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Abstract (The study is written in Swedish) 
 

Background: The goal for Non-profit organizations is not to maximize the profit, therefore 

every earned Krone goes back to the organization and their members. In spite of that the non-

profit organizations cannot run at a loss and they have to generate revenues to be able to 

improve the organization and secure their future position. A key performance indicator is used 

as a tool to get a perspicuous picture of the health and development of the organization. The 

key performance indicators focus on the aspects that are most critical to an organization's 

current and future success. The purpose with these is to inform which actions that needs to be 

implemented to enhance the performance within an organization.   

 

Purpose: The aim of the study is to increase the understanding of key performance indicators 

in Non-profit organizations. We have chosen to study Friskis&Svettis, a Swedish Non-profit 

organization. 

 

Design/methodology/approach: This study uses an abductive approach, which means that we 

have combined an inductive and a deductive perspective. Research is based on a qualitative 

method where we have interviewed informants from six different Friskis&Svettis 

organizations. The empirical data is analyzed against the existing research in the field of study 

to increase the understanding of the findings. 

 

Findings: The results of the study indicate that the mission of Friskis&Svettis is to offer 

pleasurable and accessible training for everybody. The mission is the same both on central 

and local level. The study revealed that the KPIs, membership- and presence statistics, are the 

same and are set centrally. The presences statistics helps to adapt the supply and thereby 

achieve the goal to get more people in motion. Membership statistics shows whether you 

succeed with the goal (or not) and can be used as a tool to follow-up and evaluate the 

organization. The KPIs that are used locally are membership statistics, presence statistic, card 

sales, liquidity, revenue per member, member satisfaction and solidity. These KPIs vary in 

number and use in the local units.  

 

KPIs are used as a tool to measure how the goals are achieved. Furthermore, the notion is that 

the financial indicators do not fill an equally important role in Friskis&Svettis when the 

organization does not have return of investment targets. Financial indicators in 

Friskis&Svettis are therefore used mainly to ensure survival. It is also clear that these figures 

enable the realization of the non-financial targets because a good economy helps to improve 

operations and increase member satisfaction. 



 

 III 

Originality/value: The knowledge about key performance indicators in Non-profit 

organizations is today limited. The findings of the study add knowledge about the subject that 

can be used in the future for further research. 

 

Keywords: Non-profit organizations, management control, performance management, key 

performance indicators, financial key performance indicators, non-financial key performance 

indicators, mission. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Ideella föreningar har inte som mål att maximera sin vinst, därmed går varje 

intjänad krona tillbaka till verksamheten och dess medlemmar. Trots det kan de ideella 

föreningarna inte gå med förlust och de måste generera intäkter för att förbättra verksamheten 

och för att säkerställa sin framtida ställning. Nyckeltal används som hjälpmedel för att få en 

överskådlig bild av en organisations hälsa och utveckling. Nyckeltalen fokuserar på de 

aspekter som är mest kritiska för en organisations nuvarande och framtida framgång. Dessa 

syftar till att underrätta gällande vilka handlingar som behöver genomföras för att öka 

prestationen inom en verksamhet. 

 

Syfte: Studien syftar till att utöka förståelsen för nyckeltal inom ideella föreningar. Vi har valt 

att studera fallet Friskis&Svettis. 

 

Design/metod: I studien används ett abduktivt synsätt, vilket innebär att en induktiv och 

deduktiv ansats har kombinerats. Undersökningen baseras på en kvalitativ metod, där vi har 

intervjuat informanter från sex olika Friskis&Svettis föreningar. Empirin analyseras mot 

tidigare forskning inom det studerade området för att skapa bättre förståelse för resultatet. 

 

Resultat: Studiens resultat visar att Friskis&Svettis mission är att bedriva och erbjuda 

lustfylld och lättillgänglig träning för alla. Det kan urskiljas att missionen är densamma både 

på central som lokal nivå. Utifrån studien framkom det att de nyckeltal som fastställs centralt 

är inpasseringsstatistik och medlemsstatistik. Inpasseringsstatistik hjälper till att anpassa 

utbudet och därmed uppnå målet med att få fler i rörelse. Medlemsstatisk visar vidare hurvida 

man lyckas med målet och kan användas som ett verktyg för att utvärdera och följa upp 

verksamheten. De nyckeltal som används lokalt är inpasseringsstatistik, medlemsstatistik, 

kortförsäljning, likviditet, intäkt per medlem, medlemsnöjdhet samt soliditet. Dessa varierar i 

mängd och användning mellan de lokala enheterna.  

 

Nyckeltal används som ett verktyg för att mäta huruvida målen uppnås. Vidare får 

uppfattningen att finansiella nyckeltal inte fyller en lika viktig roll för Friskis&Svettis då det 

inom verksamheten inte finns ett avkastningsmål. Finansiella nyckeltal inom Friskis&Svettis 

används därför främst för att säkerställa överlevnad. Det framgår även tydligt att dessa 

nyckeltal möjliggör åstadkommandet av de icke finansiella målen eftersom en god ekonomi 

hjälper till att förbättra verksamheten och öka medlemmarnas nöjdhet. 

 

 

Originalitet/Värde: Forskning som behandlar nyckeltal inom ideella föreningar är idag 

begränsad. Studiens resultat adderar mer kunskap inom ämnet som i framtiden kan användas 

för att utforska området ytterligare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ideella föreningar, verksamhetsstyrning, prestationsmätning, nyckeltal, 

finansiella nyckeltal, icke finansiella nyckeltal, mission. 
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1 Inledning 
Inledningen syftar till att orientera läsaren inom problematiken med att styra ideella 

föreningars verksamhet. I detta kapitel byggs en diskussion upp om varför det är viktigt även 

för ideella föreningar att ha en god ekonomi och använda nyckeltal. Det är även här som 

bakgrunden till problemet lyfts fram och forskningsfrågan samt syftet med studien 

presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det idag cirka 200 000 ideella föreningar med funktionärer som dagligen 

tillbringar sin tid med att förbättra för andra människor (Voluntatarius- Ideella Strategier 

2015). Historiskt sett har ideella föreningar beaktats som en viktig del i demokratin och i 

samhällsutvecklingen. Funktionärer som utan ersättning spenderar tid på att engagera sig i en 

idrottsrörelse gör det inte för sin egen skull men vinner ändå gemenskap och glädje i att se 

människor utvecklas i en meningsfull fritidsaktivitet. Det ideella föreningslivet ger dessutom 

unika möjligheter till möten över generations- och etniska gränser vilket bidrar till att 

människor blir sedda och involveras i ett socialt sammanhang (Sluta behandla ideella 

föreningar som företag 2013). Att skapa ett socialt värde kan därför betraktas som den mest 

framstående egenskapen hos ideella föreningar (Quarter & Richmond 2001). 

 

En ideell förening har en ideell verksamhet eller ett ändamål som är ideellt (Skattverket 

2015). Företagsformen kan bedrivas genom ekonomisk verksamhet eller ha till syfte att 

främja medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk aktivitet 

(Nationalencyklopedin 2011). Ideella föreningar har inte som syfte att maximera sin vinst till 

förmån för sina ägare eller styrenheter, dock har de ett antal verksamhetsmål gentemot 

medlemmar, användare och andra förmånstagare (Quarter & Richmond 2001). Enligt 

Bottiglieri, Kroleski och Conway (2011) är en vanlig missuppfattning att ideella föreningar 

inte försöker gå med vinst. De syftar på att detta är sant i den mening att föreningarna inte vill 

göra en vinst som kan delas ut till styrelsen, såsom vinstdrivande företag gör, utan de vill 

istället göra en vinst för att förbättra verksamheten och säkra sin framtida ställning. Ideella 

föreningar har inte som mål att vara vinstdrivande även om de inte kan gå med förlust, därför 

går varje intjänad krona tillbaka till verksamheten och medlemmarna (Bottiglieri, Kroleski & 

Conway 2011). 

 

Intäktskällor är strategiskt viktiga för samtliga organisationer oavsett sektor (Oster 1995). 

Oster (1995) menar på att utan att uppmärksamma önskemål hos de som genererar resurser till 

organisationen är det inte möjligt att överleva. Vikten av att observera efterfrågan är även 

betydelsefull för att legitimera sig och därigenom visa att de har en social anledning av 

existens utanför deras egen överlevnad, så kallat raison d’être (Oster 1995). Tabell 1 visar de 

viktigaste skillnaderna i strategiformulering mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande 

organisationer (Moore 2000). En viktig skillnad mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande 

organisationer ligger i vad som utgör och hur företag mäter värdet för det de producerar i 

olika verksamheter (Moore 2000). Ett av det huvudsakliga värdet i vinstdrivande företag är 

den ekonomiska avkastningen till aktieägarna och användningsvärdet till kunderna. Det 

väsentliga värdet för den icke vinstdrivande sektorn är åstadkommandet av dess sociala 

ändamål och tillfredsställelse av medlemmarnas, donatorers eller resterande intressenters 

önskan att vilja bidra till syftet som organisationen innehar (Oster 1995). 
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Tabell 1 Skillnad mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer 

 

(Managing for Value, Moore 2000). 

 

Verksamhetsidé, affärsidé, också kallad mission, har antagits som grundläggande aspekt i 

ideella föreningar. Mission bygger på antaganden att en välutformad affärsidé är kopplad till 

bättre prestation inom verksamheten eftersom att den bidrar med struktur till beslutsfattande, 

inflytande över personal, motivation för funktionärer och även som signalering för legitimitet 

gentemot intressenter (Kirk & Nolan 2010). Missionen anses ofta vara viktigare för ideella 

verksamheter än för vinstdrivande företag (Oster 1995). 

 

Oavsett vilken mission eller vilka strategier organisationer har så är det enligt Behn (2003) 

viktigt att följa upp verksamheten. Det är verksamhetsstyrningens uppgift att försöka påverka 

beteenden hos medarbetare och motivera dessa till att utföra aktiviteter som gynnar 

verksamhetens mål samt att uppmärksamma och rätta till felaktigheter i hur de agerar som en 

organisation (Behn 2003). ”What gets measured, gets done” (Lindvall 2011, s.201) är 

förmodligen den mest berömda aforismen inom prestationsmätning. Uttrycket framtonar att 

det finns ett behov av att kunna mäta i verksamheten och uppmärksamma betydelsefulla 

förhållanden och därmed kunna åstadkomma förbättringar (Ax, Johansson & Kullvén 2002). 

Det har påvisats av många fallstudier och forskningar att det är allt fler organisationer under 

de senaste åren som använder sig av prestationsmätning då det leder till bättre resultat (De 

Waal, Goedegebuure & Geradts 2011). En del av prestationsmätningen utgörs av nyckeltal 

som är både finansiella eller icke finansiella tal. Dessa hjälper till att uppnå målen, utarbeta 

strategisk riktning samt upprätthålla verksamhetsidéen (Sundberg 1998). Sundberg (1998) 

talar om att nyckeltal ger en sammanfattande och överskådlig bild av en organisations hälsa 

och utveckling. Enligt Parmenter (2005) representerar nyckeltal en uppsättning mått som 

fokuserar på de aspekter av en organisations prestation som är mest kritiska för nuvarande och 

framtida framgång. Nyckeltal syftar till att underrätta gällande vilka handlingar som behöver 

göras för att avsevärt öka organisationens prestation (Parmenter 2005). 

 

For-Profit Sector  Public Sector (nonprofit and 

governmental) 

Normative 

goal 
Enhance shareholder wealth Achieve social mission 

Principal 

source of 

revenue 

Revenues earned by sale of products and 

services 
Charitable contributions or tax 

appropriations 

Measure of 

performance 
Financial bottom line or increased equity 

value 

Efficiency and effectiveness in 

achieving mission 

Key 

calculations 

Find and exploit distinctive competence 

of firm by positioning it in product/ 

service markets 

Find better ways to achieve 

mission 
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1.2 Problemdiskussion 

I likhet med ekonomiska organisationer har ideella föreningar mission och mål som de strävar 

efter att uppnå (Hughes 2006). På grund av konkurrenter, marknaden och det politiska 

klimatet samtidigt som de har begränsade resurser är det av stor vikt att kontrollera 

verksamhetens ekonomi. Även om ideella föreningar inte har som mål att vinstmaximera har 

de fortfarande som mål att inte gå med förlust för att kunna upprätthålla sin mission (Hughes 

2006). 

 

Under de senaste decennierna har ideella organisationer alltmer anpassat sig till de 

traditionella affärsmodellerna i syfte att förbättra sin effektivitet (Sawhill & Williamson 

2001). Återkommande observationer visar på att linjerna som skiljer de icke vinstdrivande 

och vinstdrivande organisationer åt, har blivit allt mer otydliga (Stone, Bigelow & Crittenden 

1999; Herman & Renz 1999). Ideella organisationer verkar i en miljö där samtliga 

verksamheter konkurrerar om resurser och är skyldiga att bevisa och förbättra sin effektivitet. 

Det har resulterat i större behov för ideella verksamheter att utarbeta de bästa strategierna och 

kontrollera sina insatser för att uppnå målen (Herman & Renz 1999). Sawhill och Williamson 

(2001) menar på att en viktig del av verksamhetsstyrningen fortsätter att vara invecklad, 

nämligen att mäta prestationen. För ekonomiskt drivna företag är det oftast enklare då de 

enbart genom att läsa resultaträkningen kan mäta framgång. Genom att samla in kvantitativa 

uppgifter som visar vinst, avkastning på investeringar och skapande av värde för intressenter 

kan en vinstdrivande organisation effektivt jämföra sin prestation mot sina konkurrenter 

(Sawhill & Williamson 2001). Sawhill och Williamson (2001) samt De Waal, Goedegebuure 

och Geradts (2011) visar att prestationsmätning i ideella föreningar är ännu mer problematisk 

än i traditionella företag. Sawhill och Williamson (2001) exemplifierar det med en ideell 

organisation vars mission är att lindra mänskligt lidande. Hur kan denna abstrakta 

föreställning mätas? 

 

Enligt Kirk och Nolan (2010) är implementering och användning av verksamhetsstyrning i 

ideella organisationer svårare på grund av att föreningens mission är abstrakt och avsikten av 

prestationsmätningen är otydlig. Ideella organisationers prestation är komplicerad på grund av 

saknad av en enda slutprodukt då det är missionen som är kärnan och därmed det 

grundläggande målet för verksamheten (Kirk & Nolan 2010). Dessutom finns det få 

longitudinella studier gällande prestationsmätningens resultat inom detta område samt att det 

finns brist på användning av nyckeltal inom de ideella organisationerna (De Waal, 

Goedegebuure & Geradts 2011). Ebrahim (2003) stödjer resonemanget gällande 

prestationsmätningen som anses vara mer komplex för ideella föreningar jämfört med 

traditionella företag. Författaren menar på att missionen för traditionella företag mestadels 

fokuserar på vinstmaximering och målet är att öka avkastning för ägarna. Detta skiljer sig från 

ideella föreningar som vanligtvis har socialt orienterat och etisk syfte med sin mission 

(Ebrahim 2003; Costa, Ramus & Andreaus 2011; Moore 2000). Costa et al. (2011) menar på 

att värdeskapande, ekonomisk prestation och överlevnad på lång sikt är ömsesidigt 

självförstärkande. Denna länk existerar inte i ideella föreningar då finansiell styrka inte 

nödvändigtvis behöver garantera att organisationen uppnår verksamhetens mission och vice 

versa (Costa et al. 2011). 

 

Enligt Parmenter (2005) är det mängder av organisationer som arbetar med fel mätetal, vilket 

beror på att många har felaktigt utformade nyckeltal. Enligt Wedin (2012) har det vuxit fram 

en frustation då det alltför sällan ifrågasätts om de nyckeltal som används verkligen är 

relevanta och tillförlitliga för en organisation. 
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Förut var det en överläkare som hade ansvar för verksamheten, och styrde efter 

de mål som hon eller han ansåg vara viktiga. Men nu sätts målen i form av 

nyckeltal betydligt högre upp i organisationen, där man egentligen inte förstår 

vad vården har för syfte.                                                         (Wedin 2012, s. 48) 

  

Parmenter (2005) menar på att misstaget många organisationer gör är att de har för många 

nyckeltal som leder till avsaknad av fokus och inriktning då de inte kontrollerar de nyckeltal 

som är relevanta för verksamheten. Nyckeltal representerar en uppsättning åtgärder för de 

aspekter som anses vara de mest kritiska för prestationen av den aktuella och framtida 

processen för en verksamhet (Parmenter 2005). Behn (2003) och Gabčanová (2012) betonar 

vikten av att utforma nyckeltal utifrån organisationens mission vilket skiljer sig bland olika 

organisationer. Shahin och Mahbod (2006) betonar att även om det finns svårigheter med 

verksamhetsstyrning inom ideella föreningar har arbetet med mätningen ökat under den 

senaste tiden. Trots den ökande uppmärksamheten finns det fortfarande få empiriska studier 

inom området. Dagens dynamiska miljö har lett till en hård konkurrens, globalisering och en 

teknisk explosion på senare tid. Organisationer kan inte överleva utan resurser från samhället 

och söker dess stöd och acceptans för att kunna legitimera sig. Därmed framstår krav på 

organisatorisk lärande, kunskap och innovationsförmåga som de dominerande faktorerna 

gällande konkurrensfördelar. Som en följd måste organisationer använda 

verksamhetsstyrningen på ett effektivt sätt och hantera många olika nyckeltal inom olika 

områden, där organisationer står inför en utmaning att kontrollera nyckeltal som är väsentliga 

för verksamheten (Shahin & Mahbod 2006).   

1.3 Problemformulering 

Strategin för verksamhetsstyrningen visar sig vara komplicerad inom ideella föreningar där 

missionen utgör kärnan i verksamheten. Forskning visar även på att det är av stor vikt att 

inom ideella föreningar välja nyckeltal utifrån sin mission vilket skiljer sig från de 

traditionella företagen där vinstmaximering gentemot intressenter är utgångspunkten. Tidigare 

forskning antyder att många organisationer arbetar med nyckeltal som inte är relevanta för sin 

verksamhet och att prestationsmätningen inom ideella organisationer dessutom är mer 

komplex då det ligger en svårighet i att mäta prestation av missionen i finansiella termer. 

Nyckeltal inom den icke vinstdrivande sektorn utgör ett förhållandevis outforskat område, 

därför är det ett intressant ämne att forska vidare på. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Genom en fallstudie av Friskis&Svettis syftar den här studien till att bidra med kunskap om 

styrning och att identifiera nyckeltalens roll inom ideella föreningar. Syftet preciseras genom 

följande forskningsfrågor:  

 

 Hur ser föreningens mission ut?  

 Vilka nyckeltal fastställs centralt? 

 Vilka nyckeltal används lokalt? 

 Hur används nyckeltal? 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: Inledning- Inledningen syftar till att orientera läsaren inom problematiken med att 

styra ideella föreningars verksamhet. I detta kapitel byggs en diskussion upp om varför det är 

viktigt även för ideella föreningar att ha en god ekonomi och använda nyckeltal. Det är även 
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här som bakgrunden till problemet lyfts fram och forskningsfrågan samt syftet med studien 

presenteras.  

 

Kapitel 2: Studiens referensram- Här presenteras studiens referensram som rör vald teori för 

att sedan behandla tidigare forskning inom ämnet. Den teori som benämns är 

legitimitetsteorin i syfte att skapa en grund som under senare kapitel kan användas för att 

förklara hur ideella föreningar använder sig av nyckeltal för att legitimera sig. Därefter förs en 

litteraturgenomgång av mission, verksamhetsstyrning, prestationsmätning, nyckeltal samt 

koppling mellan mål och nyckeltal. 

 

Kapitel 3: Metod- I detta kapitel presenteras studiens upplägg, vilka datainsamlingsmetoder 

som använts samt vilket tillvägagångsätt som brukats. Vi förklarar hur vi kommit fram till ett 

hermeneutiskt förhållningssätt, varför vi valt en fallstudiedesign, kvalitativ metod samt 

semistrukturerade intervjuer. Det är också här som vi redogör val av organisation och det 

urval vi gjort, dessutom för vi en kritisk reflektion över vår valda metod och studiens 

tillförlitlighet. 

 

Kapitel 4: Resultat- I resultatet beskrivs Friskis&Svettis som verksamhet. Rubrikerna som rör 

Friskis&Svettis mission, värderingar, verksamhetsstyrning, mål samt nyckeltal tas upp både 

på central- och lokal nivå. Frågorna som ställdes till informanterna finns att se i bilaga 1.  

 

Kapitel 5: Diskussion och slutsatser- I detta kapitel belyses missionens betydelse inom 

Friskis&Svettis. Därefter följer organisationens verksamhetsstyrning, mål och användning av 

nyckeltal. I detta kapitel kopplas resultatet till teorin och litteraturgenomgången som har 

presenterats tidigare. Under avsnittet avses syftet att uppfyllas och slutsatserna kommer att 

redovisas. Det är också här som forskningsfrågorna besvaras.  

  

Kapitel 6: Reflektioner- I detta avslutande kapitel tas våra reflektioner upp som uppkommit 

under studiens gång samt vårt bidrag till att fylla det outforskade området med ideella 

föreningar och dess användning av nyckeltal. 
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2 Studiens referensram 
 

Här presenteras studiens referensram som rör vald teori för att sedan behandla tidigare 

forskning inom ämnet. Den teori som benämns är legitimitetsteorin i syfte att skapa en grund 

som under senare kapitel kan användas för att förklara hur ideella föreningar använder sig 

av nyckeltal för att legitimera sig. Därefter förs en litteraturgenomgång av mission, 

verksamhetsstyrning, prestationsmätning, nyckeltal samt koppling mellan mål och nyckeltal. 

 

2.1 Legitimitetsteorin 

Suchman (1995) definierar legitimitetsteorin enligt följande: “a generalized perception or 

assumption that the actions of an entity are socially desirable, proper or appropriate within 

some socially constructed system of norms, value, beliefs and definitions”. Scott (1995) 

beskriver legitimitet som ett tillstånd som återspeglar kulturell anpassning, normativt stöd och 

harmoni med relevanta regler och lagar. Det representerar även en nyckelfaktor för att förstå 

en organisatorisk tillväxt och överlevnad (Meyer & Rowan 1977; Zucker 1987). Legitimitet 

kan anses som en nödvändig förutsättning för en enkel åtkomst till resurser, obegränsad 

tillgång till marknader och en långsiktig överlevnad. Genom att stärka sin legitimitet har 

verksamheter lättare att erhålla de strategiska resurser som är kritiska för deras tillväxt och 

överlevnad (Brown 1998). 

 

Organisatorisk legitimitet kan definieras som acceptans av en organisation utav samhället och 

är det avgörande för en organisations överlevnad och framgång (Dowling & Pfeffer 1975; 

Hannan & Freeman 1984). En legitim organisation är därför en som uppfattas bedriva socialt 

accepterade mål på ett socialt acceptabelt sätt där enbart organisatorisk effektivitet och 

prestanda inte är tillräckliga (Epstein & Votaw 1978). Uppfattningen om att en organisation 

uppnår legitimitet överläggs på åskådaren som får makten att bestämma över detta. 

Legitimitet rättfärdigar verksamhetens roll i det sociala systemet och hjälper att locka till sig 

resurser och fortsatt stöd (Parsons 1960). Legitimitet hanteras framgångsrikt när 

organisationens handlingar överensstämmer med intressenternas förväntningar. Det uppnås 

genom att erkänna behovet av att integrera med samtliga intressenter som är involverade i 

organisationen både inom och utanför företagsmiljön (Meyer & Rowan 1977). 

 

Enligt Shocker och Sethi (1974) är legitimititet alltid problematiskt. Sociala förväntningar och 

värderingar är ofta motstridiga, föränderliga och svåra att definiera. Shocker och Sethi (1974) 

menar att det finns mångtydigheter i lagar och traditioner som bekräftar normer, framställning 

i media samt tryck från intressenter som organisationer är ansvariga för att efterfölja i en 

ständig föränderlig miljö. Många organisatoriska faktorer, inklusive intern politik, brist på 

tydliga teknologier eller standarder kan leda till att en verksamhet inte uppfyller eller bryter 

mot samhällets värderingar och förväntningar. En organisation som tar sin legitimitet för 

given gör det på egen risk (Carter 1991). 

2.1.1 Socialt kontrakt 

Legitimitetsteorin förutsätter en ömsesidig skyldighet mellan företag och enskilda medlemmar 

i samhället vilket resulterar i ett antagande om ett socialt kontrakt (Dunfee, Thomas, Smith & 

Ross 1999). Shocker och Sethi (1997) beskriver socialt kontrakt enligt följande: 
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Any social institution and business is no exception operates in society via a 

social contract, expressed or implied, whereby its survival and growth are based 

on: 

 

1) The delivery of some social desirable ends to society in general, and 

2) The distribution of economic, social, or political benefits of groups from 

which it derives its power.                                       (Shocker & Sethi 1997 s.97 ) 

 

Samhället tillgodoser organisationer med deras legala ställning och tillåter att äga och 

använda naturresurser samt att anställa medarbetare för att därmed kunna producera varor och 

tjänster (Dunfee et al. 1999). Organisationer har ingen inneboende rätt till dessa aktiviteter 

och för att ha befogenhet att bedriva verksamheten förväntar sig samhället att de förmåner 

som det får skall överstiga de kostnader som uppstår (Dunfee et al. 1999). Mäkelä och Näsi 

(2010) menar att företag och andra organisationer existerar på samhällets villkor och är 

förpliktade att sträva efter att uppnå samhällets önskemål. Som tidigare nämnt uppnås 

legitimitet om samhället uppfattar att en organisation verkar i enlighet med rådande normer 

och värderingar. Mäkelä och Näsi (2010) syftar på att förväntningar på en organisation kan 

förändras över tid och särskilda händelser som inträffar kan innebära att en organisations 

rykte påverkas negativt eller att till och med hela organisationens existens ifrågasätts. Därmed 

är legitimitet ett dynamiskt begrepp. Om det inte finns gemensamma värderingar mellan 

samhället och organisationen kan det innebära ett hot mot det existerande sociala kontraktet 

(Dowling & Pffefer 1975). 

 

Deegan (2002) lyfter fram det sociala kontraktet som en viktig del av legitimeringsprocessen 

och menar på att samhällets förväntningar inte är statiska utan snarare föränderliga över tid 

vilket kräver att organisationer är lyhörda för den miljön de verkar i. Enligt Mäkelä och Näsi 

(2010) kan en organisation bryta mot det sociala kontraktet trots att de inte har förändrat sina 

aktiviteter som tidigare ansågs acceptabla. Med andra ord leder brott mot socialt kontrakt till 

en uppfattning av samhället att organisationen inte är legitim (Mäkelä & Näsi 2010). Om 

samhället anser att organisationen har brutit mot det sociala kontraktet kommer det att hota 

överlevnaden. Det vill säga om samhället inte är tillfreds kommer organisationen inte kunna 

fortsätta att bedrivas och kontrakten kommer att dras in. Det är svårt att fastslå 

bestämmelserna av det sociala kontraktet då samhällets förväntningar är diffusa och 

uppfattningarna skiljer sig åt mellan individer och grupper (Deegan 2002). 

 

2.2 Mission 

Begreppsmässigt är mission avsedd som en mekanism som skall utgöra en referens och hjälpa 

till med organisatorisk planering och målsättning (Ireland & Hitt 1992). Stone (1996) 

beskriver mission som en utgångspunkt för en organisations hela planeringsprocess som 

skapar en känsla för riktning, fokus och sammanhållning. Den fungerar som grund för 

utveckling av mål och strategier som är lämpade för verksamhetens övergripande syfte och 

utgör raison d’être, det sociala rättfärdigande av organisationens existens (Ireland & Hitt 

1992; Bryson 1995). Bland organisationer som använder missionen i beslutsfattandet finns det 

en potentiell koppling till positiv prestation (Ireland & Hitt 1992; Bryson 1995). Enligt 

författarna har organisationer som aktivt utvecklar riktlinjer, rutiner och metoder som stödjer 

missionen, generellt en bättre verksamhetsprestation. Högre prestation var enligt Bryson 

(1995) associerad med organisationer som på ett internationellt plan utvecklade enskilda och 

avdelningsmål som var i linje med verksamhetens mission. Således anses missionen utgöra en 

viktig beståndsdel för icke vinstdrivande organisationers rykte som påverkar dess upplevda 
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effektivitet och legitimitet (Crott, Dickson & Ford 2005). Mission kan vara ett av de mest 

väsentliga hjälpmedel för ideella föreningar att kommunicera sina värderingar och aktiviteter 

till intressenter samt att använda den som en mekanism för att anpassa organisationen till 

intressenternas behov. Således utgör missionen ett kritiskt element av organisationens rykte 

som påverkar dess legitimitet som krävs för att erhålla resurser (Kirk & Nolan 2010). Enligt 

Kang och Norton (2004) anses missionen vara viktig inom ideella föreningar då den framgår 

som det mest framträdande på organisationers webbsidor. Deras involvering i 

marknadsföringsinsatser syftar till att öka förenings igenkännande (Hankinson 2002). Trots de 

accepterade fördelarna med missionsarbetet har relationen mellan mission och prestation fått 

lite uppmärksamhet (Anspach 1991; Herman & Renz 1997). 

 

Enligt Bradach, Tierney och Stone (2008) samt Moore (2000) existerar icke vinstdrivande 

föreningar för att uppnå ett socialt syfte eller syften. Detta leder till en utmaning, nämligen att 

mäta prestationen i materiella termer (Crittenden, Stone & Robertson 2004; Moore 2000). De 

materiella termerna brukar beskrivas av den ideella organisationens uppdrag samt är det 

arbete som utförs i syfte att bedriva och upprätthålla missionen (Bryce 1992; Bryson 1995; 

Oster 1995). Enligt Sawhill och Williamson (2001) har svårighet att fastställa framgång av att 

uppnå missionen inom ideella verksamheter varit erkänt sedan länge. Forskarna menar på att 

det finns komplexitet i att bedöma och mäta vad organisationen bidrar med då missionen 

oftast är väldigt bred och diffust utformad. Exempelvis har det rapporterats från en studie i 

Ohio att endast 14 % av de tillfrågade ideella föreningarna bedömer att de samlar in 

tillförlitliga mått gällande missionens inverkan (Sawhill & Williamsson 2001). 

 

Moore (2000) diskuterar kring att strävan med att uppnå mission inte enbart handlar om 

försäkran av intäkter, det handlar också om värdeskapande. Eftersom missionen definierar det 

värdet en ideell förening arbetar med att producera eller uppnå, har missionen enligt Moore 

(2000) en oerhört viktig plats i en sådan organisation. Precis som att finansiellt resultat är 

grundpelaren i vinstdrivande organisationer blir missionen grundpelaren i icke vinstdrivande 

organisationer. I vinstdrivande organisationer är de tre begreppen värdeskapande, finansiellt 

resultat och organisatorisk överlevnad nära kopplade till varandra. Enligt Moore (2000) 

skapas socialt värde genom att en organisation producerar varor eller tjänster som köps av 

kunder och därmed bidrar till ett högre finansiellt resultat. Det enda sättet en organisation kan 

fortsätta att bedriva sin verksamhet är genom att bibehålla sin ekonomiska utveckling. I icke 

vinstdrivande organisationer är dessa tre begreppen inte lika nära sammankopplade enligt 

författaren (Moore 2000). 
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Figur 1 Förhållandet mellan socialt värde, finansiellt resultat och organisatorisk överlevnad. 

(Managing for value, Moore 2000). 

 

Figur 1 illustrerar detta i en enkel modell. Moore (2000) menar på att vinstdrivande företag 

kan lägga övervägande fokus på frågan om det ekonomiska resultatet och därmed säkerställa 

att de både producerar socialt värde och har en garanti för överlevnad. Eftersom att kunder 

väljer att köpa en produkt/tjänst uppnår vinstdrivande företag därmed ett socialt värde. I 

kontrast till vinstdrivande företag resonerar Moore (2000) att de ideella organisationerna inte 

endast kan fokusera på det finansiella resultatet. De måste enligt författaren göra två 

beräkningar istället för en nämligen att först fokusera på det finansiella resultatet för att 

säkerställa framtida överlevnad. Därefter måste de besvara frågan huruvida den överlevnad 

som har garanterats också skapar ett socialt värde av den missionen de skall upprätthålla. För 

att säkerställa överlevnad räcker det inte enbart med ett stabilt finansiellt resultat utan det 

krävs även stöd av bidragsgivare samt övertygelsen av människor att frivilligt vilja engagera 

sig och därmed stödja missionen och det sociala värdet. Detta är enligt Moore (2000) den 

största skillnaden i strategin för vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer för dess 

skapande av socialt värde. Inom ideella verksamheter används pengar som ett medel för att 

uppnå önskat socialt värde, medan i de vinstdrivande verksamheterna är det produkter och 

tjänster som är medel till att de tjänar pengar och uppnår högre vinst (Moore 2000). 
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2.3 Verksamhetsstyrning 

2.3.1 Ekonomistyrning 

Marknaden, konkurrenter och det politiska klimatet är viktiga faktorer som ideella föreningar 

bör uppmärksamma och studera för att bibehålla och öka medlemsantalet inom verksamheten. 

Ekonomistyrningen är ett viktigt verktyg för att kunna utarbeta de bästa strategierna som 

passar verksamheten och förstå motiven till att människor engagerar sig inom den ideella 

organisationen (Hughes 2006). Det handlar om att påverka ledningen i en organisation så att 

organisationen når upp till sina övergripande mål (Ax, Johansson & Kullvén 2002). 

Ekonomistyrningen inom en verksamhet fokuserar på ekonomiska mål som kan vara av 

antingen finansiell eller icke finansiell karaktär (Behn 2003). Detta kan liknas med 

nationalencyklopedins (1991) definition av ekonomistyrning som är ”avsiktlig påverkan på en 

verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål”. Det kan även 

beskrivas som att ekonomistyrning utgör ett medel för implementering av verksamhetens 

strategi. Detta innebär att verksamhetens ekonomistyrning måste anpassas till den strategi 

som verksamheten väljer att använda sig av (Ax, Johansson & Kullvén 2002). Strategin 

definierar hur organisationen skall använda sina resurser för att kunna nå sina mål. 

Ledningens uppgift är att genom ekonomistyrning försöka påverka, motivera och inspirera 

medarbetare i organisationen till att utföra aktiviteter som gynnar dessa (Merchant & Van der 

Stede 2007). För att styra verksamheten mot att uppnå sina mål används ett antal hjälpmedel. 

Dessa hjälpmedel, eller så kallade styrmedel, är exempelvis planering, budget, beslutsfattande 

och prestationsmätning (Merchant & Van der Stede 2007). 

2.3.2 Kulturell verksamhetsstyrning 

Merchant och Van der Stede (2007) redogör för kulturell verksamhetsstyrning, som 

existerarar i syfte att skapa en organisatorisk norm för hur anställda skall uppträda. Detta görs 

genom att en organisation utvecklar traditioner, värderingar, ideologier och attityder som 

delas av medarbetarna och medför en samhörighetskänsla hos dessa, samtidigt som de 

inspirerar varandra att agera på ett sätt som gynnar hela organisationen. Malmi och Brown 

(2008) menar på att om kulturell styrning används på rätt sätt är det ett kraftfullt 

verksamhetsstyrningsverktyg som skapar konkurrensfördelar. Vidare beskriver författarna den 

symbolbaserade styrningen som är en form av kulturell styrning. Genom att skapa synliga 

uttryck för kulturen i form av till exempel designen av lokalerna eller klädkod är det möjligt 

att utveckla en önskvärd typ av kultur. En annan typ av kulturell styrning är värderingsbaserad 

styrning vilken kan skapas på flera olika sätt (Malmi & Brown 2008). Genom att anställa 

personal med rätt värderingar är det enligt Malmi och Brown (2008) lättare att få en homogen 

grupp av personal som arbetar i enlighet med verksamhetens värderingar. Ett annat alternativ 

är att förändra den redan befintliga personalens värderingar till att överensstämma med 

organisationen. Ett tredje alternativ är att genom en tydlig beskrivning visa hur organisationen 

vill att verksamheten skall uppträda och därefter driva personalen att agera på detta sätt trots 

att de anställda inte delar dessa värderingar personligen. Vidare är det viktigt att behålla 

personalen under en längre tid då det stärker kulturen inom en organisation och skapar 

stabilitet (Malmi & Brown 2008). 

2.4 Mål 

Den huvudsakliga strategiska frågan en organisation först bör ställa sig är enligt Oster (1995) 

vilka mål de vill åstadkomma. Svaret enligt de flesta icke vinstdrivande verksamheter är att 

uppnå missionen medan i vinstdrivande företag brukar svaret beröra vinstmaximering (Oster 

1995). Forskaren tar upp exempel på företaget General Motors som producerar bilar och 

Coca-Cola som producerar läsk. Båda dessa företag försöker tydligt att maximera 
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avkastningen till sina ägare. Ideella organisationer som exempelvis ställer ut konst eller 

hjälper utsatta grupper, bedriver inte verksamheten genom att ha avkastningsmål utan det är 

missionen som ligger i fokus. Målet inom ideella organisationer är därmed att uppnå 

missionen medan det är avkastning till ägarna som är målet för vinstdrivande företag. Dock 

riktas kritiken mot att ideella organisationer inte enbart kan utgå från missionen utan även 

måste förstå den ekonomiska marknaden för att kunna överleva. Det inkluderar bidragsgivare, 

medlemmar och personal som organisationer konkurrerar om. Därmed menar Oster (1995) att 

ideella organisationer även måste utgå från ekonomiska mål för att säkerställa sin överlevnad. 

Mångfalden av de involverade intressenterna kräver en transparens från organisationer vilket 

innebär att intressenter vill erhålla information gällande vad eventuell vinst används till, hur 

kostnader fördelas eller hur intäkterna utnyttjas. Costa, Ramus och Andreaus (2011) stödjer 

diskussionen Oster (1995) för och menar på att den långsiktiga prestationen för ideella 

verksamheter är förmågan att maximera det sociala värdet som definieras i deras mission men 

att de finansiella aspekterna också måste mätas. 

 

Enligt studien gjord av Sawhill och Williamson (2001) har de ideella organisationerna med 

störst framgång gällande utveckling av nyckeltal, utgått från målen. De ideella 

organisationerna ansåg att på lång sikt bidrog det till att verksamheten utvecklades i linje med 

att uppnå det ideella syftet. Även Shahin och Mahbod (2006) instämmer på författarnas 

resonemang och menar på att målformulering är ett utav de första stegen en organisation bör 

uppfylla för att därefter kunna välja ut de nyckeltal som reflekterar målen. 

2.5 Prestationsmätning 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) är den bakomliggande tanken till 

prestationsmätning att organisationer med hjälp av att mäta olika faktorer lättare skall kunna 

styra sin organisation. Mätning av prestation sker genom något som gjorts eller något som 

presterats. Prestationsmätning motiverar organisationer till att arbeta på ett strategiskt 

önskvärt sätt och ha möjlighet att granska framstegen mot målen, där både de finansiella och 

de icke finansiella målen inkluderas. Enligt Behn (2003) är det av stor vikt att mäta de resultat 

som uppnåtts för att veta hur resurserna skall fördelas och användas för att kunna nå målen. 

 

Inom ideella föreningar underlättar prestationsmätning för medarbetare att med större 

tydlighet se sin roll och insats i organisationens arbete, utveckla kunskap och färdigheter samt 

förbättra kundvård och processkvalitet (De Waal, Goedegebuure & Geradts 2011). 

Organisationer av icke vinstdrivande karaktär använder sig av informationen gällande sin 

prestation från en mängd olika perspektiv och av olika skäl (Macpherson 2001). Dock gör alla 

det med viljan att uppnå samma resultat, nämligen att förbättra sin prestation. Enligt 

Macpherson (2001) är mätning nyckeln till att förbättra sin prestation. Prestationsmätning är 

enligt Costa, Ramus och Andreaus (2011) mer komplicerad inom ideella föreningar än för 

vinstdrivande företag. De vinstdrivande företagen har som syfte att vinstmaximera och 

därmed är aktieägarna de primära intressenterna. Inom ideella föreningar är missionen 

abstrakt och etiskt utformad, dessutom måste de även beakta intressenters mångfaldiga och 

konkurrerande efterfråga. Det medför att fokus på det som skall mätas blir bredare jämfört 

med vinstdrivande företag (Costa et al. 2011). 

2.6 Nyckeltal 

Behn (2003) talar om att nyckeltal kan användas som strategi huvudsakligen för att utvärdera, 

kontrollera, skapa budget, motivera, befrämja, visa framgång, lära och att förbättra. Andra 

benämningar på nyckeltal är prestationsmått, mätetal, styr tal, styrmått och i vissa 

sammanhang kallas de även för kritiska prestations indikatorer (Ax, Johansson & Kullvén 
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2002). Det finns ingen enskild prestationsmätningsmetod som är lämplig för alla åtta 

ändamål. Därför bör organisationer enligt Ax et al. (2002) inte enbart söka ett idealistiskt 

resultatmått utan istället fokusera på de nyckeltal som kan bidra till att målen organisationen 

har nås. Författarna menar att först då är det möjligt att välja lämpliga mått med egenskaper 

som är nödvändiga för att uppnå varje ändamål och organisationens syfte. Den huvudsakliga 

avsikten med nyckeltal är att förbättra prestationen. De resterande sju ändamålen används som 

hjälpmedel för att förbättra prestationen och därigenom uppnå målen. Behn (2003) menar på 

att nyckeltal skall vara ett hjälpmedel för att kunna validera framgång genom att förtjäna 

kunders, intressenters och medarbetares lojalitet. Nyckeltal bör därför vara en del av en 

kontinuerlig återkoppling som används för att bedöma organisationens värde och prestanda 

samt att identifiera svagheter för att kunna vidta åtgärder som kan leda till förbättringar (Behn 

2003). Carter (1991) stödjer påståendet gällande att det inte finns något definitivt svar på vilka 

nyckeltal som är de mest accepterade och framgångsrika för en organisation. Utgångspunkten 

för val av nyckeltal är beroende på organisationens behov, vilka skiljer sig bland olika 

organisationer. Som praktiska verktyg menar Carter (1991) att det är av stor vikt att 

nyckeltalen är begripliga och användbara. För att de skall vara begripliga bör organisationer 

ha en kärna på tjugo eller vanligtvis färre nyckeltal vilket bidrar till att de lättare kan 

kontrollera framstegen. Kaplan och Norton (1992) stödjer detta och rekommenderar att en 

organisation inte bör använda mer än 20 nyckeltal. Fler nyckeltal kan leda till förvirring inom 

en organisation samt att arbetet med att sammanställa informationen blir alltför komplicerat 

och irrelevant (Kaplan &Norton 1992). 

 

Gabčanová (2012) presenterar nyckeltal som en spegel av organisationens prestation. Det 

finns många nyckeltal som ett företag kan välja att använda dock ligger utmaningen i att välja 

ut de nyckeltal som kan anpassas till missionen, strategin och målen. Griffin (2004) menar på 

att prestationsmåtten bör vara direkt kopplade till mål, målen till syftet och syftet till 

strategier. Oavsett vilka mått organisationer använder bör de periodvis omformuleras för att 

bli anpassade till företagsstrategin då affärsmiljön är i ständig förändring (Gabčanová 2012). 

Fel mått kan skada avsevärt eller till och med utlösa förödelse på hela prestationsmätningen 

och/eller organisationens processer (Bauer 2004). Dock är det av stor vikt att använda sig av 

nyckeltal i en organisation då nyckeltal kan användas som riktmärken och hjälpmedel till 

styrning för att redogöra nuvarande ställning. Med hjälp av nyckeltal kan organisationer 

inrikta sig på vilka områden som behöver uppmärksammas eller se hur väl eventuella 

ändringar utvecklas (Gabčanová 2012). Det framgår av Gabčanová (2012) att ingen universell 

uppsättning av indikatorer kommer att fungera för samtliga organisationer. Sawhill och 

Williamson (2001) anser att ideella föreningar inte borde lägga allt sitt fokus på att försöka 

utarbeta de bästa nyckeltalen. Författarna menar på att inget integrerat system av 

prestationsmått kommer kunna vara en ersättning till en övertygande mission, tydliga mål och 

innovativa strategier. Enligt Sawhill och Williamsson (2001) bör ideella verksamheter 

fokusera på att ta hand om de grundläggande delarna i verksamheten först och därefter 

fastställa om det finns en positiv utveckling av prestationen. I majoriteten av de icke 

vinstdrivande verksamheterna är mätning av framgång med att uppnå sin mission omöjlig. 

Forskarna fann att missionsrelaterade mål och framsteg mot dessa istället kunde fungera som 

ett surrogat till nyckeltal vid bedömning av den ideella organisationens framsteg (Sawhill & 

Williamson 2001). 

 

Nyckelindikatorer kan vara irrelevanta även om de är korrekt utformade (Perrin 1998). Enligt 

författaren kan det vara tillräckligt med att en organisation kontrollerar fel nyckeltal för att 

vilseleda och förvirra verkligheten snarare än att informera om vad som egentligen sker i en 

verksamhet och hur de presterar. Syftet med nyckeltal är att reducera en hel 
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verksamhetsstruktur till ett litet antal indikatorer som är väsentliga för bedriften av en 

organisation. Nyckeltal skall fungera som verktyg eller hjälpmedel för att identifiera var 

omfattande bedömnings- och utvärderingsansatser är mest nödvändiga och därigenom hjälpa 

till att fördela resurser på rätt sätt (Perrin 1998). 

 

För att mäta prestationen presenterar Macpherson (2001) tre klasser av nyckeltal som används 

inom ideella föreningar men som även är relevanta för andra organisationer med 

prestationsmätningsintresse. Dessa klasser är: 

 

1.   Fakta om överlevnad- handlar om mätning av tal som gör att verksamheten 

inte försätter sig i konkurs. 

2.   Planering, prognoser och budgettal- används för att jämföra och driva 

kontinuerlig förbättring inom organisationen. 

3.  Godtyckliga numeriska mål- vanligtvis används dessa mål för att bedöma de 

anställda. Exempelvis utvärdera de anställdas insats eller arbete  

(Macpherson 2001). 

 

Nyckeltalen i organisationer genereras vanligtvis ur tre informationskällor: anställda och 

kunder, expertgranskning samt processmätning (Macpherson 2001). I traditionella företag 

dominerar processmätningen men även exempelvis enkätundersökningar genomförs, gällande 

kund- och medarbetarnöjdhet eller arbetsmiljö. Länken mellan vinstdrivande organisationers 

syfte och produkten eller tjänsten de erbjuder är dock ofta svag enligt författaren. I icke 

vinstdrivande organisationer tenderar fallet att vara omvänt. Macpherson (2001) menar på att 

existerande kunduppgifter är direkt kopplade till syftet och produkten eller tjänsten 

organisationen erbjuder. Informationen gällande resultatet samlas sällan in och 

processinformationen tenderar att inte samlas in överhuvudtaget. Macpherson (2001) föreslår 

att ideella verksamheter bör utforma nyckeltal genom att utgå från sin mission. De bör fråga 

sig vilka produkter och tjänster de erbjuder och vilka medlemmar de har. Därefter bör ideella 

verksamheter fråga sig vilka önskade resultat de har och vilka processer som krävs för att 

uppnå dessa mål. Även om svaren inte är helt självklara hjälper målen ideella verksamheter 

att utveckla nyckeltal och samla in data för att kunna mäta dessa. Macpherson (2001) menar 

på att all data är bristfällig men genom att skapa en kultur av tillit, acceptans och samarbete 

kan verksamheten minimera felaktigheter. 

 

Enligt Ishaq Bhatti, Awan och Razaq (2013) används fenomenet nyckeltal av organisationer 

för att säkerställa att organisationen är på väg i rätt riktning och uppnå sina mål. Det finns två 

huvudgrupper av nyckeltal som används för att utvärdera verksamhetens prestation.  Den ena 

kallas för finansiella eller kostnadsbaserade nyckeltal och den andra benämns som icke 

finansiella eller icke-kostnadsbaserade nyckeltal. Forskarna har identifierat att organisationer 

använder olika nyckeltal och dessa anpassas individuellt beroende på vilken strategisk 

inriktning de har (Ishaq Bhatti, Awan & Razaq 2013). 

2.6.1 Finansiella nyckeltal 

Enligt Kaplan och Norton (1992) visar finansiella indikatorer huruvida organisationens 

strategier och arbetsinsatser bidrar till en verksamhets ekonomiska förbättringar. Typiska 

finansiella mått har vanligtvis att göra med lönsamhet, tillväxt och avkastning till aktieägarna. 

Dessa mått används vanligtvis för att uppnå de finansiella målen, som handlar om att 

överleva, lyckas och expandera (Kaplan & Norton 1992). Andersson, Ekström och 

Gabrielsson (2004) lyfter fram två finansiella nyckeltal som de konstaterar har störst 

betydelse i verksamheter, nämligen likvidititet och soliditet. Soliditet är ett mått på den 
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långsiktiga betalningsförmågan och visar på hur bra en verksamhet kan hantera eventuella 

nedgångar. Soliditeten förbättras i takt med att det egna kapitalet ökar i förhållande till det 

totala kapitalet (Andersson et al. 2004). Likviditet handlar enligt Andersson et al. (2004) om 

den kortsiktiga betalningsförmågan och är ett mått på hur väl en organisation kan betala 

tillbaka sina kortfristiga skulder. Finansiella nyckeltal anses enligt Ishaq Bhatti, Awan och 

Razaq (2013) vara de mest lämpliga nyckeltalen för att utvärdera organisationens prestation i 

fysiska värden för omsättning, vinst eller avkastning på eget kapital och tillgångar. Externa 

intressenter är starkt involverade i dessa typer av värden då de söker avkastning och därmed 

sätts press på företagen att använda finansiella nyckeltal för att visa hur de presterar (Ishaq 

Bhatti, Awan & Razaq 2013). 

 

Det traditionella sättet för prestationsmätning, som huvudsakligen inkluderar nyckeltal av 

finansiellt slag, har visat sig vara otillräckligt i organisationer som verkar i en miljö som 

utmärkts av bland annat kundfokusering, processorganisering och kvalitetsarbete (Kaplan & 

Norton 1992). Det finns enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) flera brister med finansiella 

nyckeltal där kritiken riktas mot att de ger alltför lite information om vad som skapar framtida 

värde samt hur de strategiska målsättningarna skall uppnås genom att främst ha ett 

bakåtblickande fokus. En del kritik hävdar att konkurrensvillkoren har hårdnat, vilket medför 

att de traditionella finansiella måtten inte leder till förbättringar av kundtillfredsställelse, 

kvalitetsförbättringar och personalmotivation (Kaplan & Norton 1992). Därmed menar 

Kaplan och Norton (1992)  på att icke finansiella nyckeltal är en bra komplettering till de 

finansiella nyckeltalen inom ekonomistyrningen. 

2.6.2 Icke finansiella nyckeltal 

Idag har nya metoder börjat användas för att utvärdera verksamhetens prestation, bland annat 

genom att involvera icke finansiella nyckeltal i mätningen och utvärderingen (Miroslava 

2014). Dessa nyckeltal har enligt Miroslava (2014) visat sig ha en mycket viktig och 

betydande roll eftersom att de sätter tonvikt på själva strategin för att möta verksamhetens mål 

och inte enbart mäta de uppnådda resultaten då de fokuserar på framtida värden. Tidigare 

forskning och erfarenheter visar att de icke finansiella nyckeltalen kan förbättra resultatet 

även för de finansiella indikatorer som verksamheten övervakar (Miroslava 2014). 

 

Det finns ingen klar definition av icke finansiella nyckeltal, dock ges det olika exempel på 

vad dessa innefattar. Det kan vara mått gällande kunder, personal, produktivitet, kvalitet och 

tid. Ax, Johansson och Kullvén (2002) samt Merchant och Van der Stede (2007) nämner 

kund- och medarbetarnöjdhet, produktutveckling samt forskning och utveckling som några 

andra exempel på icke finansiella mått. Enligt författarna presenteras icke finansiella 

nyckeltal i form av index, kvot tal, räknetal och dessa återfinns inte i den grundläggande 

finansiella rapporten. 

2.7 Koppling mellan mål och nyckeltal 

Gabčanová (2012) betonar vikten av att klargöra skillnaden mellan mål och nyckeltal. 

Nyckeltalen mäter endast framstegen mot att nå målen. Därmed är det viktigt att nyckeltalen 

är anpassade och relevanta för målen som en organisation har, för att kunna mäta prestationer 

som är centrala för en effektiv generering av högkvalitativa tjänster eller varor. Det är viktigt 

att nyckeltalen är accepterade av medarbetarna och av ledningen vilka bidrar med det främsta 

arbetet mot målen (Carter 1991). Mål vägleder organisationens insatser, stödjer fördelningen 

av resurser och fokuserar på företagets framgång. Därmed är målsättning ett utav de första 

stegen som en organisation bör uppfylla. Enligt Gabčanová (2012) finns det många fördelar 

med att sätta upp mål, men det mest centrala är att de hjälper till att se att en organisation 



 

 - 15 - 

genomför det som behöver göras, inom rätt tid, av rätt människor och med tillgängliga 

resurser (Gabčanová 2012). Nyckeltal genereras och avspeglas enligt Gabčanová (2012) av 

organisationens mål. En organisation som har som mål att ”vara det mest lönsamma företaget 

i sin bransch” kommer att ha rena finansiella nyckeltal som mäter resultatet. Offentlig sektor, 

exempelvis skolor, vilka inte har som mål att skapa vinst kommer däremot att ha helt andra 

nyckeltal såsom ”examinationsgrad” och ”framgång av att hitta jobb efter examen” (Shahin & 

Mahbod 2006). Med noggrann och ärlig analys kan brister i organisationen upptäckas och 

åtgärdas i tid (Macpherson 2001). Om organisationer aldrig tittar på siffror kommer det aldrig 

att finnas incitament för att förbättra dessa. Hur nyckeltal används är viktigare än vad 

nyckeltalet är, det finns inget sådant som mindre bra nyckeltal utan enbart mindre bra 

användning utav dessa (Macpherson 2001). 

 

I studien gjord av Sawhill och Williamson (2001) visas att de ideella organisationerna som 

rapporterar mest framgång angående utveckling av nyckeltal hade utgått från sina mål. Dessa 

skulle vara specifika, handlingsbara, kritiska och mätbara för att kunna överbygga gapet 

mellan sitt uppdrag, sitt syfte, och de kortsiktiga målen (Sawhill & Williamson 2001). De 

ideella organisationer som lyckats bäst hade långsiktiga mål som var specifika, påtagliga och 

mindre skrämmande för personalen vilka ledde till utmaning och inspiration i engagemanget. 

Shahin och Mahbod (2006) menar på att nyckeltalen skall vara enkla att förstå och lätta att 

kommunicera vilket leder till en större klarhet i en organisations framsteg. Utformning av mål 

är ett utav de första stegen en organisation bör uppfylla, därefter kan de utforma nyckeltal 

som reflekterar och härleds från målen. Författarna diskuterar kring att målen bör vara 

specifika och utmanande eftersom att det resulterar i bättre prestation än mål som är vaga, 

lättuppnåerliga eller icke existerande. För att underlätta valet av nyckeltal föreslår Gabčanová 

(2012) och Doran (1981) användning av modellen SMART. 

 

 

 
Figur 2 SMART- modellen 

 

(Gabčanová 2012; Shahin & Mahbod 2006). 
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SMART- modellen står för att mål skall vara:   

Specifika- Mål behöver vara så detaljerade och specifika som möjligt för att lättare kunna se 

om verksamheten har uppnått dem. De bör därmed inte vara oklara, breda eller vaga. 

Mätbara- För att tydligt kunna avgöra om målen har uppnåtts bör målen vara tydliga och 

konkreta. De kan vara kvantitativa eller kvalitativa men de bör vara mätbara mot en förväntad 

prestation. 

Accepterade- Det är viktigt att en organisation kan stå för sina mål och att de blir accepterade 

av de anställda och därmed relevanta för organisationen. 

Realistiska- Framgång eller misslyckande kan enbart konstateras mot praktiska mål därmed 

måste målen vara rimliga och uppnåeliga. 

Tidsbestämda- Mål bör ha ett tydligt start- och slutdatum. Om målen inte är tidsbestämda, 

finns det risk att organisationen tappar effektivitet i att sträva efter att nå målen och det kan 

leda till att målen skjuts upp (Gabčanová 2012). 
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3 Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens upplägg, vilka datainsamlingsmetoder som använts samt 

vilket tillvägagångsätt som brukats. Vi förklarar också varför vi valt en fallstudiedesign, 

kvalitativ metod samt semistrukturerade intervjuer. Det är också här som vi redogör val av 

organisation och det urval vi gjort, dessutom för vi en kritisk reflektion över vår valda metod 

och studiens tillförlitlighet. 

3.1 Val av vetenskaplig ansats       

Den ansats som har använts i studien har varit en växelverkan mellan induktiv- och deduktiv 

ansats. Enligt Ahrne och Svensson (2001) definieras den här metoden som abduktion. 

Anledning till att det var just en abduktiv ansats som valdes berodde på att vår teoridel 

kompletterades med ytterligare forskning under empiriinsamlandet. Vi insåg under 

empirinsamlandet att vissa delar av den förvalda litteraturgenomgången inte lämpade sig för 

de svar vi fick ifrån intervjuerna eller den informationen vi erhöll från berörda hemsidor. 

Därför anpassades referensdelen och det som inte var relevant eliminerades. Vi har även 

kompletterat studiens referensram genom att utveckla och utöka de delar som berör det som 

framkommit från intervjuerna. Det har exempelvis lagts till tidigare forskning gällande 

kulturell styrning då detta framkom från informanterna och informationskällorna som 

väsentligt. I vårt fall har teori och empiri utvecklats i en ömsesidig process, detta definieras 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008) som en abduktiv ansats. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) är en abduktiv ansats i praktiken lämplig vid fallstudier vilken är den forskningsdesign 

som studien avser.    

3.2 Val av vetenskaplig metod 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det i praktiken två huvudsakliga metoder att använda vid 

insamling av företagsekonomisk forskning. Den metod som ansågs mest relevant för vår 

studie var kvalitativ metod. Det är också den metod som Bryman och Bell (2011) hänvisar till 

när intervjuer genomförs. Då vår studie tar sig an ett ämne som fortfarande är relativt 

outforskat är en kvalitativ strategi att föredra eftersom att synen på undersökningsprocessen är 

förhållandevis ostrukturerad (Bryman & Bell 2011).  

 

Studien som genomförts har en fallstudiedesign eftersom vi detaljerat och ingående studerat 

enbart ett fall, en organisation; Friskis&Svettis. Enligt Bryman och Bell (2011) samt Knights 

och McCabe (1997) är det den grundläggande orsaken till formen för fallstudiedesign.  

3.3 Urval 

Vår urvalsprocess inleddes med att kontakta 15 olika företag som gav intryck av att vara 

intressanta. Förhoppningen var att företagen skulle ge oss förslag på ett ämne eller dilemma 

som de ville ha hjälp med då det rådde osäkerhet om utgångspunkten på undersökningen. 

Dessvärre var responsen låg och det resulterade i att enbart en verksamhet svarade på 

utskicket. Den verksamheten var Friskis&Svettis Borås och de meddelade att de gärna ville 

hjälpa oss med undersökningen. Eftersom Friskis&Svettis är en ideell förening bestämde vi 

att studien skulle behandla denna verksamhetsform, då vi tyckte att icke vinstdrivande 

organisationer var ett intressant ämne. För att få en utökad förståelse om verksamheten 

kontaktades ytterligare fem Friskis&Svettis föreningar. 
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Informanterna i studien valdes genom ett icke-sannolikhetsurval, de svarande togs därför inte 

fram av slumpen. Enligt Ahrne och Svensson (2001) finns en avsaknad av regler för hur 

urvalet ska bli representativt vid kvalitativa studier. I vårt icke-sannolikhetsurval gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval förklaras av Bryman och Bell (2011) som de 

personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Informanterna har därmed valts ut 

efter vad som passat oss och våra kriterier. De kriterier som urvalet baserades på var att 

informanterna skulle arbeta med ekonomi eller verksamhetsstyrning inom Friskis&Svettis. 

Dessutom skulle de finnas inom ett rimligt avstånd från Borås. Detta resulterade i att det blev 

totalt åtta personer som ingick i undersökningen. Enligt Glaser och Strauss (1967) uppnås 

teoretisk mättnad gällande att erhålla fakta efter sex till åtta intervjuer. 

 

De åtta intervjuade informanterna kommer från sex olika Friskis&Svettis föreningar inom 

Västra Götaland och Halland. En geografisk avgränsning gjordes till närliggande föreningar 

vilket innebar att vi kunde genomföra intervjuerna och samtidigt minska transportsträckan 

vilket resulterade i att mer tid kunde läggas på studien. Vi intervjuade tre anställda från 

Friskis&Svettis Borås. De tre anställda har beteckningarna verksamhetschef, 

ekonomiansvarig samt kassör. Att det var verksamhetschefen som valdes berodde på att det 

var henne som vi fick bra kontakt med från föreningen och det är också hon som har bäst 

insyn i hela verksamheten. Dessutom valde vi att intervjua ekonomiansvarig då vi ansåg att 

hon bäst skulle kunna svara på föreningens ekonomiska situation samt om de använde 

nyckeltal och i så fall vilka. Även kassören i styrelsen på Friskis&Svettis Borås intervjuades 

vilket ytterligare gav oss en inblick i föreningens ekonomi. Vi valde att också intervjua 

ekonomiansvarig på Friskis&Svettis Kungsbacka, verksamhetschefen på Friskis&Svettis 

Kungälv, verksamhetschefen på Friskis&Svettis Göteborg, verksamhetsledaren på 

Friskis&Svettis Alingsås samt vice ordförande ifrån styrelsen på Friskis&Svettis Mark. Dessa 

intervjuer genomfördes för att få en djupare inblick i de olika föreningarna, deras ekonomi 

samt deras verksamhetstyrning och användning av nyckeltal. Dessa personer valdes ut 

eftersom de arbetar med föreningens ekonomi och verksamhetstyrning. Vi antog därför att det 

var de som besatt mest kunskap om verksamheten och det var också de som ansågs vara mest 

troliga att kunna besvara våra frågor. Alla de åtta tillfrågade informanterna var villiga att 

ställa upp på intervjuerna där vi kunde ställa frågor som vi förberett.    

3.4 Datainsamlingsteknik 

För att få en mer objektiv beskrivning av fallet användes triangulering, vilket innebär att flera 

metoder kombineras för att förklara ett och samma fenomen (Ahrne & Svensson 2011). De 

metoder som kombinerats är intervjuer och insamling av dokument. Datainsamlingen har 

skett genom att information från Friskis&Svettis hemsidor har hämtats, detta för att stärka de 

svar som framgått från intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en 

informationssökning på Friskis&Svettis hemsidor för att exempelvis få kunskap om 

organisationen mission som sedan kunde ställas mot informanternas svar. 

 

3.4.1 Intervjuer   

Den datainsamlingsteknik som har använts i studien är kvalitativa intervjuer, i form av 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vår datainsamlingsteknik var av kvalitativa 

intervjuer berodde på att vi ville erhålla fakta från informanter som besatt expertinfomation 

inom fallet. Den semistrukturerade formen valdes eftersom vi då kunde använda olika teman 

samt att en flexibel intervjuprocess kunde uppnås för att ha möjlighet att ställa följdfrågor till 

informanterna för att ytterligare öka faktaomfattningen. I en semistrukturerad intervju har den 

intervjuade, enligt Bryman och Bell (2011), stor frihet att uttrycka sig personligt, vilket gör att 
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informanten får möjlighet att svara på frågan på sitt sätt. De behöver därför inte utgå från 

givna svar och det bidrar till att informanterna kan gå djupare in i ämnet. 

 

Vi genomförde tester av intervjufrågorna på kurskamrater och lät också familj ta del av dessa 

frågor för att få en uppfattning om hur frågorna var utformade. Det gjorde att de kunde ge oss 

en annan syn på frågorna samt ett annat perspektiv på intervjun eftersom de inte var lika 

insatta i ämnet som oss. Eftersom intervjun skedde muntligt var det viktigt att frågorna lät 

rimliga även i talspråk, därför försökte vi läsa in oss på frågorna och förbereda oss väl. Detta 

för att intervjun skulle flyta på bra och inte bli statisk. Det vi kunde ta med oss från 

testintervjuerna var att vi kunde beräkna ungefär hur lång tid intervjuerna skulle ta, vilket 

underlättade då vi kunde meddela informanterna vid bokningen av intervjuerna hur lång tid de 

behövde avsätta för oss.   

 

Enligt Trost (2010) ska det inte finnas några åhörare när intervjun genomförs och miljön där 

intervjun inträffar ska vara ostörd. Det är enligt författaren viktigt att den intervjuade känner 

sig trygg. Därför bokade vi mötena så de skulle ske på Friskis&Svettis respektive kontor. 

Enda undantaget var Friskis&Svettis Mark då den intervjun genomfördes på infomantens 

arbetskontor eftersom informantens arbete är beläget i Borås. Dock var även den intervjun på 

ett kontor med stängd dörr och vi var de enda på plats i rummet. 

3.4.2 Insamling av dokument 

Under studiens gång använde vi oss av sekundärdata för att komplettera omfånget av vår 

information som vi erhållit från informanterna. Sekundärdatan hämtades från sju olika 

Friskis&Svettis hemsidor. För att kunna stödja och jämföra resultatet användes de sex lokala 

Friskis&Svettis hemsidorna - Alingsås, Borås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv och Mark. 

Dessutom användes information som vi fått från Friskis&Svettis Riks för att bekräfta och 

säkerställa att den fakta vi erhållit från de lokala hemsidorna är korrekt. 

 

3.4.3 Informationssökning  

Insamlingen av material till studien var till en början svår då vi inte besatt mycket kunskap 

inom ämnet. Eftersom nyckeltal inom ideella föreningar är ett relativt outforskat område fanns 

det inga vetenskapliga artiklar som behandlade de två områdena tillsammans. För att få en 

övergripande bild av nyckeltal och ideella föreningar användes från början enkla sökord som 

Non- profit organization och key performance indicators. Därefter användes alla tänkbara 

synonymer och kombinationer. Sökorden var på engelska eftersom de databaser som vi sökte 

information ifrån innehöll internationella artiklar och de flesta artiklarna var skrivna på det 

språket. För att få ytterligare bredd på vår informationssökning valdes det att gå in via 

vetenskapliga artiklar och deras referenslistor. 

 

Den sökmotor som användes mest frekvent var Summon eftersom att den sökfunktionen 

besitter många databaser och är en bred ingång till de flesta av bibliotekets samlingar. 

Dessutom ger Summon en överblick om det material som finns tillgängligt via biblioteket. 

Ytterligare ett sökverktyg som användes var Google scholar. Det användes som ett 

komplement till Summon för att hitta de artiklar som vi fann via andra artiklars referenslista 

då de inte gick att finna i Summon.  Scopus, Science Direct, Business Source Premiere, 

ProQuest och Emmerald Insight är andra databaser och tidskrifter som använts. Valet att 

använda dessa databaser gjordes eftersom exempelvis Scopus är en citeringsdatabas vilket 

innebär att andra har refererat till exakt samma källa och artikel. Denna databas innefattar 

därför artiklar som är relevanta och använda av andra forskare. En del information har även 
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hämtats ifrån Google. Google användes främst för att få information om ideella föreningar 

och hur föreningarna bedrivs i Sverige. Vi var kritiska till de hemsidor som besöktes och den 

information som angavs. Detta eftersom många av de hemsidor som Google föreslår består av 

information som inte är granskad och därmed kan fakta som är skriven vara förfalskad eller 

snedvriden. De webbplatser som vi har valt att använda är källor som vi noggrant valt ut och 

ansett vara trovärdiga, exempelvis nationalencyklopedins hemsida. 

 

Vetenskapligheten av artiklarna stärks genom att de artiklar som använts i studien kommer 

från olika tidskrifter som använder peer review. Peer review innebär att artiklarna i tidskriften 

är granskade och kvalitetssäkrade av andra forskare vilket resulterar i att artiklarna uppnår de 

krav som finns för en vetenskaplig artikel (Hanson 2010). Ett fåtal av de nyttjade artiklarna 

har inte blivit peer reviewed. Dock inkluderades dessa på grund av att de var väsentliga för 

det valda forskningsområdet.   

3.5 Studiens tillförlitlighet                                            

Reliabilitet och validitet är begrepp som utgör viktiga kriterier vid forskning för att få en bild 

av kvaliteten i en studie. Reliabilitet innebär hur stabila utfall och graden av tillförlitlighet 

studien har, om resultaten skulle bli detsamma vid upprepande studier. Validitet handlar om 

huruvida en beskrivning eller slutsats är korrekt och trovärdig (Yin 2013). Vanligtvis är dessa 

två begrepp mest relevanta vid kvantitativ forskning som fokuserar på mätning. Triangulering 

presenteras som ett sätt att tackla bristande validitet. Därför har vi samlat in fakta från olika 

källor för att konvergera dessa.  

 

Eftersom kvalitativa metoder istället handlar om sociala företeelser som ständigt förändras är 

det svårt att få en definitiv bild av det som studeras (Bryman & Bell 2011). Lincoln och Guba 

(refererad i Bryman & Bell 2011) föreslår två liknande begrepp för bedömning av kvalitativ 

undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet. Varför författarna gör detta beror på att 

validitet och reliabilitet måste komma fram till en absolut bild av den sociala verkligheten, 

vilket är omöjligt i en kvalitativ studie eftersom det handlar om analys och tolkning.  

 

Äkthet handlar om huruvida studien visar en rättvis bild samt hur studien skildrar en 

mångfaldig bild utifrån perspektiven som finns i den grupp av människor som har studerats 

(Bryman & Bell 2011). Vi har i vår studie intervjuat åtta personer som dagligen arbetar med 

Friskis&Svettis verksamhet. Dessutom är de ifrån sex olika föreningar vilket vi anser bör öka 

äktheten och skapa en rättvis bild. Enligt Repstad (2007) är något som stödjer trovärdigheten 

inom kvalitativ forskning att intervjuerna spelas in. Att intervjuerna spelades in godkändes av 

sju av de åtta informanterna. Repstad (2007) menar på att en bandspelare lätt glöms bort av 

den som blir intervjuad och att fördelarna med att spela in intervjuerna är många. Då vi var 

två som genomförde intervjuerna valde vi att en av oss intervjuade och ställde frågorna till 

informanterna och den andre skrev ner informanternas svar på samtliga intervjuer. Fördelen 

med att vara två personer under intervjuernas gång var att den som intervjuade kunde 

koncentrera sig på vad informanten sa och engagera sig i att fånga upp lösa trådar i svaren 

eller komma med uppföljningsfrågor medan den som antecknade kunde gå in helhjärtat för 

det. Detta är också de fördelar som Repstad (2007) behandlar med att spela in en intervju. För 

att ytterligare öka trovärdigheten transkriberades intervjuerna direkt efter deras 

genomförande. Det som sagts skrevs ned ordagrant. Det som skrivits ner under intervjun 

kunde på sätt kompletteras med det som sagts under intervjun. Då transkriberingen av 

intervjun skedde direkt hade vi intrycken och upplevelserna färskt i åtanke. Efter varje 

avslutad intervju lyssnade vi igenom intervjun igen, detta för att öka trovärdigheten, minska 
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eventuella felaktigheter och för att inte gå miste om viktig information. Under hela 

arbetsprocessen har noggrannhet varit viktigt för att uppnå en hög kvalitet på studien.         

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det svårt att visa på reliabilitet inom kvalitativ forskning 

eftersom att det är näst intill omöjligt att efterlikna då varje undersökning är signifikant till 

just den platsen och tidpunkten. Om undersökningen genomförs på nytt kan resultatet 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman & Bell 2011). Dock är vår 

metod replikerbar eftersom tillvägagångssättet beskrivs i detalj och därmed går att följa steg 

för steg. Detta möjliggör att andra forskare kan upprepa studien. Vi tror att svaren de får 

kommer skilja sig från våra då det beror på urvalet samt det empiriska insamlade materialet. 

För att en ny studie ska kunna efterlikna vår krävs det att de kontaktar samma föreningar och 

samma personer som vi har gjort. De intervjuer som genomförts har skett med de som har 

hand om verksamheten och dess ekonomi. Detta kan påverka de framtida svar som fås om det 

då finns en annan ansvarig och hen inte ger samma svar som vi fått på våra frågor. De 

generella svaren tror vi inte kommer vara exakt samma men troligtvis liknande. 

  

3.6 Kritisk metodreflektion 

Vi genomförde en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer, där vi bokade in 

fysiska möten med respektive informant och de fick avsätta tid för oss i ungefär 45 minuter. 

Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg eftersom att vi ville få svar där informanterna inte 

kunde förbereda eller omformulera sig. Därför kunde även följdfrågor ställas. Vi kan dock ha 

missat att ställa rätt följdfrågor vid vissa tillfällen eller uppfattat något annorlunda än hur 

informanterna tolkat det. En nackdel med att inte låta informanten se intervjufrågorna i förväg 

var att dessa inte alltid kunde svara på samtliga frågor vid intervjutillfället. Detta ledde till att 

informanterna fick återkomma med svaret vid ett senare tillfälle via email. Dock tyckte vi att 

fördelarna med att inte skicka ut frågorna i förväg vägde över denna svaghet. 

   

Vår första tanke var att enbart intervjua personer från Friskis&Svettis Borås men vi insåg 

snart att vi inte fick tillräckligt med information. Vi valde att inte intervjua fler personer från 

föreningen i Borås eftersom vi ansåg att de inte besatt den kunskapen som behandlade 

verksamhetens styrning.  Därför valde vi att genomföra fler intervjuer med olika föreningar 

för att uppnå teoretisk mättnad. Vi märkte redan efter den fjärde intervjun, när vi intervjuade 

ytterligare en förening, att tecken på teoretisk mättnad uppstod. Dock valde vi att fortsätta och 

genomföra alla intervjuerna då vi ville säkerställa att det inte berodde på slumpen. Efter 

samtliga intervjuer erhölls ingen ny information eller någon ny kunskap vilket enligt Bryman 

och Bell (2011) förklaras som teoretisk mättnad. Trost (2010) menar att ett urval på fem till 

åtta personer är att föredra då för många intervjuer kan leda till att materialet blir ohanterligt 

och en överblick på viktiga detaljer som förenar eller skiljer intervjuerna åt kan bli svår att 

genomföra. Att det var just personer med anknytning till ledning eller ekonomi inom 

organisationen som valdes ut för intervju kan ha lett till att svaren blivit riktade då de ville 

framhäva föreningen och få den att låta bättre än vad den är. Det kan även resultera i att 

informanterna inte säger något negativt om verksamheten, att de förskönar verkligheten eller 

kanske döljer saker de är missnöjda med. Även vetskapen om att vi refererar till deras namn 

samt att studien blir en offentlig handling kan ha gjort att bilden förskönades ytterligare. Vi 

väljer att tro på deras ord då det inte finns några konkreta bevis på vad som är ett bra nyckeltal 

eller inte, så vi ser ingen anledning för dem att göra verkligheten mer tilltalande. 

 

Insamlingen av data skedde både genom intervjuer samt information på föreningarnas 

hemsidor. Det medförde att materialet från primär- och sekundärdata kompletterade varandra 
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och det resulterade i att informationen kunde säkerställas i högre utsträckning och svaren från 

informanterna blev mer trovärdiga.    

   

Enligt Bryman och Bell (2011) brukar kvalitativa undersökningar kritiseras för att vara alltför 

subjektiva. Risken finns att våra egna uppfattningar och tolkningar om vad som är väsentligt 

eller inte tagit för mycket fokus. Dessa subjektiva bedömningar kan ha gjort att information 

misstolkats, material som är signifikant för studien kan ha förbisetts eller att vi kan ha missat 

att ställa viktiga frågor till informanterna. Detta är något som vi har haft i åtanke under 

undersökningens gång och därmed har vi haft som ambition att vara objektiva för att minska 

risken att studiens resultat påverkas. 

 

En viss kritik kan riktas mot vår studie då vi enbart valde en organisation dock har vi valt att 

göra den avgränsningen. Bryman och Bell (2011) poängterar att det är viktigt att vara 

medveten om att i en fallstudie går det inte att hitta typfall som representerar ett helt urval 

eller dra alla över en kam. Detta har vi tagit i beaktning vilket innebär att vi inte kan göra 

generaliseringar för samtliga Friskis&Svettis föreningar i Sverige eller Europa. Vi kan inte 

heller göra några generaliseringar för liknande föreningar eller företag då vissa saker enbart är 

kopplade till de Friskis&Svettis föreningar som har intervjuats. Ytterligare kritik mot vårt 

metodval är att en kvalitativ studie ofta uppvisar brister i transparens (Bryman & Bell 2011). 

Detta har vi försökt motverka genom att tydligt och utförligt beskriva hur studien 

genomfördes och planerades.   

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Ett etiskt förhållningssätt blir aktuellt i en kvalitativ studie vid insamlingen av information 

samt när studien är klar och skall publiceras. Det är enligt Merriam (1993) viktigt att 

forskaren/forskarna tar hänsyn till anonymitet och visar förtroende för den som blir 

intervjuad. Därför presenterade vi oss själva innan intervjuerna och berättade vad vårt syfte 

med intervjun och undersökningen var. Vi förklarade även att det som sades på intervjuerna 

kommer användas i vår studie samt att när den blir godkänd kommer studien att bli en 

offentlig handling. De intervjuade personerna har blivit tillfrågade och godkänt att vi 

använder deras namn som referenser i vår studie.    

3.8 Källkritik 

Under hela studiens gång har vi varit källkritiska mot de studier som använts i arbetet. Dels är 

några av studierna skrivna för många år sedan vilket ifrågasätter hur aktuella de är idag och 

hur up-to-date bild av nyckeltal och ideella föreningar de ger. De artiklar som är skrivna för 

länge sedan har vi använt som grundpelare till exempelvis legitimitetsteorin då vi anser att 

dessa källor förblir desamma då teorin inte har förändrats. De något nyare källorna har brukats 

för att spegla hur det ser ut i nuläget. Då vi använt många olika källor och ett flertal källor 

som benämner liknande eller samma områden ökar vår trovärdighet. Dessutom har vi använt 

källor som blivit citerade av många forskare, vilket indikerar på att de är relevanta för ämnet 

som studeras. Flertalet av de valda vetenskapliga studierna behandlar ideella föreningar och 

nyckeltal dock härstammar ingen av dessa ifrån den svenska marknaden. I vårt fall hade det 

varit till en fördel om studierna berört Sverige och haft ett svenskt perspektiv då det kan se 

olika ut länder emellan. En del kritik kan också riktas mot vår användning av kurslitteratur 

och böcker. Vi har valt ut dessa noga då vi vet att kurslitteratur inte alltid är ursprungskällan 

till det berörda ämnet samt att böcker kan vara partiska och innehålla egna åsikter av 

författaren/författarna. Vi har tagit hänsyn till detta genom att i exempelvis studiens 

referensram alltid jämföra vad böcker och kurslitteratur säger med vetenskapliga artiklar och 

studier. 
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4 Resultat 
 

I resultatet beskrivs Friskis&Svettis som verksamhet. Rubrikerna som rör Friskis&Svettis 

mission, värderingar, verksamhetsstyrning, mål samt nyckeltal tas upp både på central- och 

lokal nivå. Frågorna som ställdes till informanterna finns att se i bilaga 1.  

 

4.1 Friskis&Svettis centralt 

Friskis&Svettis är en organisation som består av 156 ideella idrottsföreningar (Organisation, 

Friskis&Svettis Riks 2015). Friskis&Svettis har föreningar runt om i Norden och Europa. 

Störst är de i Sverige med 108 föreningar och Norge med 40 föreningar, därefter har de en 

förening i Finland, Danmark, Belgien, Frankrike, Luxemburg, England och en i Skottland. 

Enligt Friskis&Svettis Riks (2015) är 5,5 % av den svenska befolkningen medlemmar i 

Friskis&Svettis.  

 

Varje förening ansvarar för sin ekonomi. Verksamheten finansieras av medlems- och 

träningsavgifter. Eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten. Dessutom ansvarar varje 

förening för sina medlemmar och funktionärer (Organisation, Friskis&Svettis Riks 2015). 

 

4.1.1 Mission 

Friskis&Svettis mission är att få så många som möjligt att röra på sig och tycka att det är 

roligt med träning. Den innebär även att bedriva och erbjuda lustfylld och lättillgänglig 

träning av hög kvalitet för alla (Idé, Friskis&Svettis Riks 2015). För att uppnå en lustfylld 

träning räcker det inte enligt Friskis&Svettis Riks hemsida (2015) enbart att fokusera på 

teknik och utföra rätt praktiskt utan det krävs även fokus på känslan som uppstår i kroppen 

och i själen. Enligt Friskis&Svettis Riks (2015) uppnår de som motionerar lustfylld träning 

genom att kombinera kompetens om träning med en avslappnad attityd. De tycker att det inte 

behövs mer kroppsfixering dock är behovet av lustfylld träning stort. Därför är leendet det 

avgörande målet och det uppnås enligt Friskis&Svettis Riks (2015) av den typ av träning som 

har plats för själen. Jämför följande citat: 

 

Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett 

leende. Leendet känns. Ofta syns det. Det sitter i maggropen som en känsla av 

lycka.
1
  

 

4.1.2 Nyckeltal 

De nyckeltal som skildras på hemsidan är medlemsantal och inpasseringsstatistik (Fakta-akut, 

Friskis&Svettis Riks 2015). Medlemsantalet beräknades uppgå till 512 641 medlemmar år 

2014 och baserades på samtliga föreningar i Sverige. Inspasseringsstatistik visar på hur många 

medlemmar som tränar på de diverse träningsformerna. Exempelvis deltar 100 000 personer 

på jympa-pass varje vecka.  

                                                 
1
 http://web.friskissvettis.se/om-friskis-svettis/ide 

http://web.friskissvettis.se/om-friskis-svettis/ide
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4.1.3 Värderingar 

Friskis&Svettis Riks (2015) har vissa ställningstagande, ett antal värderingar, som de vill att 

alla inom organisationen ska bära med sig. Totalt är det tolv stycken värderingar som ska 

eftersträvas. Se tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2 Friskis&Svettis Värderingar 

 

1. Träning ska vara fri från krav 7. Människor kan ta ansvar för sin hälsa 

2. Träning ska utveckla hela människan 8. Hög kvalitet är viktigt på alla områden 

3. Gränser ska testas 9. Det ska vara lätt att börja, lätt att 

fortsätta 

4. Varje enskild medlem och varje ide är 

viktig 

10. Att stå fri är värdefullt 

5. Träning ska vara lustfylld 11. Att träna är inget märkvärdigt 

6. Att mötas är lika viktigt som att träna 12. Alla ska kunna träna 

(Värderingar, Friskis&Svettis Riks 2015) 

 

Organisationen vill erbjuda olika former av träningsaktiviteter med deras värderingar och 

kvalitet som grund. Samtliga Friskis&Svettis anläggningar i Sverige har liknande klädkod och 

träningsutbud i syfte att få människor att känna igen sig oavsett vilken anläggning de väljer att 

träna på (Värderingar, Friskis&Svettis Riks 2015). 

 

4.1.4 Verksamhetsstyrning 

Friskis&Svettis driver en ideell organisation och har inte som mål att gå med vinst men de 

kan heller inte gå med förlust (Organisation, Friskis&Svettis Riks 2015). För att kunna 

finansiera verksamheten används medlemsavgifter och träningsavgifter (Organisation, 

Friskis&Svettis Riks 2015). I och med att de är en ideell förening går pengarna tillbaka till 

medlemmarna i form av exempelvis välutbildade ledare, fräscha lokaler och/eller ny 

utrustning. 

 

Då Friskis&Svettis är en ideell förening finns det ett krav att ha en styrelse tillsatt 

(Nationalencyklopedin 2011). Enligt Friskis&Svettis Riks (2015) ska varje förening ha ett 

styrelsemöte varje månad där verksamheten följs upp. Uppföljning av verksamheten sker i 

form av en budget som respektive förening utarbetar för sin verksamhet. Budgeten skall 

godkännas av styrelsen och därefter görs även prognoser för varje månad för att se hur mycket 

föreningen presterar under eller över budgeten. Det ska också enligt Friskis&Svettis Riks 

(2015) göras en verksamhetsplan. Denna används för att visa på vilken strategi som 

föreningen bedriver samt vilken strategi som används för att nå föreningens mål. 

Verksamhetsplanen tar upp både korta- och långsiktiga mål.   

 

4.1.5 Mål 

Friskis&Svettis (Organisation, Friskis&Svettis Riks 2015) har som mål att vara föreningarnas 

föreningens. Det främsta målet med föreningarnas förening är att främja rörelsens och 
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medlemsföreningarnas gemensamma intressen samt att underhålla Friskis&Svettis idé och 

kvalitet. Föreningens viktigaste ansvarsområde är utveckling av träningsformerna, utbildning 

och att tydligt kommunicera ut information. De har också som mål att samla ihop 

föreningarnas erfarenheter och sprida dem. Föreningen har även som grundläggande mål att 

leva upp till de tolv värderingarna och deras uppdrag är att värderingarna ska finnas med i allt 

de gör.  

 

4.2 Friskis&Svettis Lokalt 

I studien valdes nedanstående åtta informanter ut eftersom de har anknytning till en 

Friskis&Svettis förening. Det var även dessa åtta informanter som vi fick kontakt med först. 

Informanterna kommer från sex olika Friskis&Svettis föreningar inom regionerna Halland 

och Västra Götaland. Varje person som har intervjuats presenteras med för- och efternamn 

samt vilken befattning hen har på respektive förening. 

 

4.2.1 Friskis&Svettis Alingsås 

Friskis&Svettis Alingsås startade år 1987 och erbjöd då jympapass i gymnastiksalar på olika 

skolor (Friskis&Svettis Alingsås 2015). År 1994 flyttade föreningen till egna lokaler och 

utbudet av träningspass expanderade allteftersom föreningen fick fler medlemmar. 

Föreningen har idag 2400 medlemmar med 96 funktionärer och en anställd (Friskis&Svettis 

Alingsås 2015). Vi träffade Fredrick Granat som arbetar som verksamhetsledare och även är 

den enda anställda på föreningen. 

 

4.2.1.1 Mission 

Missionen som Friskis&Svettis Alingsås strävar efter är att få alla att träna och må bra. 

Träningen ska vara lättillgänglig för alla. I Friskis&Svettis Alingsås har föreningen alltid haft 

samma mission men den har skiftat i fokus exempelvis vad gäller åldersgrupp eller 

träningsform (Granat 2015). 
 

4.2.1.2 Nyckeltal 

Friskis&Svettis Alingsås följer upp finansiella nyckeltal i form av soliditet, kassalikviditet 

och intäkt per medlem. Intäkt per medlem mäts genom att titta på vad medlemmar köper för 

typ av kort, exempelvis gymkort, för att sedan dividera det med alla medlemmar som köper 

just gymkort (Granat 2015). De icke finansiella nyckeltal som föreningen kontrollerar är 

medlemsstatistik och inpasseringsstatistik. Dessa utvärderas en till två gånger per år. 

Nyckeltal används som ett hjälpmedel för att blicka bakåt i tiden och på så sätt kan föreningen 

se hur prestationen har utvecklats över tid.  

 

Det är mer pålitligt att blicka bakåt i tiden eftersom det är något som redan har 

inträffat och prognoser för framtiden innebär istället en chansning. Jag anser 

också att det är de icke finansiella nyckeltalen som har mest betydelse eftersom 

det är missionen som är kärnan för verksamheten och inte den ekonomiska 

avkastningen (Granat 2015). 

 



 

 - 26 - 

4.2.1.3 Värderingar 

Föreningen i Alingsås värderingar handlar om att det skall vara kul att träna och vinna över 

“jag borde ångesten”. Fokus skall vara på att man vill träna igen och inte på kroppsfixeringen 

då behovet av lustfylld träning är så mycket större (Friskis&Svettis Alingsås 2015).  

 

4.2.1.4 Verksamhetsstyrning 

Friskis&Svettis Alingsås har stora friheter i ekonomistyrningen dock görs 

verksamhetsuppföljning varje kvartal och varje månad sker uppföljning tillsammans med 

styrelsen. “Föreningen är inte hårt styrt ekonomiskt, eftersom föreningen inte har höga krav 

på vinst finns utrymme för flexibla beslut så länge de övergripande målen nås” (Granat 2015). 

Det är viktigt att kontrollera ekonomin och budgeten för att fortsätta kunna bedriva 

verksamheten. Friskis&Svettis Alingsås har en verksamhetsplan som sträcker sig fyra år 

framåt.  

 

4.2.1.5 Mål 

Målen för Friskis&Svettis Alingsås är att få fler unga motionärer i åldern 7-30 år och 

samtidigt öka medlemsantalet för att få fler att röra på sig och må bra (Granat 2015). Strategin 

för att nå målen är att alltid ge ett bra bemötande. När människor blir bra bemötta sprids 

positiv word-of-mouth som innebär att nöjda medlemmar sprider budskapet vidare och med 

hjälp av detta kommer fler människor till föreningen (Friskis&Svettis Alingsås 2015).”Det är 

alla inom föreningen både medlemmar, funktionärer och anställda som färgar organisationen 

och gör den till vad den är” (Granat 2015).   

 

4.2.2 Friskis&Svettis Borås 

Föreningen startade år 1984 och är idag Borås största idrottsförening. Föreningen har cirka 

7500 medlemmar, 220 funktionärer och nio anställda (Historia, Friskis&Svettis Borås 2012). 

De personer som vi träffade var verksamhetschefen Karin Danehammar, ekonomiansvarig 

Zara Nerman och styrelsens kassör Bo Nilsson. 

 

4.2.2.1 Mission 

Friskis&Svettis Borås arbetar ständigt med att uppnå missionen, att erbjuda lustfylld träning 

och att det skall finnas något för alla.  Alla skall kunna träna, ung som gammal, med 

funktionshinder eller inte. “Missionen är att alla skall känna glädjen av att träna och att alla 

skall kunna hitta en träningsform som passar dem själva” (Nerman 2015).  

 

4.2.2.2 Nyckeltal 

Föreningen använder både finansiella och icke finansiella nyckeltal. Föreningen fokuserar på 

att verksamheten alltid måste gå runt, det skall alltid finnas en ekonomi för att köpa in 

exempelvis ny utrustning (Friskis&Svettis Borås 2015). Nyckeltal som rör ekonomin är de 

viktigaste, “fungerar inte ekonomin fungerar ingenting annat heller” (Nilsson 2015). De 

finansiella nyckeltalen som föreningen kontrollerar är soliditet, likviditet och försäljning av 

träningskort. Soliditet är ett av de mest betydelsefulla nyckeltalen för föreningen eftersom om 

soliditeten är på en gedigen nivå så mår föreningen bra ekonomiskt och då mår även 

medlemmarna bra. Föreningen nämner i sin verksamhetsplan att de har som framtida mål att 

öppna en träningslokal till i Borås och då handlar det om investeringar där en hög soliditet 
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fungerar som en säkerhet (Nilsson 2015). Försäljning av träningskort beräknas baserat på hur 

många kort föreningen sålt respektive månad och jämförs med föregående månad samt 

samma period föregående år (Nerman 2015).  

 

De icke finansiella nyckeltal som granskas är inpasseringsstatistik, totalt antal medlemmar 

samt medlemsnöjdhet. Inpasseringsstatistik mäts genom att se på vad alla medlemmar 

stämplar in sitt träningskort på, för att förtydliga innebär det att föreningarna tittar på vilken 

aktivitet eller träningsform medlemmarna har valt. Detta nyckeltal hjälper föreningen att se 

hur verksamheten ser ut, hur många det är som tränar på exempelvis gymmet eller om det är 

gruppträning medlemmarna väljer som exempelvis medeljympa eller Indoor Walking. Detta 

nyckeltal kan även underlätta att uppmärksamma trender som är aktuella och på så vis 

anpassa verksamheten därefter, genom att till exempel anpassa utbudet med nya träningspass 

som överensstämmer med efterfrågan (Danehammar 2015). Inpasseringsstatistiken jämförs 

med föregående månad samt samma period föregående år och därigenom har föreningen 

möjlighet att se påverkan av att det exempelvis har satts in mer seniorpass vilket har gjort att 

fler pensionärer tränar.  

 

De icke finansiella nyckeltal föreningen uppmärksammar är totalt antal medlemmar vilket 

uppvisar medlemsutvecklingen och hur många medlemmar föreningen har. Totalt antal 

medlemmar jämförs alltid med föregående år. Friskis&Svettis Borås följer också upp antal 

medlemmar i olika åldersgrupper. Detta nyckeltal är bland de viktigaste då föreningen kan se 

vad de har blivit bättre respektive sämre på genom att se hur många medlemmar de har ökat 

eller tappat inom åldersgrupperna (Nerman 2015; Danehammar 2015; Nilsson 2015). 

 

Fördelarna med att använda nyckeltal uttrycks enligt följande: 

 

Fördelarna är att man i bästa fall tidigt kan börja se avvikelser, om man tappar i 

försäljning eller om man ser att soliditeten börjar svaja och liknande. Avsikten 

med nyckeltal är att man tidigt ska få signaler och det är fördelen med dem 

också (Nilsson 2015). 

 

Enligt Friskis&Svettis Borås finns inga nackdelar med att använda nyckeltal. Nyckeltal kan 

användas för att se framgång, exempelvis totalt antal medlemmar vilket hjälper föreningen att 

se vilka medlemmar de tappat eller vunnit från föregående år. Det finns idag ett pågående 

arbete med att utforma samma nyckeltal för alla Friskis&Svettis föreningar inom regionen för 

att kunna jämföra dessa sinsemellan och på så vis ha möjlighet att se hur respektive 

verksamhet presterar. Det är en mall som kommer verkställas inom en snar framtid, dock är 

det ännu inte bestämt vilka nyckeltal föreningarna skall arbeta med. Detta ses som något 

positivt eftersom det ger möjligheten att följa upp ett nyckeltal (Nilsson 2015). Användandet 

av de framtida nyckeltalen kommer bidra med att utveckla förståelse om hur föreningens 

situation ser ut genom att jämföra med andra föreningar och deras siffror (Danehammar 

2015). 

 

4.2.2.3 Värderingar 

Föreningen tycker att värderingar är viktigt och ligger till grund för alla beslut de tar. Fokus 

ligger på att erbjuda en bra träning och ha en hög kvalitet i allt de gör. Vid nyrekrytering samt 

utbildning går föreningen igenom de 12 värderingarna som Friskis&Svettis Riks satt upp och 

observerar hur funktionärerna förhåller sig till dessa (Danehammar 2015; Värderingar, 

Friskis&Svettis Borås 2012).  
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4.2.2.4 Verksamhetsstyrning 

Ekonomistyrning är viktigt för föreningen då verksamheten inte kan påvisa ett negativt 

resultat.  Friskis&Svettis Borås gör varje år en budget och en prognos vilka är två hjälpmedel 

för att följa upp verksamheten och tidigt se avvikelser. Budgeten ses som en ram för att följa 

hur verksamheten utvecklar sig och vilka poster som behöver justeras (Nerman 2015). Det 

gäller att ständigt kontrollera trender för att se om det sker något i träningsutvecklingen och 

då kunna applicera det på verksamheten. Därför är det viktigt att ha en budget för att kunna 

utbilda instruktörer och ledare om det kommer exempelvis nya träningsformer (Danehammar 

2015). 

 

För att säkerställa kvaliteten på Friskis&Svettis Borås sker en så kallad kvalitetsäkring i form 

av ledaruppföljningar och värduppföljningar en gång per år. En ledaruppföljning innebär att 

alla gruppledare inom föreningen följs upp och utvärderas. Detta görs för att säkerställa 

kvaliteten på passen. Det är viktigt att som ledare/funktionär få utvecklas och bli inspirerad av 

föreningen för att få en drivkraft för fortsatt engagemang. Ledaruppföljning ser till att ledare 

och pass håller den kvaliteten som Friskis&Svettis Borås står för samtidigt som det ska sprida 

inspiration för framtiden (Danehammar 2015). 

 

4.2.2.5 Mål 

Det övergripande målet som föreningen har är att få fler att träna, att få fler i rörelse. 

Friskis&Svettis Borås kortsiktiga mål är “att alltid ha en fantastiskt bra träning, ta hand om de 

som väljer att träna hos oss och att de skall vara jättenöjda, allt skall vara tipptopp” 

(Danehammar 2015). De kortsiktiga målen är också att den dagliga verksamheten skall gå 

runt (Nerman 2015). De långsiktiga målen som Friskis&Svettis Borås strävar efter är att 

utveckla verksamheten på något annat ställe i Borås genom att öppna en ny träningslokal. De 

långsiktiga mål som de vill uppnå är även att få fler att träna och att de skall bli fler 

medlemmar samt att inte tappa några av de medlemmar som de har idag (Nerman 2015). 

Föreningen satsar väldigt mycket på kvalitet vad gäller utbud, träning, utrustning men också 

på lokalerna, då de vill värna om de som väljer att träna på Friskis&Svettis Borås. Föreningen 

informerar de anställda samt funktionärerna om vilka mål föreningen strävar efter. Detta sker 

genom gruppmöten eller styrelsemöten som genomförs en gång per månad (Danehammar 

2015). 

 

4.2.3 Friskis&Svettis Göteborg 

1982 var året då Friskis&Svettis Göteborg slog upp de första portarna (Friskis&Svettis 

Göteborg 2015). Idag är föreningen den största idrottsföreningen i Göteborg med över 38 000 

medlemmar, 600 funktionärer och 16 anställda. De har 12 stycken anläggningar runt om i 

Göteborgsområdet, i december 2015 ska föreningen öppna ytterligare en anläggning i 

Torslanda (Friskis&Svettis Göteborg 2015). Vi träffade verksamhetschefen Thomas 

Fredrikson. 

 

4.2.3.1 Mission 

Missionen för Friskis&Svettis Göteborg fungerar som en grundpelare inom föreningen. 

Missionen handlar om att få de personer som tränar att göra det oftare vilket ska resultera i ett 

friskare samhälle. Människor skall ha något att längta efter och missionen är att öka 

träningslusten. Missionen för Friskis&Svettis Göteborg har alltid varit viktig och det är den 

som för organisationen framåt (Fredrikson 2015). 
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4.2.3.2 Nyckeltal 

Nyckeltal hjälper Friskis&Svettis Göteborg att mäta framgång, de visar också på 

organisationens framsteg och fall. De finansiella och icke finansiella nyckeltalen är lika 

viktiga för föreningen. De finansiella nyckeltalen föreningen arbetar med är likviditet, intäkt 

per medlem samt kortförsäljning. De icke finansiella nyckeltalen är inpasseringsstatistik, 

totalt antal medlemmar och medlemsnöjdhet. Med hjälp av nyckeltalet medlemsnöjdhet kan 

föreningen se och åtgärda medlemmarnas önskemål. I Friskis&Svettis Göteborg genomförs 

även årligen mätningar av funktionärsnöjdhet samt personalnöjdhet (Fredrikson 2015). 

 

I Friskis&Svettis Göteborg används de nyckeltal som är de största mätbara posterna i 

föreningen. De nyckeltal som föreningen väljer att följa upp kan ändras beroende på vilket 

fokus som är aktuellt, i syfte att bäst matcha verksamheten. Föreningen har idag inget 

nyckeltal som mäter kvaliteten på föreningen (Fredrikson 2015). 

 

4.2.3.3 Värderingar 

Föreningen i Göteborg har lokalanpassat de 12 värderingar som Friskis&Svettis Riks satt upp 

och har istället satt ihop dessa till fem egna värderingar. Dessa är: 

 

 Träning ska vara lustfylld 

 Träningen är alltid nummer ett, men mötet är också viktigt 
 Du får själv välja 

 Alla är välkomna 

 Varje enskild medlem och varje idé är viktig. 
2 

 

4.2.3.4 Verksamhetsstyrning 

Den ekonomiska styrningen är viktig för föreningen eftersom den måste ha pengar för att 

exempelvis kunna betala hyra och utbilda ledare och funktionärer. För att kontrollera 

verksamheten finns en verksamhetsplan där ekonomisk uppföljning sker varje månad. Det 

sker också ledaruppföljningar vilka är till för att ledare ska få känna att de utvecklas i sin 

träningsprocess samt att medlemmarna ska få ut en så bra träning som möjligt. Uppföljningen 

sker inte genom några numeriska mått då det kan vara känsligt att ge ett visst betyg till ledare 

som arbetar ideellt. Istället används en ömsesidig dialog (Fredrikson 2015). 

 

En nyckelfaktor till att bedriva en ideell förening är dess funktionärer. Friskis&Svettis 

Göteborg uppger att även om verksamheten visar ett positivt resultat fungerar den inte utan 

sina funktionärer. Funktionärerna är inte bundna till verksamheten, de är där på sin fritid och 

kan när som helst välja att inte kvarstå som ledare eller värd (Fredrikson 2015).  

 

4.2.3.5 Mål 

Friskis&Svettis Göteborgs mål är att överleva samt att öka antalet medlemmar. De har som 

mål att bli 45 000 medlemmar till 2016 (38 000 medlemmar 2014) och som långsiktigt mål att 

bli 65 000 medlemmar till 2020. Föreningen nämner att det övergripande målet som de har är 

                                                 
2
 http://gbg.friskissvettis.se/vara-varderingar/ 

http://gbg.friskissvettis.se/vara-varderingar/
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att få göteborgsområdet att må bättre och få fler inaktiva att röra på sig. På Friskis&Svettis 

Göteborg finns även ett mål som berör medlemsnöjdheten. Föreningen har satt upp ett mål att 

få 70 % av sina medlemmar att vara mycket nöjda, idag ligger den siffran på 60-65 % som är 

nöjda och mycket nöjda (Fredrikson 2015). 

 

Föreningen anser att de ekonomiska målen går hand i hand med de ideella målen. Om inte 

medlemsmålen nås kan det bli svårt att finansiera verksamheten genom att exempelvis skriva 

på hyresavtal för lokalerna. Det finns ett dilemma med medlemsmålet och de syftar på att de 

ekonomiska och ideella målen oupphörligt måste balanseras. Det uttrycks enligt följande: 

 

Det finns ett enkelt sätt att öka medlemsantalet och det är att sänka kortpriserna 

till halva priset för då skulle föreningen sannerligen öka i medlemsantal men 

inte nå de ekonomiska målen och därmed få svårt att betala hyra, maskiner och 

liknande. Samtidigt om föreningen höjer kortpriserna så tappar vi istället i 

medlemmar (Fredrikson 2015). 

 

4.2.4 Friskis&Svettis Kungsbacka 

Friskis&Svettis Kungsbacka startade 1989 och erbjöd mestadels jympapass i olika 

träningssalar runt om i kommunen (Friskis&Svettis Kungsbacka 2015). 2004 etablerades 

Friskis&Svettis Kungsbackas första egenägda lokal vilket innebar en stor framgång och ett 

enormt lyft för föreningen. Idag har föreningen två anläggningar i staden med 190 

funktionärer och åtta anställda (Friskis&Svettis Kungsbacka 2015). Den person som vi fick 

kontakt med och intervjuade var Monica Alteborn som arbetar som ekonomiansvarig och 

schemaansvarig. 

 

4.2.4.1 Mission 

Det första som människor möts av i entréhallen när de besöker Friskis&Svettis Kungsbacka är 

en text skriven på väggen som förmedlar missionen. Där står: ”Vi vill bedriva och erbjuda 

lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla”. För Friskis&Svettis Kungsbacka är 

missionen väsentlig och den finns med i åtanke vid samtliga beslut som tas (Alteborn 2015).  

 

4.2.4.2 Nyckeltal 

Nyckeltal som Friskis&Svettis Kungsbacka använder är både finansiella och icke finansiella 

nyckeltal. Detta för att kunna kontrollera sin ställning men också för att få en god ekonomi 

och kunna utveckla verksamheten i framtiden. De finansiella nyckeltal som föreningen tittar 

på är likviditet och kortförsäljning. Kortförsäljning är den huvudsakliga inkomsten. De icke 

finansiella nyckeltal de använder är totalt antal medlemmar, inpasseringsstatistik och 

medlemsnöjdhet. Nyckeltalet medlemsnöjdhet genomförs med hjälp av 

medlemsundersökningar som sker årligen. Dessa undersökningar syftar till att hjälpa 

föreningen att se vad medlemmar är mer eller mindre nöjda med från föregående år, de får 

även en indikation på vad som är bra i föreningen eller på vad som skulle behöva förbättras 

(Alteborn 2015).  

4.2.4.3 Värderingar 

De tolv centrala värderingarna är starka inom Friskis&Svettis Kungsbacka, de är dessa som 

för föreningen framåt (Alteborn 2015). Föreningen kan ibland stöta på problem då de vill leva 

upp till sina värderingar men samtidigt kunna möta medlemmars önskan, detta är en fin 
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balansgång. Ett exempel som ges av Alteborn (2015) är ”…att medlemmar önskar att 

gymlokalen ska vara öppen dygnet runt, utan gymvärdar på kvällar och nätter. Detta innebär 

en högre risk för doping då de inte finns någon ansvarig på plats. Därför måste alltid en 

avvägning göras och föreningen kan inte alltid uppfylla medlemmars önskan till 100 % då det 

inte får gå emot Friskis&Svettis värderingar.” Friskis&Svettis Kungsbacka vill öka insikten 

om motionens betydelse för hälsan och välbefinnandet och de strävar aktivt mot en dopingfri 

miljö.  

 

4.2.4.4 Verksamhetsstyrning 

Föreningen i Kungsbacka använder en budget och prognoser som ett hjälpmedel för att tidigt 

kunna se vilka poster som avviker och därigenom kunna åtgärda detta (Alteborn 2015). De 

beslut som tas i föreningen måste alltid först stämmas av mot ekonomin. Detta för att en god 

ekonomi kan leda till att föreningen förbättrar sin prestation och därmed uppnå målen.   

 

4.2.4.5 Mål 

Friskis&Svettis Kungsbacka har som mål att vara den främsta träningslokalen och den största 

träningsaktören i Kungsbacka (Alteborn 2015). Idag tränar 13 % av Kungsbackas invånare i 

föreningen och det långsiktiga målet föreningen har är att nå 17 %. Det genomförs varje år en 

medlemsundersökning på föreningen och med hjälp av den har de som kortsiktigt mål att öka 

medlemsnöjdheten från föregående år (Alteborn 2015).  

 

4.2.5 Friskis&Svettis Kungälv 

Friskis&Svettis Kungälv skapades år 1988 av Anette Glasin. Visionen som Anette Glasin 

ville uppnå var att införa den perfekta träningen för alla
3
. 1988 hölls jympapass i kommunens 

idrottshallar, på brandstationen och i simhallen sommartid, det var först 1996 som 

Friskis&Svettis Kungälv flyttade in i en egen lokal. Idag är verksamheten den största 

idrottsföreningen i Kungälv och har 5300 medlemmar vilket motsvarar över 11 % av 

Kungälvs befolkning. Föreningen har även 187 funktionärer och fyra anställda
4
. Vi träffade 

verksamhetschefen Marie Olsson. 

 

4.2.5.1 Mission 

Missionen i föreningen i Kungälv är att uppnå en lustfylld träning med fokus på leendet vilket 

återspeglar missionen i Friskis&Svettis Riks. Föreningen anser att om en medlem tycker det 

är roligt att träna kommer den att göra det igen (Olsson 2015). 

 

4.2.5.2 Nyckeltal 

Försäljning av kort är den främsta finansiella nyckeltalet som föreningen i Kungälv 

kontrollerar och det är även den största intäktsposten. Även likviditet är ett viktigt nycketal 

för Friskis&Svettis Kungälv på grund av att de nyligen har öppnat en ny träningslokal och 

likviditeten hjälper då till att kontrollera att alla kostnader kan betalas. Det icke finansiella 

nyckeltalet som föreningen använder är totalt antal medlemar som mäts genom att räkna antal 

betalda medlemsavgifter (Olsson 2015). 

                                                 
3
 Marie Olsson Verksamhetschef Friskis&Svettis Kungälv, email den 27 april 2015. 

4
 Marie Olsson Verksamhetschef Friskis&Svettis Kungälv, email den 27 april 2015. 
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4.2.5.3 Värderingar 

Värderingarna är otroligt viktiga och de fungerar som ett bollplank som hjälper föreningen att 

ta ställning i olika situationer. Det är värderingarna som gör att Friskis&Svettis känns som 

Friskis&Svettis oavsett vilken förening man är på (Olsson 2015). 

 

4.2.5.4 Verksamhetsstyrning 

Verksamhetstyrningen fyller en viktig roll på Friskis&Svettis i Kungälv trots att föreningen 

inte har något vinstsyfte. Ett positivt resultat gör att de kan upprätthålla en buffert som täcker 

de fasta kostnaderna för tre månader. Friskis&Svettis Kungälv understryker att det inte skall 

finnas någon som plockar ut pengarna ifrån föreningen. Ekonomisk uppföljning sker varje 

månad och fungerar som hjälpmedel för att tidigt se vilka poster som avviker och behöver ses 

över (Olsson 2015). 

 

4.2.5.5 Mål 

På Friskis&Svettis Kungälv är målen att hitta de som inte rör på sig och få dem att röra på sig. 

Föreningen arbetar med att hitta olika träningstrender att implementera i verksamheten för att 

attrahera nya medlemmar samt behålla de befintliga. Hög kvalitet på allt i verksamheten är 

också ett mål som är viktigt för föreningen. De främsta långsiktiga målen i Kungälvs förening 

är att uppnå 6000 medlemmar till år 2018 (år 2014 hade de 5300 medlemmar) samt att öka 

andelen 20-40 åringar som tränar på Friskis&Svettis i Kungälv (Olsson 2015). 

 

4.2.6 Friskis&Svettis Mark 

Friskis&Svettis Mark bildades år 1985 av Örjan Johnsson som då själv ansvarade och ledde 

jympapass två gånger i veckan (Om oss, Friskis&Svettis Mark 2015). Allteftersom har 

motionspassen successivt blivit fler med hjälp av fler ledare och funktionärer. Föreningen 

införskaffade den första självständiga träningslokalen år 2001. Föreningen har idag över 2000 

medlemmar, 124 funktionärer och fem anställda (Om oss, Friskis&Svettis Mark 2015). Vi 

träffade Maria Gustafsson som arbetar ideellt i föreningens styrelse som vice ordförande. 

 

4.2.6.1 Mission 

Friskis&Svettis Riks mission finns även hos Friskis&Svettis Mark som strävar efter att alla 

ska kunna träna, ung som gammal, med funktionshinder eller inte. Föreningens mission är att 

erbjuda funktionell träning för alla (Gustafsson 2015).   

 

4.2.6.2 Nyckeltal 

För att kontrollera sin ställning använder föreningen i Mark både finansiella och icke 

finansiella nyckeltal. Föreningen använder både finansiella- och icke finansiella nyckeltal då 

de vill ha en god ekonomi och för att i framtiden kunna utveckla verksamheten. Föreningen 

tar främst hjälp av nyckeltalet likviditet. Detta eftersom “vi har haft en ansträngd ekonomi i 

vår förening så då måste vi veta att vi klarar skivan så att säga och då blir det likviditeten som 

blir intressant att titta på” (Gustafsson 2015).  

 

Föreningen i Mark tar hjälp av nyckeltal för att blicka bakåt i tiden och på så sätt kan 

föreningen se hur prestationen har utvecklats över tid. Finansiella nyckeltal berättar om 

föreningen har lyckats eller inte. Ofta räcker det inte att betrakta enbart ett eller två år tillbaka 
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i tiden, ofta får föreningen göra längre tillbakablickar än så. Föreningen gör detta för att kunna 

göra en jämförelse över tid för att öka förståelsen om de framkomna resultaten (Gustafsson 

2015).   

 

4.2.6.3 Värderingar 

De 12 värderingarna från Friskis&Svettis Riks genomsyrar föreningen i Mark. Föreningen 

förmedlar regelbundet sina värderingar till funktionärerna. Det anordnas även ”funkisträffar” 

där Friskis&Svettis Mark anordnar olika aktiviteter för funktionärerna. Detta görs för att 

stärka kulturen och samhörighetskänslan (Gustafsson 2015).  

 

4.2.6.4 Verksamhetsstyrning 

Syftet med ekonomisk uppföljning är att se om föreningen uppfyller de verksamhetsmål som 

föreningen har satt (Gustafsson 2015). Friskis&Svettis är en ideell förening som inte har 

något vinstsyfte men föreningen måste fortfarande överleva och det måste finnas en buffert 

som täcker de fasta kostnaderna. Detta uttrycks enligt följande: ” Den ekonomiska styrningen 

är a och o, fungerar inte den så kommer ingenting att fungera” (Gustafsson 2015). Därför gör 

föreningen i Mark alltid en uppföljning av verksamhetsplanen vid årets slut. Detta för att se 

hur väl budgeten och prognoserna stämmer överens och dessutom för att se vad som avviker. 

Denna uppföljning gör det möjligt att i framtiden bättre kunna förutspå avvikelser och på så 

vis kunna förhindra dessa.  

 

Kvaliteten på träningspassen säkerställs genom en kvalitetssäkring, så kallad 

ledaruppföljning. Dessa sker en gång på år. Uppföljningen innebär att alla gruppledare inom 

föreningen följs upp och utvärderas. De får reda på vad de gör bra och på vad som kan 

förbättras eller vad de bör tänka på. Allt för att få bästa möjliga kvalitet på träningen 

(Gustafsson 2015).  

 

4.2.6.5 Mål 

Föreningen i Mark vet vilka medel de behöver för att gå runt och därför utformas målen 

utefter det. Föreningen i Marks ideella mål går hand i hand med de ekonomiska målen. Ett 

exempel är: 

 

Vi har sökt pengar från stiftelsen i Sjuhärad för att få stöd till att förnya 

spinningssalen med nya, säkrare spinningcyklar. Detta för att nå vårt ideella mål 

som innefattar att få fler att träna oavsett exempelvis ålder och/eller 

funktionshinder (Gustafsson 2015).  
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4.3 Lokal användning av nyckeltal 

 
Tabell 3 Nyckeltalsanvändning på lokal nivå 

 

 

Ovanstående tabell visar att användningen av nyckeltal skiljer sig mellan föreningarna. Från 

tabellen framkommer det att föreningarna använder mellan 3-6 nyckeltal. Samtliga sex 

föreningarna kontrollerar försäljning av kort då det är den främsta intäkten för föreningarna. 

Ett annat finansiellt nyckeltal som mäter kortförsäljning är intäkt per medlem och granskas i 

föreningarna Allingsås och Göteborg. Även likviditet används som nyckeltal i samtliga sex 

föreningarna och är viktig för att kunna kontrollera att alla kostnader kan betalas. 

Friskis&Svettis Borås använder även nyckeltalet soliditet vilket visar på hur föreningen mår 

ekonomiskt och fungerar därmed som en säkerhet. 

 

Tabellen visar att samtliga föreningar förutom föreningen i Kungälv kontrollerar 

inpasseringsstatistik som ett icke finansiellt nyckeltal. Detta beror på att föreningen inom en 

snar framtid kommer att byta ut sitt nuvarande datasystem till samma som de resterande 

Friskis&Svettis föreningarna då den nuvarande inte är helt pålitligt. Nyckeltalet totalt antal 

medlemmar, också kallat medlemsstatistik används av samtliga föreningar och mäts genom 

medlemsavgiften. Ett tredje icke finansiellt nyckeltal Friskis&Svettis Kungsbacka och 

Friskis&Svettis Göteborg använder är medlemsnöjdhet. Detta beräknas genom 

medlemsundersökningar som genomförs årligen av föreningarna. De resterande fyra 

föreningarna använder inte detta nyckeltal utan genomför enbart medlemsundersökningar 

vartannat år. 

 

 Alingsås Borås Göteborg Kungsbacka Kungälv Mark 

Finansiella nyckeltal       

Försäljning av kort  

× 

 

× 

 

× 

 

 × 

 

× 

 

× 

Likviditet 

 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

Intäkt/medlem 

 

 

 

× 

  

× 

   

Soliditet 

 

 

  

× 

    

Icke finansiella 

nyckeltal 

      

Inpasseringsstatistik 

 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

  

× 

Totalt antal 

medlemmar 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

Medlemsnöjdhet 

 

 

   

× 

 

× 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel belyses missionens betydelse inom Friskis&Svettis. Därefter följer 

organisationens verksamhetsstyrning, mål och användning av nyckeltal. I detta kapitel 

kopplas resultatet till teorin och litteraturgenomgången som har presenterats tidigare. Under 

avsnittet avses syftet att uppfyllas och slutsatserna kommer att redovisas. Det är också här 

som forskningsfrågorna besvaras.  

 

5.1 Mission 

Friskis&Svettis mission är att bedriva och erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög 

kvalitet för alla (Friskis&Svettis Riks 2015). Leendet är det avgörande målet för 

verksamheten vilket framkommer centralt från Friskis&Svettis Riks (2015) hemsida. Lokalt 

hänvisar föreningarna till Friskis&Svettis Riks hemsida vilket säkerställer att missionen är 

den samma lokalt som centralt. Lokalt skiljer sig målen åt och är individuella för varje 

förening. Dock finns det centrala målet kvalitet som även förekommer hos samtliga lokala 

enheter. Observationen av att målet är direkt kopplat till missionen kan härledas till Ireland 

och Hitt (1992) som menar på att missionen är avsedd som en mekanism som skall hjälpa 

organisationer med planering och målsättning. Stone (1996) stödjer resonemanget då han 

diskuterar att missionen fungerar som grund för utveckling av målen och strategierna vilka är 

lämpade för verksamhetens övergripande syfte och utgör raison d’être. 

 

Crott, Dickson och Ford (2005) anser att missionen utgör en viktig beståndsdel för ideella 

föreningars rykte som även påverkar samhällets legitimering av verksamheten på ett positivt 

sätt. Detta kan ses centralt som att föreningen ökar i medlemsantal, vilket kan bekräfta att 

samhället stödjer deras verksamhet och mission. Centralt har missionen en stor plats på 

organisationens hemsida och även lokalt beskrivs missionen som det viktigaste och finns 

alltid med i åtanke vid beslutsfattande. Enligt Bradach, Tierney och Stone (2008) samt Moore 

(2000) baseras hela icke vinstdrivande föreningars existens på att uppnå ett socialt syfte eller 

syften. I Friskis&Svettis anläggning i Kungsbacka är missionen skriven på väggen och den är 

det första människor möts av när de kliver in genom entrén vilket tyder på att den är viktig för 

verksamheten att förmedla. Missionens framstående betydelse inom Friskis&Svettis kan även 

förklaras av Kirk och Nolan (2010) som anser att missionen kan vara ett av det mest 

väsentliga hjälpmedel för ideella föreningar. Den fungerar som ett verktyg för att 

kommunicera sina värderingar och aktiviteter till intressenter samt hjälper till att anpassa 

organisationen till intressenternas behov. 

 

Moore (2000) fortsätter resonemanget kring att missionen är en väsentlig del inom ideella 

föreningar då det är den som skapar värde för verksamhetens existens. Författaren menar på 

att precis som att det finansiella resultatet är grundpelaren för de vinstdrivande företagen är 

missionen en sådan grundpelare inom ideella verksamheter. Från Friskis&Svettis Riks (2015) 

bekräftas detta då missionen är central för styrningen av verksamheten. Vidare beskriver 

Moore (2000) att de tre begreppen värdeskapande, finansiellt resultat och organisatorisk 

överlevnad inte är nära sammankopplade inom ideella föreningar till skillnad från 

vinstdrivande verksamheter. Han menar på att ett godtagbart finansiellt resultat inte är 

tillräckligt för att både skapa ett socialt värde och säkerställa överlevnad. Det den ideella 

verksamheten behöver åstadkomma förutom att generera intäkter är att övertyga människor att 

frivilligt engagera sig i verksamheten och stödja missionen och därmed värdet som 

upprätthålls. Enligt samtliga lokala Friskis&Svettis enheter är den största skillnaden från 
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vinstdrivande företag och även den största svårigheten inom en ideell förening att rekrytera 

och behålla funktionärer.  

 

Detta stöds av teorin som Moore (2000) diskuterar kring då han menar på att även om 

verksamheten går runt fungerar den inte utan funktionärer som väljer att engagera sig 

frivilligt. Det tyder på att enbart det finansiella resultatet som får föreningen att gå runt inte är 

tillräckligt för att överleva, utan det krävs även att verksamheten skapar ett socialt värde 

genom att människor stödjer missionen. Ett exempel ges på lokal nivå där Marks förening 

söker pengar från stiftelsen i Sjuhärad för att få stöd att kunna köpa in nya spinning cyklar och 

därmed få fler att röra på sig. Detta tyder på att föreningen är mån om att övertyga 

bidragsgivare av det sociala värdet och därmed erhålla finansiella medel som hjälp för att 

upprätthålla missionen och överleva som en organisation. 

 

5.2 Nyckeltal 

5.2.1 Icke finansiella nyckeltal centralt 

  

Ax, Johansson och Kullvén (2002) presenterar ekonomistyrning som ett verktyg för att 

avsiktligt påverka en organisation till att uppnå de övergripande målen. Prestationsmätning 

som ekonomistyrningsverktyg motiverar organisationer att utveckla ett strategiskt arbetssätt 

som ger möjlighet att styra och granska framstegen mot målen, där både ekonomiska och icke 

ekonomiska mål inkluderas (Goedegebuure & Geradts 2011). Macpherson (2001) menar på 

att ideella verksamheters avsikt med att använda prestationsmätning och nyckeltal är viljan att 

förbättra sin prestation. 

 

Tidigare forskning och erfarenheter visar att de icke finansiella nyckeltalen kan användas som 

hjälpmedel för att förbättra de finansiella siffrorna som verksamheten övervakar (Miroslava 

2014). De finansiella nyckeltalen har främst ett bakåtblickande fokus, därför kan de icke 

finansiella nyckeltalen fungera som ett bra komplement till de finansiella nyckeltalen som 

fokuserar mer på vad som skapar det framtida värdet inom en organisation (Ax, Johansson & 

Kullvén 2002; Kaplan & Norton 1992). Friskis&Svettis Riks (2015) använder sig främst av 

icke finansiella nyckeltal för att kontrollera verksamheten. Dessa icke finansiella nyckeltal är 

medlemsantal och inpasseringsstatistik.  

 

Samtliga enheter lokalt är överens om att inpasseringsstatistik är ett utav de viktigaste icke 

finansiella nyckeltalen för Friskis&Svettis. Genom att kontrollera inpasseringsstatistiken, kan 

nyckeltalet användas för att se hur föreningarna utvecklas och därigenom anpassa utbudet till 

att uppfylla det centrala målet vilket är att få fler i rörelse.  

 

Enligt Friskis&Svettis Riks (2015) är leendet det övergripande målet och medlemmarna ska 

alltid känna sig nöjda samt tycka att det är kul att träna. Friskis&Svettis Riks (2015) menar på 

att om en medlem tycker det är kul att träna kommer den att göra det igen. I resultatet framgår 

det att det är Friskis&Svettis Kungsbacka och Göteborg som genomför 

medlemsundersökningar en gång om året och därefter utarbetar ett nyckeltal för kundnöjdhet 

med syfte att förbättra måttet. Det är även dessa verksamheter som har som mål att förbättra 

andelen nöjda medlemmar. Ax, Johansson och Kullvén (2002) samt Merchant och Van der 

Stede (2007) nämner kund- och medarbetarnöjdhet som exempel på icke finansiella mått. 

Resterande Friskis&Svettis föreningar som ingår i studien arbetar inte med något specifikt 

nyckeltal som kan kontrollera målet med att uppnå leendet som gäller för samtliga föreningar. 
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Visserligen sker medlemsundersökningar, men detta endast en gång vartannat år och utan att 

utforma ett nyckeltal för graden av nöjdhet. Friskis&Svettis i Göteborg och i Kungälv arbetar 

även med att sammanställa funktionärsnöjdhet vilket leder till att arbetet mot det övergripande 

målet kan utgå från ett bredare perspektiv. Dessa nyckeltal hjälper till att uppmärksamma fler 

önskemål när de även framkommer från funktionärer och personalen. 

 

Enligt Mäkelä och Näsi (2010) existerar organisationer på samhällets villkor i syfte att uppnå 

samhällets önskemål. Vidare diskuterar författarna kring att legitimitet är ett dynamiskt 

begrepp då det kan förändras i takt med att förväntningarna på verksamheten förändras hos 

samhället. Brott mot det sociala kontraktet kan leda till att legitimiteten skadas. Genom att 

endast ha medlemsundersökningar en gång per år eller en gång vartannat år uppstår en risk att 

Friskis&Svettis bryter mot samhällets värderingar eller förväntningar. Shocker och Sethi 

(1974) instämmer i att organisationer verkar i en föränderlig miljö och är ansvariga att 

efterfölja sociala normer och förväntningar. 

 

Ett annat icke finansiellt nyckeltal som används i Friskis&Svettis organisationen är 

medlemsstatistik vilket visar på att nyckeltalen är direkt kopplade till målen. Samtliga lokala 

enheter kontrollerar medlemsstatistiken en gång per år. Detta kopplas till målet för 

Friskis&Svettis som handlar om att öka i medlemsantal både på kort och på lång sikt. Genom 

att kontrollera detta nyckeltal med föregående period är det enklare att se avvikelser och göra 

eventuella åtgärder för att gynna medlemsantalet. 

 

5.2.2 Finansiella nyckeltal centralt 

Enligt Kaplan och Norton (1992) visar finansiella indikatorer hur strategier och arbetsinsatser 

bidrar till förbättringar som är väsentliga för en organisation. Författarna redogör även för att 

de finansiella målen brukar handla om att överleva, lyckas och expandera. Friskis&Svettis 

Riks (2015) långsiktiga mål är att utveckla verksamheten genom att öka i medlemsantal samt 

att utöka antalet anläggningar. Dessa mål stämmer överens med Kaplan och Nortons (1992) 

resonemang.  

 

Enligt Ishaq Bhatti, Awan och Razaq (2013) sätter aktieägarna press på företag att använda 

finansiella nyckeltal i syfte att få information gällande hur de presterar. Friskis&Svettis Riks 

(2015) är en ideell förening vilket innebär att de inte sätter höga krav på vinst så länge de 

övergripande målen nås (Bottiglieri, Kroleski & Conway 2011). Ishaq Bhatti, Awan och 

Razaq (2013) resonemang visar på skillnaden i rollen som finansiella nyckeltal har i 

kommersiella företag och ideella föreningar. Anledningen till att organisationen 

Friskis&Svettis trots detta använder finansiella nyckeltal skulle kunna förklaras genom Costa, 

Ramus och Andreaus (2011) som resonerar kring att ideella verksamheter möter många olika 

intressenters krav då de vill erhålla information gällande vad eventuell vinst används till, hur 

kostnader fördelas eller hur intäkterna utnyttjas. Ideella verksamheters finansiella resultat kan 

därmed redovisas i syfte att inte bryta mot det sociala kontraktet. 

 

5.2.3 Vilka nyckeltal används lokalt? 

 

På Friskis&Svettis i Borås är finansiella- och icke finansiella nyckeltal lika viktiga och 

kompletterar varandra. En god ekonomi leder till att mer pengar kan gå tillbaka till 

medlemmarna i form av exempelvis fräscha lokaler, välutbildade ledare och ny utrustning. På 

Friskis&Svettis Alingsås är det väsentligt att kontrollera de finansiella nyckeltalen eftersom 



 

 - 38 - 

att det är intressant att kunna kontrollera vad som sker och vad som har skett bakåt i tiden. Det 

är mer pålitligt att göra tillbakablickar då det alltid innebär en chansning att blicka framåt i 

tiden. Trots detta anser föreningen i Alingsås att de icke finansiella nyckeltalen är viktigare 

för föreningen då det är missionen som är i centrum för verksamheten och inte den 

ekonomiska avkastningen. 

 

Föreningen i Borås understryker att de måste kontrollera intäkter och utgifter för att inte 

generera ett negativt resultat. Det måste alltid finnas en god ekonomi för att kunna erlägga de 

största utgiftsposterna inom verksamheten som exempelvis hyra av lokal, inköp av utrustning 

eller utbildning av ledare. Det är inte viktigt att kontrollera nyckeltal i form av vinstmarginal 

eller lönsamhet utan det föreningen gör är att fokusera på intäkter och kostnader för att 

överleva och må bra ekonomiskt vilket stämmer överens med den första typen av nyckeltal 

som Macpherson (2001) redogör för. Denna typ av nyckeltal innebär att ideella föreningar 

utformar nyckeltal som handlar om intäkter och utgifter vilka kontrolleras för att överleva och 

för att organisationen inte ska gå i konkurs. 

 

I resultatet framgår det att de lokala föreningarna lägger upp en årlig budget för verksamheten 

som skall godkännas av respektive styrelse. Därefter görs prognoser en månad i taget i syfte 

att se hur mycket föreningen presterar under eller över budgeten. Verksamhetens budget är 

viktig att kontrollera då detta fungerar som en ram för att se hur verksamheten utvecklar sig 

och för att i tid kunna göra något åt eventuella avvikelser. Macpherson (2001) stämmer in i att 

nyckeltal, i form av budgettal, kan användas som hjälpmedel inom ideella föreningar för att 

jämföra och förbättra verksamheten vilket författaren presenterar som den andra typen av 

nyckeltal. Den tredje och sista typen av nyckeltal som Macpherson (2001) resonerar kring 

handlar om att bedöma de anställda vilken inte kan appliceras på Friskis&Svettis. Det finns 

inget nyckeltal som behandlar de anställda inom organisationen däremot görs en granskning 

av funktionärer i form av en ledaruppföljning. Orsaken till avsaknandet av nyckeltalet kan 

härledas till att ledaruppföljningen inte sker genom några numeriska mått då det kan vara 

känsligt att ge ett visst betyg till ledare som arbetar ideellt. Istället används en ömsesidig 

dialog. 

  

Missionen inom Friskis och Svettis är att få så många som möjligt att röra på sig och tycka att 

det är roligt med träning. Sawhill och Williamson (2001) diskuterar svårigheten att bedöma 

och mäta framgång av att uppnå sin mission inom ideella verksamheter eftersom missionen 

oftast är bred och komplex. Det är en anledning till att flertalet lokala enheter är osäkra på hur 

nyckeltal kan hjälpa till att mäta framgång. De lokala verksamheterna använder mellan 3-6 

nyckeltal. Kaplan och Norton (1992) rekommenderar verksamheter att använda sig av 20 eller 

färre nyckeltal, vilket visar på att de använder få nyckeltal jämfört med de rekommendationer 

som Kaplan och Norton (1992) ger. Samtidigt menar Gabčanová (2012) att det finns många 

nyckeltal som en organisation kan välja att använda och utmaningen ligger i att använda de 

som kan kopplas till missionen, strategierna och målen. Sawhill och Williamson (2001) anser 

att ideella föreningar inte bör lägga allt sitt fokus på att utforma de perfekta nyckeltalen och 

menar på att en övertygande mission, tydliga mål och strategier är mer grundläggande och 

betydelsefulla för verksamheter inom den icke vinstdrivande sektorn. De lokala föreningarna 

kunde inte specificera i vilken utsträckning de använde sig av nyckeltal samt om, och vilka 

nyckeltal de kontrollerade. Föreningarna hade däremot tydliga svar på vilken mission och på 

vilka mål verksamheterna har. Anledningen till detta förklaras genom att mätning av 

framgång att uppnå sin mission är omöjlig och att missionsrelaterade mål istället kan fungera 

som ett surrogat till nyckeltal vid bedömning av organisationens framsteg (Sawhill & 

Williamson 2001). 



 

 - 39 - 

 

Gabčanová (2012) anser att nyckeltal är en viktig komponent inom verksamhetsstyrningen då 

de kan användas som riktmärken och hjälpmedel för att observera hur en organisation 

presterar. Nyckeltal kan hjälpa till att urskilja vilka områden inom verksamheten som behöver 

uppmärksammas mer eller hur olika förändringar inom verksamheten utvecklas. I enlighet 

med Gabčanová (2012) ser Friskis&Svettis Borås positivt på den framtida användningen av 

samma nyckeltal för alla Friskis&Svettis föreningar inom regionen då det kommer att ge 

möjligheter att utveckla förståelsen för den specifika verksamhetens prestation inom olika 

områden. Dessutom skulle siffrorna underlätta att generera jämförelser med andra föreningar 

för att förbättra verksamheten. Motivet till att verksamheter planerar att utveckla samma 

uppsättning av nyckeltal inom regionen kan förklaras av Deegan (2002) som menar att det är 

viktigt att vara lyhörda för den miljön organisationer verkar i samtidigt som de måste uppnå 

samhällets förväntningar för att inte riskera att bryta mot det sociala kontraktet som existerar 

mellan verksamheten och samhället (Deegan 2002). Enligt Gabčanová (2012) är det viktigt att 

nyckeltal som används i en organisation periodvis bör omformuleras för att överensstämma 

med verksamhetens strategi då dagens affärsmiljö befinner sig i ständig förändring. Bauer 

(2004) menar på att fel mått avsevärt kan skada hela verksamheten. Friskis&Svettis Göteborg 

omformulerar nyckeltalen inom föreningen beroende på aktuellt fokus för att på bästa sätt 

kunna matcha verksamheten. 

 

Gabčanová (2012) diskuterar vikten av att nyckeltal skall vara anpassade och relevanta för 

målen som en organisation har för att kunna mäta prestationer som är centrala för att kunna 

erbjuda högkvalitativa tjänster eller varor. Soliditet är för Friskis&Svettis Borås det mest 

betydelsefulla finansiella nyckeltalet. Det stämmer överens med Andersson, Ekström och 

Gabrielsson (2004) som anser att soliditet är det mest väsentliga nyckeltalet då det visar hur 

väl en organisation kan hantera ekonomiska kriser. Det krävs en hög soliditet för föreningen 

då nyckeltalet fungerar som en säkerhet för att i framtiden uppnå målet om en ny anläggning i 

Borås. Detta mål visar på att Friskis&Svettis Borås använder soliditet som ett finansiellt 

nyckeltal och som ett verktyg för att uppnå målet. I resultatet framgår det att avsikten med 

nyckeltal är att föreningen tidigt skall erhålla signaler på eventuella avvikelser och att de även 

kan användas för att se framgång. Detta framhäver även Behn (2003) som menar på att 

nyckeltal skall vara ett hjälpmedel för att kunna validera framgång, samt vara en del av 

kontinuerlig återkoppling som används för att bedöma organisationens värde och prestation. 

 

I samtliga lokala Friskis&Svettis föreningar används finansiella nyckeltal, dessa skiftar i 

mängd samt hur kontinuerligt dessa kontrolleras. Föreningen i Kungsbacka ser likviditetsmål 

som ett utav de långsiktiga målen för verksamheten vilket visar på att det överensstämmer 

med resonemanget Andersson, Ekström och Gabrielsson (2004) för, angående att likviditet är 

ett annat betydelsefullt finansiellt nyckeltal. I den lokala föreningen i Kungälv är det av stor 

betydelse att ha uppsikt över likviditeten. Detta då öppnandet av en helt ny lokal bidrar med 

ökade kostnader. Föreningen i Mark kontrollerar likviditeten för att säkerställa att de inte 

visar ett negativt resultat vilket även är ett övergripande ekonomiskt mål för verksamheten. 

 

Kvalitet är ett utav de centrala övergripande målen. På lokal nivå visar detta sig i att 

Friskis&Svettis Borås satsar mycket på kvalitet vad gäller utbud, träning, utrustning och 

lokaler. I Friskis&Svettis Alingsås ska träningslokalerna vara rena och träningsmaskinerna 

hela. Dock arbetar samtliga lokala enheter inte med något nyckeltal som är kopplat till 

kvalitetsmålet och som kan hjälpa till att kontrollera och förbättra kvaliteten. Det sker 

kvalitetssäkring en gång per år i form av ledaruppföljningar och värduppföljningar för att 

säkerställa kvaliteten på passen inom Friskis&Svettis. Uppföljningen sker inte i några 
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numeriska mått och kan därmed inte utformas som nyckeltal för att jämföras med tidigare 

perioder eller mellan föreningar. Gabčanová (2012) beskriver nyckeltal som en spegel av 

organisationens prestation. Utmaningen av val utav nyckeltal ligger i att välja de som kan 

anpassas till verksamhetens vision, strategi och mål. Även Griffin (2004) poängterar att 

prestationsmåtten bör vara direkt kopplade till målen, målen till syftet och syftet till 

strategierna. 

 

5.3 Verksamhetsstyrning 

Presationsmätning kan appliceras lokalt på Friskis&Svettis då det från resultatet framkom att 

verksamheterna använder sig av prestationsmätning för att kontrollera ekonomin och därmed 

utvecklar samt förbättrar verksamheten i framtiden. Föreningen i Kungsbacka och Borås ser 

ekonomistyrning och prestationsmätning som en viktig del för verksamheten. Alla beslut som 

tas inom den lokala föreningen måste alltid först stämmas av mot ekonomin. Det är därför en 

god ekonomi kan leda till att verksamheten kan förbättra prestationen och därmed uppnå 

målen. Syftet med ekonomisk uppföljning är att se om föreningen kan uppfylla de 

verksamhetsmål som har utarbetats. Ekonomistyrning är viktigt då resurserna i en ideell 

förening är begränsade och de måste därför ha kontroll på ekonomin för att verksamheten 

skall fungera. Friskis&Svettis i Mark yttrycker det ”den ekonomiska styrningen är a och o, 

fungerar inte den så kommer ingenting att fungera”. Hughes (2006) resonerar kring att 

konkurrenter är en viktig faktor som ideella föreningar bör uppmärksamma och menar på att 

ekonomistyrning är ett viktigt verktyg för att kunna förstå motiven till varför människor väljer 

att engagera sig i verksamheten. Friskis&Svettis Kungälv har fått hårdnad konkurrens vilket 

måste uppmärksammas då föreningen ser att medlemstillväxten har stagnerat och det krävs att 

föreningen reflekterar över om de skall göra några förändringar eller fortsätta som vanligt. 

Detta har också uppmärksammats av föreningen i Mark som stödjer att konkurrensen idag är 

hård. 

 

Merchant och Van der Stede (2007) redogör för kulturell verksamhetsstyrning som hjälper till 

att skapa en organisatorisk norm hos de anställda. Detta sker genom att utveckla traditioner, 

värderingar och attityder bland medarbetarna i syfte att inspirera och skapa en 

samhörighetskänsla. I resultatet framgår det att samtliga lokala enheter understyrker att 

värderingar och kultur är en viktig del inom organisationen, något verksamheterna 

kontinuerligt arbetar med att förmedla till funktionärerna och medlemmarna. Värderingar 

inom Föreningen i Kungälv används som ett bollplank. Värderingarna kan användas vid olika 

beslut som behöver fattas inom verksamheten. Dessa resonemang tyder på att den kulturella 

verksamhetsstyrningen genomsyrar de lokala Friskis&Svettis föreningarna och fungerar 

därmed som ett verktyg. Betydelsen av värderingarna inom organisationen framgår även på 

Friskis&Svettis Riks (2015) hemsida, där alla kan ta del av de tolv värderingarna som 

samtliga föreningar står för och arbetar utefter. Vidare beskriver Malmi och Brown (2008) 

symbolbaserad styrning som är en form av kulturell styrning. Önskad form av kultur uppnås 

genom synliga uttryck, exempelvis design av lokaler eller viss typ av klädkod. Detta kan 

härledas till Friskis&Svettis centralt då verksamheterna har samma färg på kläderna och 

samma utbud av gruppaktiviteter i hela Sverige. Människor skall känna igen sig och veta vad 

de får oavsett vilken anläggning de kommer till. 

 

Brown (1998) beskriver legitimitet som en nödvändig förutsättning för en enkel åtkomst till 

resurser, obegränsad tillgång till marknader och en långsiktig överlevnad. Genom att uppfattas 

som en legitim verksamhet utav samhället är det lättare att erhålla de strategiska resurser som 

är kritiska för verksamhetens tillväxt och överlevnad (Brown 1998). Genom att använda sig 
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av kulturell styrning inom Friskis&Svettis visar organisationen på tydlighet gällande sina 

värderingar och sin kultur. Meyer och Rowan (1977) redogör att legitimitet hanteras 

framgångsrikt när verksamhetens handlingar överensstämmer med intressenternas 

förväntningar. Legitimiteten skulle därmed kunna uppnås och upprätthållas inom 

Friskis&Svettis genom att människor känner igen sig oavsett vilken anläggning de besöker 

samt att värderingar förmedlas och är en stor och betydelsefull del i verksamheten. 

Friskis&Svettis Kungsbacka betonar att värderingarna genomsyrar alla delar inom föreningen. 

Även om medlemmar har starka önskemål, kan dessa inte uppfyllas i de fall de inte är 

förenade med föreningens värderingar. Balansgången mellan medlemmars önskemål och 

föreningens värderingar är hårfin. Önskemålen som bryter mot föreningens värderingar 

kommer inte att verkställas trots att de är många medlemmar som efterfrågar samma sak. Det 

tyder på att föreningen är noga med att inte bryta mot det sociala kontraktet de har upprättat 

med samhället gällande deras ståndpunkter och därmed vidmakthålla legitimiteten. Shocker 

och Sethi (1974) anser att organisationer är ansvariga att efterfölja tryck från intressenter då 

miljön är i ständig förändring. Även Mäkelä och Näsi (2010) menar på att företag och andra 

organisationer existerar på samhällets villkor och är förpliktade att sträva efter att uppnå 

samhällets önskemål.   

5.4 Mål 

Fem lokala Friskis&Svettis enheter arbetar efter en verksamhetsplan som de upprättar varje 

år. Föreningen i Alingsås upprättar en verksamhetsplan för en fyraårsperiod. En viktig del 

inom denna handlar om verksamhetens korta- och långsiktiga mål samt vilka strategier som 

används för att uppnå dessa. Gabčanová (2012) skildrar fördelarna med att upprätta mål och 

anser att målsättning är det första steget en organisation bör ta. Forskaren menar på att mål 

vägleder organisationens insatser, stödjer fördelningen av resurser och fokuserar på framgång. 

Sawhill och Williamson (2001) har gjort en iakttagelse kring att de organisationer som 

lyckades bäst gällande val av nyckeltal hade utgått från sina mål. Sawhill och Williamson 

(2001) menar på att de organisationer som lyckats bäst haft specifika och påtagliga mål som 

varit mindre skrämmande för personalen och som har lett till utmaningar och inspiration i 

engagemanget. På lång sikt bidrog detta till att organisationerna utvecklades i linje med att 

uppfylla det ideella syftet med verksamheten. Även Gabčanová (2012) resonerar kring att mål 

bör utgå från SMART- modellen vilket innebär att mål bör vara specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidsbestämda vilket avspeglas inom Friskis&Svettis 

organisationen. Lokalt presenteras respektive förenings mål för de anställda och funktionärer 

på gruppmöten och styrelsemöten för att de skall veta vad föreningen skall fokusera på och 

därefter gemensamt kunna sträva efter att uppnå de mål som föreningen har upprättat. I 

verksamhetsplanen framgår det att målen är upplagda enligt en tidsperiod som de har planerat 

att nå målen på. Det är av stor vikt att målen är realistiska för att de skall kunna uppnås. Ett 

mål är att få de som är inaktiva att motionera, vilket påvisar att målet blir svårt att mäta. Detta 

kan stödjas av Sawhill och Williamson (2001) som menar att missionen inom ideella 

föreningar ofta är bred och abstrakt och Friskis&Svettis Alingsås ser att missionen och målen 

är nära sammankopplade inom föreningen. Oster (1995) riktar kritik mot att ideella föreningar 

inte enbart kan utgå från sin mission vid utformandet av mål utan måste även fokusera på 

ekonomiska mål för att säkerställa sin överlevnad. Föreningen i Alingsås har ekonomiska mål 

och syftet med dessa är att de skall hjälpa föreningen att överleva. De lokala föreningarna har 

inte något vinstsyfte men de måste ha ekonomiska mål för att lyckas få verksamheten att gå 

runt. 
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5.5 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om styrning och att identifiera 

nyckeltalens roll inom ideella föreningar. Detta har gjorts genom en fallstudie av 

Friskis&Svettis. För att undersöka studiens syfte ställdes följande forskningsfrågor:  

 

 Hur ser föreningens mission ut?  

 Vilka nyckeltal fastställs centralt? 

 Vilka nyckeltal används lokalt? 

 Hur används nyckeltal? 

 

Vår studie visar att Friskis&Svettis mission är att bedriva och erbjuda lustfylld och 

lättillgänglig träning för alla. Vi kan urskilja att missionen är densamma både på central som 

lokal nivå.  

 

Utifrån vår studie framkom det att de nyckeltal som fastställs centralt är inpasseringsstatistik 

och medlemsstatistik. Inpasseringsstatistik hjälper till att anpassa utbudet och därmed uppnå 

målet med att få fler i rörelse. Medlemsstatisk visar vidare hurvida man lyckas med målet och 

kan användas som ett verktyg för att utvärdera och följa upp verksamheten.  

 

De nyckeltal som används lokalt är inpasseringsstatistik, medlemsstatistik, kortförsäljning, 

likviditet, intäkt per medlem, medlemsnöjdhet samt soliditet. Dessa varierar i mängd och 

användning mellan de lokala enheterna. De lokala föreningarna har ansvar för sin egen 

förening att inte gå med förlust därför används likviditet, kortförsäljning, intäkt per medlem 

och soliditet på lokal nivå men detta är inte något som uppmärksammas centralt. Detta beror 

på att ansvar och uppföljning sker på lokal nivå och då har de finansiella nyckeltalen en mer 

betydande roll. 

 

Nyckeltal används som ett verktyg för att mäta huruvida målen uppnås. Vidare får 

uppfattningen att finansiella nyckeltal inte fyller en lika viktig roll för Friskis&Svettis då det 

inom verksamheten inte finns ett avkastningsmål. Finansiella nyckeltal inom Friskis&Svettis 

används därför främst för att säkerställa överlevnad. Det framgår även tydligt att dessa 

nyckeltal möjliggör åstadkommandet av de icke finansiella målen eftersom en god ekonomi 

hjälper till att förbättra verksamheten och öka medlemmarnas nöjdhet. De icke finansiella 

nyckeltalen syftar till att uppnå ett socialt värde och bevara ansvaret gentemot medlemmar 

och därmed upprätthålla det sociala kontraktet.  

 

Studien belyser att den har bidragit med kunskap om styrning samt att identifiera nyckeltalens 

roll inom ideella föreningar och därmed har syftet med studien uppnåtts.  
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6 Reflektioner 
I detta avslutande kapitel tas våra reflektioner upp som uppkommit under studiens gång samt 

vårt bidrag till att fylla det outforskade området med ideella föreningar och dess användning 

av nyckeltal. 

 

Möjligheten att fördjupa diskussion kring nyckeltal inom ideella föreningar har varit mycket 

intressant och givande ur flera aspekter. Det har gett oss insyn i ideella verksamheter och 

deras komplexitet med att styra verksamheten med begränsade resurser. Det har därmed varit 

fängslande att se att organisationen Friskis&Svettis är lika konkurrenskraftig som 

vinstdrivande träningsverksamheter. Nyckeltal inom ideella föreningar är ett relativt 

outforskat ämne dock anser vi att det finns många möjligheter och anledningar till vidare 

forskning inom området. Nyckeltal hjälper till att utvärdera framgång vilket är väsentligt för 

samtliga organisationer oavsett sektor. Det som har varit svårt för oss under arbetets gång är 

att finna artiklar som har behandlat det forskningsfokus vår studie har. Således har vi fått 

gallra ut relevant information för det valda ämnet från diverse artiklar och därmed behövt 

sätta oss in i fler forskningsområden än den valda. Dock måste det tilläggas att det inte har 

varit problematiskt att hitta tillmötesgående informanter vilket har lett till att mer tid kunde 

läggas på att finna relevant forskning för studien. Dessutom har informanternas svar varit 

utförliga vilket skapade en bra grund till den fortsatta arbetsprocessen. 

 

Vår forskning har bidragit med att vi har lyckats fylla en del av kunskapsluckan genom att 

identifiera nyckeltalens roll inom ideella föreningar. Eftersom att studien enbart har fördjupat 

kunskapsfältet inom fallet Friskis&Svettis kan den inte anses som en generaliserbar kunskap 

inom ämnet utan istället ses som en ingående analys som kan användas för att fylla 

kunskapsluckan ytterligare. Vi hoppas att studien har ökat förståelsen och intresset för 

användning av nyckeltal inom ideella föreningar. 

 

Då studien fokuserar på att identifiera nyckeltalens roll inom ideella föreningar, anser vi att 

framtida forskning skulle kunna gå djupare in på att undersöka vilka typer av nyckeltal det är 

som generar mest framgång inom den ideella sektorn. Med det breda spektrum av ideella 

föreningar som bedrivs, hade det således varit intressant att undersöka samma fenomen även i 

andra typer av ideella föreningar. Detta för att se ifall resultatet hade skiljt sig från vår 

observation som enbart behandlar en idrottsförening. Dessutom vore det intressant att studera 

nyckeltal inom ideella föreningar som bedrivs utanför Sverige för att se ifall det råder 

skillnader mellan länder med de olika förutsättningar som finns. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjumall  

 

Vision och Mål 
Vad har ni för vision och syfte? 

Hur har de förändrats i takt med verksamhetens tillväxt? 

Vilka kort- och långsiktiga mål har föreningen? 

Är målen direkt kopplade till verksamhetens vision och syfte? 

Hur ser strategin ut för att uppnå dessa mål? 

Är de anställda informerade och tillfreds med verksamhetens mål? 

Hur ser uppföljningen av målen ut? 

Hur skiljer Ni mellan ideella och ekonomiska mål? 

Kan finansiella mål underlätta uppfyllelsen av det ideella målet? I så fall hur? 
Hur motiverar ni de ideellt arbetande till att vilja arbeta för F&S mål? 
Vad finns det för svårigheter med att uppnå ett ideellt mål? 

 

Verksamhetsstyrning 
Hur arbetar ni med ekonomisk styrning i föreningen? (dvs. planering och uppföljning) 

Hur viktig är den ekonomiska styrningen i verksamheten och varför? 

Har den ekonomiska styrningen fått mer betydelse nu eller har den alltid varit av samma 

betydelse? Varför? (konkurrenter) 

Är föreningens styrning kopplad till visionen? 

Hur ofta görs ekonomisk uppföljning? 

Vilket är syftet med ekonomisk uppföljning? 

Hur kan ekonomistyrning hjälpa till att uppnå de ideella målen? 

Har strategin i verksamheten förändrads med tiden? Hur och vad beror det på? 

 

Nyckeltal 
Använder ni er av finansiella nyckeltal? 

I vilket syfte? 

Vilka för och nackdelar finns det med att använda finansiella nyckeltal (traditionell 

verksamhets styrning) 

Använder ni icke-finansiella nyckeltal? Exempel kund/medarbetarnöjdhet återkommande 

medlemar, medlemsstatistik, inpassering? 

I vilket syfte? 

Varför har ni valt just dessa nyckeltal? 

Är finansiella eller icke finansiella nyckeltal viktigare för Friskis&Svettis? 

Är nyckeltalen direkt kopplade till föreningens vision och syfte, i så fall hur? 

Är nyckeltalen direkt kopplade till målen, i så fall hur? 

Utgör nyckeltalen underlag för det löpande arbetet och utvärdering i slutet av ett 

verksamhetsår? 

Hur hjälper nyckeltal till att mäta framgång? 

 

Allmänt 
Vad har ni för krav från era medlemmar? 

Hur förmedlar ni kunskap om F&S idé? 

Hur mäter ni kvalité på processerna? 

Hur arbetar ni för att gynna medlemmarna och uppnå deras efterfrågan? 
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Vilka svårigheter finns det med att driva en ideell förening? 

Vilka är den största skillnaden mellan er verksamhet och en vinstdrivande verksamhet? 

Vilka svårigheter/utmaningar finns det med att driva en ideell förening ur ekonomiskt 

perspektiv? 
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