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Sammanfattning 

Titel: Verksamhetsstyrning i ideella organisationer - En studie inspirerad av grundad teori 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Hannan Yassin och Jessica Björklund 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Datum: 2016 - juni 

Syfte: Tidigare studier nämner att verksamhetsstyrning i ideella organisationer är ett 

område som inte har studerats i så stor utsträckning. Denna lucka i teorin är grunden till vår 

studie. Vårt syfte med denna studie är att belysa hur ideella organisationer styrs i praktiken 

samt visualisera detta med en empiriskt grundad modell.  

Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med en induktiv ansats och har 

inspirerats av grundad teori. Den empiriska undersökningen gjordes genom en kvalitativ 

studie med tolv intervjuer. Detta material bearbetades sedan för att skapa våra kategorier som 

sedan blev grunden till vår teoretiska referensram. Kategorierna från det empiriska materialet 

och den teoretiska referensramen analyserades sedan.  

Resultat och slutsats: Vårt resultat är vår empiriskt grundade modell som visar vår 

uppfattning om hur ideella organisationer styrs. Vår kärnkategori är nyttogenerering som visar 

att ideella organisationer arbetar för att generera nytta för sitt ändamål. För att nå detta mål 

har vi ytterligare tre kategorier som är relaterade till vår kärnkategori. Dessa är 

ekonomistyrning, värderingar och etiska överväganden.  

Förslag till fortsatt forskning: I vår studie är vår kärnkategori nyttogenerering och vi har 

upptäckt att det kan vara problematiskt att definiera och mäta nytta. Vi anser därför att 

framtida studier kan undersöka hur genererad nytta kan definieras och mätas.  

Uppsatsens bidrag: Vår studie visar att ideella organisationers styrning skiljer sig från 

vinstdrivande företag i vissa avseenden. Vi har sett likheter i de formella styrverktyg som 

används, vi har däremot sett att ideella organisationer fokuserar mycket på deras värderingar 

och är noga med deras etiska överväganden. 

Nyckelord: Ideella organisationer, nyttogenerering, ekonomistyrning, värderingar, etiska 

överväganden.



 

 

 

Abstract 

Title: Management control in non-profit organizations - A study inspired by grounded theory 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Hannan Yassin and Jessica Björklund 

Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist  

Date: 2016 - June 

Aim: Previous studies have mentioned that the management of non-profit organizations is an 

area that has not been studied a lot. This gap in the theory was the reason we did this study. 

The aim of this study is to highlight how the management control in nonprofit organizations 

works in practice and visualize this with an empirically based model. 

Method: The study was based on a hermeneutic perspective with an inductive approach and 

was inspired by grounded theory. The empirical study was done by a qualitative study with 

twelve interviews. The empirical material was then processed to create our categories which 

then became the base for our theoretical framework. The categories from the empirical 

material and the theoretical framework were then analyzed to create our conclusion. 

Result and conclusions: Our result is our empirically based model that shows our perception 

on non-profit organizations management. Our core category is generating value, which shows 

that non-profit organizations ambition is to generate value for their purpose. To reach that 

goal we have three categories relatable to our core category. These are management control, 

values and ethical considerations. 

Suggestions for future research: In our study our core category is generating value and we 

have discovered that it can be difficult to define and measure value. We therefore believe that 

future studies can examine how generated value can be defined and measured. 

Contribution of the thesis: Our study shows that non-profit organizations management 

differs from profit-driven organizations in some aspects. We have seen similarities in the 

formal control tools that are used, however we have seen that nonprofits focus a lot on their 

values and are careful with their ethical considerations. 

Key words: non-profit organizations, generating value, management control, values, ethical 

considerations. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Tankar om hur företag ska agera på lång sikt och hur de ska göra för att hålla sig 

konkurrenskraftiga är grundläggande idéer i en verksamhet. För att hantera dessa mål 

beskriver Bahmani, Galindo och Méndez (2010) att det är viktigt att anpassa sin styrning till 

den verksamhet det gäller. Detta är något som Horrigan (1968) redan på 60-talet påpekade 

och menar att det är viktigt att använda sig av olika styrmedel för att få en fungerande 

verksamhet på lång sikt. Men vad som är en fungerande verksamhet och vilka styrverktyg 

som är mest lämpade är något som diskuterats under årens gång. Lindberg (1999) tar upp 

detta och menar att ideella organisationer är mer svårstyrda än vinstdrivande företag och att 

de därför behöver ha en styrning som är anpassad efter det. Detta baserar han på att ideella 

organisationer har andra förutsättningar och mål som har betydelse för val av styrning. 

Lindberg (1999) beskriver att ideella organisationer har en förväntning att vara trogna sitt 

ideal och samtidigt vara effektiva och att de därför behöver ha en verksamhetsstyrning 

anpassad för detta. Det kan dock vara svårare att mäta framgångar i en ideell organisation 

eftersom det inte finns några givna mätetal. Att styra en sådan typ av organisation menar 

Rhode och Packel (2009) kan vara problematiskt eftersom det kan vara svårt att få alla 

medlemmar i organisationen att engagera sig och sträva efter samma mål. För att göra detta 

möjligt menar Brander Brown och Atkinsson (2001) att det är viktigt att ha någon form av 

styrning för att få alla medlemmar att jobba mot samma mål. Om organisationens ledning inte 

sätter upp några mål och resultatkrav menar Rhode och Packel (2009) att medlemmarna själva 

kommer sätta upp mål efter egna antaganden och ambitioner. 

Den främsta skillnaden mellan en ideell organisation och ett vinstdrivande företag är att målet 

i den förstnämnda är att bidra med samhällsnytta medan det sistnämnda har som mål att 

generera vinst till bland annat utdelning (Wilson och Pimm, 1996). Balcik, Iravani och 

Smilowitz (2014) tar upp detta och menar att trots denna skillnad är det lika viktigt i en ideell 

organisation att sträva efter effektivet och att hushålla med resurser på ett effektivt sätt. 

Ideella organisationer har enligt Anthony och Govindarajan (2007) lika stort behov av att 

överleva och kunna erbjuda sina tjänster och att de därför måste ha pengar även om de inte är 

vinstdrivna. De anser även att styrningen är uppbyggd på liknande sätt i en ideell organisation 

som i ett vinstdrivande företag och att det blir allt vanligare att ideella organisationer tar efter 
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den formen av struktur. Myers (2004) tar också upp detta och menar att ideella organisationer 

och vinstdrivande företag har mycket att lära av varandra och att det därför är bra att de tar 

efter varandras beteenden. 

Denna generalisering menar dock vissa forskare inte är rimlig och att det är viktigt att skilja 

på en ideell organisation och ett vinstdrivande företag eftersom behoven skiljer sig åt 

(Thomsen, 2014). Thomsen (2014) hävdar att tidigare studier om ideella organisationer utgör 

en liten del av den forskning som finns i förhållande till den forskning som finns om 

vinstdrivande, trots att ideella organisationer har funnits länge. Han menar att det som 

fungerar för ett vinstdrivande företag inte alltid fungerar för en ideell organisation och det 

därför är viktigt att anpassa styrningsmekanismerna. Ett tydligt mönster som vi har märkt i 

tidigare studier är att begreppet verksamhetsstyrning ofta används på ett sådant sätt där de inte 

nämner vilken typ av verksamhet det gäller. Vi tycker att det i vissa studier saknas 

specificering om vem informationen berör. Vi håller med Scapens (1994) om att det verkar 

finnas ett gap mellan teori och praktik, då det i teorin skrivs om ideal verksamhetsstyrning 

medan det i praktiken ser annorlunda ut. Vi tror att vissa typer av verksamheter faller utanför 

ramarna i teorin om verksamhetsstyrning. Framförallt i äldre studier får vi uppfattningen om 

att de ofta fokuserar på stora industrier med en tydlig hierarki. Yoder, Miles, McKibbin, 

Boynton och England (1963) gjorde till exempel en undersökning om verksamhetsstyrning 

där de själva nämner att de inte tagit hänsyn till typ av industri eller storlek på företagen i 

deras undersökning. De pratar däremot om en tydlig hierarki med ägare, chefer, anställda och 

assistenter vilket gör att vi får uppfattningen om att de generellt pratar om större företag. 

Thomsen (2014) tar upp denna informationsbrist och menar att det finns en lucka i tidigare 

forskning om hur ideella organisationer styrs.  

Vi har även sett ett mönster i tidigare studier där författarna ofta talar om verksamhetsstyrning 

med syftet att maximera vinsten. Bahmani et al. (2010) beskriver att läroböcker om 

traditionell ekonomi fokuserar på ett neoklassiskt perspektiv, där målet är just att maximera 

vinsten. Vi tror därför att ideella organisationer är en typ av verksamhet som inte tas hänsyn 

till i studier om verksamhetsstyrning. Även Drucker (1990) beskriver detta och förklarar att 

under 50-talet pratades det inte om icke vinstdrivande organisationer. Detta trots att ideella 

organisationer existerade, men eftersom de stora organisationerna som genererade vinst 

dominerade i samhället blev de mest omtalade i litteraturen. Under 80-talet beskriver Drucker 

(1990) att folk började förstå betydelsen av de icke vinstdrivande företagen och det sedan dess 
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börjat studerats mer även om det fortfarande är i en liten utsträckning. Valentinov (2011) 

poängterar även detta och menar att ideella organisationer är något som blir allt vanligare i 

vårt samhälle och engagerar fler och fler människor. 

Som nämnts ovan är verksamhetsstyrning i ideella organisationer ett område som inte har 

studerats i så stor utsträckning enligt Bahmani et al. (2010) och Drucker (1990). Detta i 

kombination med att Thomsen (2014) beskriver att det finns en lucka i den befintliga 

forskningen kring ideella organisationer gör att vi tycker att det är intressant att undersöka hur 

verksamhetsstyrning kan se ut i ideella organisationer. Eftersom det inte finns mycket tidigare 

studier kring detta kommer vi att göra en induktiv studie. Studien kommer inspireras av 

grundad teori, med förhoppningar att utreda denna lucka. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur ideella organisationer styrs i praktiken samt 

visualisera detta med en empiriskt grundad modell. 
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2. Metod 

2.1 Övergripande metodval 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

När vi valde vilket vetenskapligt synsätt vår studie skulle grunda sig på tog vi främst hänsyn 

till två faktorer, vilken art vårt syfte hade samt vilken metod som vi ansåg var mest passande 

för vår studie. Den grundläggande idén till vårt syfte var att vi ansåg att det inte fanns mycket 

forskning kring hur ideella organisationer styrs i praktiken. Vi ville därför utifrån praktiska 

undersökningar skapa egen grundad teori för att få en tydligare bild över hur ideella 

organisationer styrs i verkligheten. Enligt Glaser och Strauss (1967) är grundad teori en metod 

för att skapa teori utifrån insamlad data och vi har därför i vår studie valt att inspireras av 

grundad teori. Vi har valt att endast ta delar av denna metod eftersom vi haft begränsat med 

tid och en studie helt enligt grundad teori skulle ha tagit oss betydligt mer tid för att lära oss 

metoden och sedan utföra studien enligt den.  

I grundad teori menar Gustavsson (1998) att datan som samlas in ska tolkas på ett sätt så att 

den går från verklighet till teori. Denna process menar han kan liknas med det hermeneutiska 

synsättet och vi har därför valt att utgå från detta synsätt i vår studie. Denna forskningsansats 

beskrivs som en ständig rörelse som pendlar mellan förklaring och förståelse (Ödman, 2004). 

Hartman (2004) menar att forskare redan innan de ska genomföra en studie har en helhetsbild 

över det område som ska studeras. Denna helhetsbild ändras och fördjupas sedan under 

studiens gång i takt med att ny förståelse skapas inom området. Denna process till att bilda en 

ny helhetsbild kallar Olsson och Sörensen (2011) för en hermeneutisk spiral. Likt den 

hermeneutiska spiralen skapas en förståelse av olika delar i grundad teori för att sedan sätta 

ihop dessa förståelser till en teori (Ståhlhammar, 1999). Han menar att det ständigt sker en 

jämförelse i kodande, kategoriserande och grundande av teori. För att kunna besvara syftet i 

vår studie har vår process varit lik en hermeneutisk spiral. Inledningsvis hade vi en 

grundläggande bild över området som vi skulle studera. Denna helhetsbild fördjupade vi 

sedan genom en empirisk undersökning för att samla information och sedan en teoretisk 

undersökning av tidigare studier. Den informationen som vi samlade in använde vi sedan för 

att öka vår förståelse om vårt område och därmed ge ett bidrag till teorin. 
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Lindholm (1999) beskriver det hermeneutiska synsättet som en tolkningslära och menar att 

det är tolkningen av olika moment som leder till den slutgiltiga förståelsen. Vidare nämner 

Ödman (2004) att en lämplig metod för att genomföra en studie av detta slag är att använda 

sig av en kvalitativ metod. Detta eftersom den kvalitativa metoden ger möjligheten att 

generera djupgående information, vilket han menar är viktigt för att skapa förståelse inom ett 

område. Gustavsson (1998) tar också upp detta och menar att grundad teori är en metod för att 

komma åt meningen i det som analyseras. 

2.1.2 Induktiv ansats 

Som vi tidigare nämnt inspireras vår studie av grundad teori, vi utgick därmed också från en 

induktiv forskningsansats. En induktiv metod beskriver Randall och Mello (2012) som en 

passande metod vid utförandet av grundad teori, eftersom det finns en uppfattning om att det 

inte finns så mycket tidigare studier. Glaser och Strauss (1967) beskriver att en induktiv 

ansats är när verkligheten studeras förutsättningslöst och teorin formuleras utifrån vad som 

upptäckts i den empiriska undersökningen. Vår utgångspunkt har därmed varit vår empiriska 

undersökning. Denna metod valde vi eftersom vi inte fann så mycket information om 

verksamhetsstyrning inom ideella organisationer och vi fick en känsla av att det därmed är 

mycket som är osagt om hur de faktiskt styrs i praktiken. 

Med den induktiva metoden har vi utgått från enskilda händelser och samlat ihop empiri för 

att sedan dra generella slutsatser, detta utan koppling till teorin. Teorin utformades sedan 

utifrån de erfarenheter vi fått. Bryman och Bell (2013) beskriver att metoden gör studien 

subjektiv, detta eftersom utfallet av empirin helt påverkar den teoretiska referensramen. 

Resultatet av studien grundar sig därför i hög utsträckning av våra subjektiva tolkningar. 

Då vi har valt att gå ut med en öppen bild av området är det viktigt för oss att se vad de vi 

intervjuar pratar om, så att vi sedan kan skapa den teoretiska referensramen med relevant 

material för att få en intressant analys. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att om 

forskaren har för mycket kunskap om ett område minskar kreativiteten eftersom det är lätt att 

fastna vid det ens kunskap säger en. Av den anledningen läste vi inte så mycket om området 

innan vi hade våra intervjuer. Heath och Cowley (2004) betonar dock att det i princip är 

omöjligt att göra undersökningar helt förutsättningslöst. Det vill säga att våra idéer, tankar 

och kunskap kan påverka resultatet av undersökningen. Detta är något vi varit medvetna om 

och vi har försökt vara så öppna som möjligt för nya intryck. 



  

6 

 

2.1.3. Kvalitativ studie 

För att göra grundad teori beskriver Gustavsson (1998) att både kvalitativ och kvantitativ data 

kan användas och analyseras för att skapa teoretiska begrepp. Metoden är dock inte till för att 

skapa kvantifierande data, utan det går enbart att analysera redan existerande kvantitativ data. 

Han menar att grundad teori i sig är kvalitativ i sitt arbetssätt men att många principer är 

hämtade från den kvantitativa metoden. För att genomföra vår studie valde vi dock att enbart 

använda oss av en kvalitativ metod. Anledningen till att vi valde kvalitativ är för att den 

fokuserar på att förstå en forskningsfråga och används för att öka förståelsen inom ett visst 

område (Pathak, Jena och Kalra, 2013). I vårt fall vill vi öka förståelsen om hur ideella 

organisationer styrs i praktiken, denna metod var därför ett givet val för oss. Pathak et al. 

(2013) menar vidare att en kvalitativ studie har en förmåga att generera djupgående 

information och dessutom skapa en ny dimension till studier. Vi hade även kunnat 

komplettera med att analysera kvantitativ data, men på grund av tidsbegränsningen vi haft för 

vår studie valde vi att endast fokusera på kvalitativ data. 

Den kvalitativa metoden menar Alvesson och Sköldberg (2008) har en förmåga att ge 

respondenter möjlighet att svara på frågorna ur sitt eget perspektiv utan att känna sig 

begränsade. Detta understryker även Bryman och Bell (2013) som menar att en kvalitativ 

metod ger respondenter chansen att tolka en fråga på ett eget sätt och svara utifrån det. Detta 

var något som var viktigt för oss eftersom vi ville komma nära respondenternas verklighet. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

För att tydligare beskriva hur vi konkret har gått tillväga har vi skapat modellen nedan som 

visar vårt tillvägagångssätt i stora drag.  

 

Figur 1: Modell över vårt tillvägagångssätt, egen konstruktion (Inspirerad av Gustavsson, 

1998 s. 115).  

Som modellen illustrerar är vår studie byggd på vår forskningsfråga. Eftersom vår studie 

inspirerats av grundad teori startade vi processen med intervjuer. Vi har dock löpande 

bearbetat materialet från intervjuerna för att bygga fram våra kategorier, detta illustreras med 

cirkeln i modellen. Resultatet av denna process blev sedan grunden för vårt empirikapitel och 

för vår litteraturinsamling. Litteraturinsamlingen skapade sedan vår teoretiska referensram, 

vilket tillsammans med empirin analyserades sedan för att få fram vårt bidrag. Analysen har 

dock skett under studiens gång men vi har valt att redovisa den mot slutet för att ge en tydlig 

bild av vad analysen bygger på.  
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2.2.1 Fallstudier 

För att genomföra vår studie valde vi att ha fallstudier, Bryman och Bell (2013) beskriver att 

en fallstudie är när ett fall studeras och analyseras noggrant. Enligt Gustavsson (1998) är det 

en fördel att arbeta med fallstudier när syftet i studien är att skapa teori eftersom möjligheten 

att studera objekt på djupet ökar. Han menar därför att fallstudier passar bra när en studie 

utgår från grundad teori. För att skapa teori menar Gustavson (1998) att det inte behövs ett 

stort antal fall som ska studieras och att det räcker med ett eller två objekt. Dock skriver Yin 

(2013) att flerfallsstudier ofta ger en starkare och bredare slutsats än enfallsstudier. Vi har i 

vår studie valt att basera vår empiri på tolv fallstudier för att få ett mer trovärdigt resultat 

eftersom vi ansåg att vi då kunde generalisera på en starkare grund. 

Genom intervjuer har vi fått en ökad förståelse för hur ideella organisationer styr sina 

verksamheter. Fallstudier ökar enligt Gummeson (2003) förståelsen och ger en tydlig bild 

över området, vi ansåg därför att det var en bra strategi utifrån vårt syfte och vår 

hermeneutiska utgångspunkt. I vår studie valde vi att utgå från flera fall för att ha möjligheten 

att jämföra dem sinsemellan. 

2.2.2 Urval  

För att genomföra våra fallstudier har vi genom olika urval fått fram våra respondenter. Vi har 

använt oss av strategiska urval, detta innebär att respondenterna inte är slumpmässigt utvalda, 

utan det fanns en tanke bakom vilka organisationer och vilka personer som medverkar 

(Bryman och Bell, 2013). Vi började med att lista olika organisationer som inte har syftet att 

vara vinstdrivande och sedan valde vi att fokusera på välgörenhetsorganisationer. Från dessa 

organisationer ville vi ha respondenter som är med och styr verksamheten i någon 

utsträckning. Detta eftersom vi ansåg att det skulle genera en djupare bild av hur 

organisationerna styrs. 

I kvalitativa studier beskriver Olsson och Sörensen (2011) att mättnad kan uppstå vid 

insamling av empiriskt material. Vi har känt en viss mättnad även om vi tror att fler intervjuer 

skulle ha stärkt vårt bidrag ännu mer, men för omfattningen av vår studie kände vi att vi hade 

lagom antal intervjuer. Vi upptäckte också att det inte tillkom några nya kategorier mot slutet, 

vilket Glaser och Strauss (1967) beskriver är ett tecken på att tillräckligt med information har 

samlats in. 
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Sammanlagt har vi haft tolv intervjuer, där respondenterna har olika befattningar så som 

generalsekreterare, butiksansvarig och ekonomiansvarig. De tillhör alla 

välgörenhetsorganisationer och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Då några av våra 

respondenter haft en önskan om att vara anonyma har vi valt att inte nämna några namn på 

respondenter eller organisationernas namn. Hur intervjuerna genomfördes beskrivs i avsnittet 

nedan. 

2.2.3 Intervjuer  

Våra intervjuer har inte utformats efter något tydligt frågeformulär, vi har istället valt att ha 

öppna intervjuer med några övergripande frågor. Detta delvis eftersom Glaser (2010) 

beskriver att frågeställningar kan leda till att datan tvingas in i förutbestämda kategorier. Det 

vill säga att om vi hade ställt för detaljerade frågor skulle dessa frågor tillhöra olika 

kategorier, vilket går emot vårt syfte att skapa kategorier utifrån det empiriska materialet. 

Gustavsson (1998) beskriver också att det finns en viss problematik vid utformandet av frågor 

vid en grundad teori studie, eftersom en fråga på något sätt också skapar svaret och definierar 

problemet. Han beskriver vidare att det är viktigt att undvika att vara för direkt i sina frågor 

och att det kan vara bra att ha en cirkelansats och cirkla med frågorna kring ämnet. Vi har som 

tidigare nämnt istället arbetat med övergripande frågor där vi haft olika frågeområden som vi 

vill ska täckas. 

Vi inledde med att berätta lite om oss och vårt syfte med studien, sedan lät vi respondenten 

berätta om sin position i organisationen samt lite om organisationens verksamhet. Därefter 

ställde vi övergripande frågor om hur de arbetar mot deras mål och vad som utmärker deras 

styrning. Eftersom varje intervju är unik ställdes spontana följdfrågor, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är bra för att öka innehållet i respondentens svar. Även i följdfrågorna 

försökte vi cirkulera kring ämnet för att inte ställa för direkta frågor. 

Vi har valt att spela in våra intervjuer efter godkännande från varje respondent. I efterhand har 

vi transkriberat materialet, men eftersom detta är en väldigt tidskrävande process och vi efter 

några intervjuer hade funnit våra kategorier valde vi att göra sammanfattningar av de sista 

intervjuerna istället. Vi tror att vi ändå fått ut lika mycket från alla intervjuer då vi kunnat 

lyssna på de delarna vi funnit intressanta och har också därmed kunnat tagit citat från alla 

respondenter. Glaser (1998) beskriver däremot att intervjuer inte bör spelas in, han menar att 

det som är väsentligt kommer kommas ihåg ändå och att det istället bör finnas en teoretisk 
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känslighet. Vi tror att detta kommer mer naturligt om vi hade varit mer insatt i metoden 

grundad teori. Eftersom vi haft begränsat med tid och därmed gjort en förenklad version av 

grundad teori tror vi att vi haft svårt att greppa den teoretiska känsligheten och att det därmed 

det fanns fler fördelar än nackdelar med att spela in intervjuerna. Gustavsson (1998) beskriver 

just att det kan vara bra att spela in som nybörjare inom grundad teori och att erfarna forskare 

klarar sig bättre utan att spela in. 

2.2.4 Bearbetning av insamlad data  

Efter varje intervju började vi bearbeta materialet för att hela tiden ha en parallell process 

mellan insamlande av data och bearbetningen av den. Som tidigare nämnts har vi inspirerats 

av grundad teori, vilket har inneburit att analysen av vårt empiriska material ligger till grund 

för hela studien. Glaser och Strauss (1967) beskriver just att grundad teori är en metod för att 

utifrån data skapa teori. Valet av grundad teori gjorde vi i och med att vi haft en induktiv 

metod och behövde bearbeta vår empiri för att framställa vår teoretiska referensram. Det som 

framkommer från den empiriska insamlingen beskriver DePoy och Gitlin (1999) är olika 

begrepp, tankar och principer för att förstå och förklara ett fenomen. För att få fram det 

empiriska materialet menar Glaser och Strauss (1967) att det är viktigt att betrakta allt som 

möjlig data, det kan exempelvis vara observationer, vetenskapliga artiklar eller informella 

samtal. För att vi i vår studie inte skulle missa data som vi stötte på gjorde vi under studiens 

gång minnesanteckningar för att underlätta den empiriska sammanställningen och ta tillvara 

på all data som vi kom åt.  

För att sedan analysera all insamlad data har vi ställt den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet mot varandra. Merriam (2009) beskriver att analysen av informationen 

börjar redan under tiden den samlas in. Hon menar att om detta inte görs uppstår problem när 

det sedan är dags att analysera. Som tidigare nämnts analyserade vi materialet under 

processens gång vid insamlandet av det empiriska materialet, detta gjordes även vid 

litteraturinsamlingen. Vi jämförde då olika studier med varandra och tidigare studier mot vår 

empiri.  

2.2.5 Kodning  

För att göra bearbetningen av vårt empiriska material utförde vi en process, som Glaser och 

Strauss (1967) beskriver som kodning. Vid utförandet av kodning beskriver Rubin och Rubin 

(1995) att det är viktigt att beakta och ta med sådan information som kan ha betydelse under 
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analysen. Vår data bestod av mycket material då en central del i grundad teori är att allt är 

data (Glaser, 2010), så som korta kommentarer, saker vi observerat och framförallt svaren på 

de frågorna vi ställt. Den största delen av datan bestod av transkriberat material från våra 

intervjuer, vi grundade därför främst vår kodning på det materialet. Bryman (2002) beskriver 

att det därför kan uppstå en mättnad och att kodningen bör avslutas när det inte uppkommer 

nya kategorier. Detta gick i praktiken till så att materialet vi samlat in bröts ned och skapade 

olika kategorier, all data kodades då efter vilken kategori de tillhörde. Vi kodade i form av 

olika färger, där vi ändrade textfärg på det transkriberade materialet utifrån vilken kategori det 

tillhörde. Glaser (2010) beskriver att en kategori ofta blir en kärnkategori då flera kategorier 

relaterar till den.  

2.2.6 Framväxt av kategorier  

Under processens gång har våra kategorier vuxit fram ur vårt empiriska material. Vår 

kärnkategori är den process som de ideella organisationerna gör för att generera nytta. Vi fann 

sedan tre kategorier som var återkommande och gick att relatera till kärnkategorin. Våra 

kategorier blev därmed: 

 Nyttogenerering (kärnkategori)  

– Styrverktyg 

– Värderingar 

– Etiska överväganden 

Vår kärnkategori tillsammans med dessa tre kategorier utformar vår empiriska modell. Vi har 

under studiens gång justerat modellen ett antal gånger för att få den att spegla vårt empiriska 

bidrag så bra som möjligt. Kärnkategorin nyttogenerering var den första variabeln vi kom 

fram till dock kallade vi den till en början för ”valuta” nytta. Efter en del överväganden och 

en önskan om att få begreppet att beskriva deras verksamhetsstyrning som en process valde vi 

att döpa om vår kärnkategori till nyttogenerering. Våra tre resterande kategorier 

uppmärksammade vi tidigt i processen att alla respondenter berörde. Detta mönster gjorde det 

självklart för oss att ha med dem i modellen, men likt kärnkategorin har dessa begrepp döpts 

om för att få en modell så nära verkligheten som möjligt. 
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2.2.7 Litteraturinsamling  

Efter att vi bearbetat vårt empiriska material och skapat våra kategorier använde vi den 

informationen som grund för vår litteraturinsamling, i enlighet med grundad teori 

(Gustavsson, 1998). Vi läste dock några vetenskapliga artiklar i början av vår studie för att 

hitta vår lucka och vårt syfte, vilket egentligen går emot grundtanken i grundad teori. 

Gustavsson (1998) beskriver dock att det kan fungera i begränsade studier då viss 

förförståelse hjälper till att zooma in intressanta fenomen och underlättar därmed det 

empiriska arbetet. Den bristande informationen i den tidigare forskningen skapade ett intresse 

hos oss att studera det området och vårt syfte grundar sig därför på den problematiken. Det 

gap som vi identifierade var att vi uppmärksammat att det inte finns så mycket information 

om hur ideella organisationer styrs i praktiken. Ofta antas det i studier att den information 

som finns publicerad om verksamhetsstyrning passar alla verksamheter och att det ofta inte 

tas hänsyn till vilken typ av verksamhet det är. Vårt syfte är därför att vi vill undersöka hur 

ideella organisationer styrs i praktiken för att sedan jämföra den informationen med vad det 

står i tidigare forskning om verksamhetsstyrning. 

Den teoretiska referensramen utformades som tidigare nämnts efter vi träffat våra 

respondenter och skapat våra kategorier. Det var viktigt för oss att se om det vi fann i vår 

empiriska undersökning gick att återfinna i tidigare studier. För att hitta information kring 

dessa kategorier har vi använt oss av tidigare forskning och litteratur. Vi har bland annat sökt 

via Högskolan i Gävles bibliotekskatalog och vi sökte då främst på Google Scholar, Scopus, 

ScienceDirect och Emerald. Vi använde oss av nyckelord så som management control, 

management accounting och non-profit organizations. Den största delen av vår teoretiska 

referensram utgörs av vetenskapliga artiklar, detta eftersom det gav oss en djupare förståelse 

kring olika aspekter inom verksamhetsstyrning. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 

sökte vi främst på olika sökmotorer men för att inte begränsa vår sökning till de träffar vi fick 

via sökmotorerna valde vi att studera tidigare forskning och se vilka referenser de använt sig 

av. En kombination av dessa två tekniker gav oss möjligheten att komma över intressanta och 

relevanta artiklar. Men för att få vår teoretiska referensram komplett använde vi oss även av 

böcker, dock i en liten utsträckning. Vi använde oss av Högskolan i Gävles bibliotek för att 

hitta relevanta böcker, sedan tittade vi även vilka böcker tidigare forskning refererat till för att 

komma åt väsentliga böcker inom området. 
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2.2.8 Källkritik  

När vi gjort vår litteraturinsamling har det varit viktigt för oss att vara källkritiska för att 

endast ta med information vi bedömt som trovärdig. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

att det är viktigt att säkerställa att informationen är trovärdig och att det därför är viktigt att 

vara kritisk. För att prova källornas trovärdighet nämner de att äktheten och samtidigheten bör 

utvärderas. 

För att en källa ska uppfylla kriteriet äkthet innebär det att den informationen som utges är 

korrekt. Detta har vi försökt säkerställa genom att hitta fler författare som tar upp samma 

information. Vi har även kollat hur många citeringar artiklarna har haft, eftersom fler 

citeringar kan antyda att fler instämmer med informationen. 

Vi har också kollat på samtidighet, det vill säga när artiklarna och böckerna har publicerats. 

Ju äldre källorna är desto större chans är det att informationen inte är aktuell idag (Alvesson 

och Sköldberg, 2008). I vår teoretiska referensram har vi ändå valt att ha några äldre artiklar, 

detta eftersom det visar vår poäng med att det tidigare saknats hänsyn till icke vinstdrivande 

organisationer. 

2.2.9 Kvalitetskriterier  

De kvalitetskriterier vi har valt att förhålla oss till är de som Glaser och Strauss (1967) 

beskriver som viktiga för att grundad teori ska hålla hög kvalitet. Dessa kriterier är att den 

grundade teorin ska var valid, relevant, användbar och modifierbar. 

Validering har skett i och med att vi under processens gång använt vårt transkriberade 

material för att säkerställa att vi använt oss av det respondenterna faktiskt har sagt. Vi har 

även jämfört data med varandra för att få fram vår grundade teori som då baseras på flera 

respondenters svar. Resultatet av detta och den empiriskt grundade modellen som vi skapat 

anser vi ligger väldigt nära den verklighet som respondenterna beskrivit. 

Glaser och Strauss (1967) nämner också att det är viktigt att teorin ska ha relevans för vad 

som händer inom området och ge aktörerna en ökad förståelse. Detta hör också ihop med att 

teorin ska vara användbar och passa in i aktörernas verklighet. Eftersom tidigare studier 

framförallt handlar om vinstdrivande företag är vår förhoppning att vårt bidrag är relevant och 

användbart för de som är verksamma inom ideella organisationer. Genom att vi analyserat vad 

våra respondenter uttryckt och jämfört med varandra har vi ett annat perspektiv. Vår 
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förhoppning var att respondenterna skulle kunna igen deras verksamhetsstyrning i den modell 

vi beskriver, men de själva kanske inte har reflekterat över hur mycket fokus de lägger på de 

olika delarna. 

Vi anser även att vår grundade teori är modifierbar. Vad vi kommit fram till skulle kunna 

omarbetas med annan data, det vill säga att undersökningar med ett större urval eller med 

respondenter från andra branscher skulle kunna förändra teorin. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att vårt bidrag är baserat på vår tolkning av respondenternas ord, vilket också innebär att 

någon annan skulle kunna tolka vårt empiriska material på annat sätt och därmed få ett annat 

resultat. 
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3. Empiri 

3.1 Beskrivning av organisationerna  

Vi har i denna studie valt att hålla respondenterna och de organisationer de representerar 

anonyma. Vi kan dock gå ut med att de alla tillhör välgörenhetsbranschen och de har alla 90-

konton, som innebär att de kontrolleras av svensk insamlings kontroll. För att få ha ett 90 

konto krävs det att de uppfyller vissa krav. Bland annat får inte för mycket av resurserna 

läggas på administration och marknadsföring, utan minst 75 % av intäkterna måste gå till det 

välgörande ändamålet (Svensk insamlingskontroll, 2015). Att ha ett 90-konto kan därmed ses 

som en kvalitetsstämpel och ska inge trygghet åt givarna så att de kan lita på att pengarna 

kommer fram till ändamålet (Ibid). Denna information kan vara bra att ha i åtanke vid 

läsandet av kommande text, eftersom dessa krav är sådana som respondenterna hela tiden 

måste förhålla sig till. Som nämnt tidigare är våra respondenter anonyma, men i tabellen 

nedan visas deras befattningar och det är så de kommer benämnas i vår empiri. 

 

Figur 2: Respondentlista, egen konstruktion.  
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3.2 Vår empiriskt grundade modell 

Modellen nedan är vår empiriskt grundade modell som vi har skapat utifrån vårt bearbetade 

empiriska material. Vår kärnkategori är nyttogenerering, enligt Glaser och Strauss (1967) 

klarar kärnkategorin ut huvudangelägenheten och beskriver en social process med ett ord eller 

en enkel mening. Kärnkategorin kan också relateras till övriga kategorier i kodningen, i vårt 

fall ekonomistyrning, värderingar och etiska överväganden. 

 

Figur 3: Empiriskt grundad modell, egen konstruktion. 

3.3 Nyttogenerering 

Vår kärnkategori är nyttogenerering, vilket är den process som pågår för att skapa nytta för 

organisationernas ändamål. Detta är något som alla respondenter beskrivit och målet med 

deras verksamhetsstyrning är just att generera nytta. Den nytta som genereras kan beskrivas 

som en alternativ valuta, eftersom den är svår att mäta i monetära termer. De övriga 

kategorierna ekonomistyrning, värderingar och etiska överväganden leder till detta 

gemensamma mål att generera nytta. Denna alternativa valuta beskriver controller 1 är den 

största skillnaden mellan en ideell organisation och ett vinstdrivande företag, hon menar att 

det är en väldigt grundläggande skillnad som baseras på helt olika värderingar. Hon uttrycker 
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att ”det vi försöker skapa är ju svårt att beskriva i ord eller kronor eller så, medan andra 

företag som inte är ideella fokuserar så mycket på att aktieägarna ska få mer pengar och vad 

har det för nytta i längden egentligen?”. Generalsekreterare 1 beskriver också att vad de 

skapar inte går att mäta i pengar och uttrycker att “vi har ju också en annan valuta och det är 

ju vad vi gör för nytta för vårt ändamål”. Han beskriver att denna valuta inte får glömmas 

bort och att de hela tiden tänker på hur de ska nå dit. Beroende på hur mycket pengar de ger 

till sitt ändamål ger självklart olika mycket nytta, men det går å andra sidan inte att mäta i 

pengar om till exempel bidrag till forskning leder till ett stort genomslag. Både 

ekonomiansvarig 1 och butiksansvarig 1 uttrycker att de tycker att deras överskott är 

jämförbart med den vinst ett vinstdrivande företag vill ha. Däremot menar de att det inte finns 

någon motsvarighet till vad deras överskott sedan gör för nytta. 

Tillförordnad chef 1, ekonomiansvarig 1 och butikschef 2 beskriver också att de självklart vill 

ha så mycket överskott som möjligt för att kunna stödja deras ändamål i så stor utsträckning 

som möjligt. Det som pengarna sedan leder till utgör olika former av nytta, så som arbetet för 

att bekämpa olika sjukdomar och att hjälpa utsatta barn. All deras verksamhet börjar alltså 

göra nytta när deras överskott disponeras. Generalsekreterare 1 beskriver det som att “vi 

jobbar just med att ta in pengar för att det ska ske saker och det mesta av det som sker, sker 

ju utanför våra rum och våra väggar här, utan det är på karolinska där borta och i Lund och 

i Uppsala och många olika ställen där själva forskningen sker”. Han menar att den 

verksamhet de har oftast genererar nytta någon annanstans. 

Samtidigt som överskottet skulle kunna jämföras med en vinst beskriver generalsekreterare 1 

att de ibland kalkylerar för ett underskott eller ”en negativ aktieutdelning” som han benämner 

det. Vilket egentligen innebär att de delar ut ”för mycket” pengar till deras ändamål under 

året. Han beskriver att det är viktigt att de har pengar kvar för att kunna göra långsiktiga 

satsningar, samtidigt vill de inte ha för mycket pengar eftersom han anser att det då är bättre 

att de gör någon nytta med pengarna. Ekonomiansvarig 1 gör jämförelsen “medan andra har 

mål i kronor så kan ju vi sätta våra mål i hur mycket nytta vi vill göra, vi kanske sätter ett mål 

att i år vill vi att den här procentsatsen ska minska”. Med det menar hon att deras nytta kan 

göra att den utsatta gruppen de hjälper ska minska och att färre ska vara i akut behov av hjälp. 

Generalsekreterare 1 och ekonomichef 2 beskriver att de gör avvägningar utifrån hur de kan 

göra mest nytta. De vill styra på ett professionellt sätt som gör att de kan få ett överskott för 

att bidra till deras ändamål. Flera av respondenterna har också beskrivit att deras delade 
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värderingar blir en del av deras styrning eftersom de då kan arbeta mot detta mål på ett 

gemensamt sätt. Samtidigt är det viktigt att de gör etiska överväganden för att samhället ska 

ha en positiv bild av organisationen och vara villig att stödja den. Dessa underkategorier 

beskrivs mer ingående nedan. 

3.4 Ekonomistyrning  

Controller 1 beskrev som tidigare nämnts att det finns en stor skillnad i mål och 

grundläggande värderingar mellan ideella organisationer och vinstdrivande företag. Hon 

menar däremot att det inte är så stor skillnad i hur de som ideell organisation faktiskt styr på 

ett formellt sätt och hur de arbetar mot sina mål. Detta beskriver även Controller 2 och menar 

att många utifrån tror att det skiljer sig en del i hur styrningen ska anpassas och hur styrningen 

går till. Han menar dock att det finns många likheter och uttrycker att “vi måste ju också 

planera våra resurser och vill ju alltid se till att vi arbetar på ett effektivt och professionellt 

sätt”. Därför är det viktigt att ideella organisationer inte har någon form av mildare styrning 

eller värderar vikten av styrningen lägre. Dock menar han att det självklart kan skilja sig en 

del mellan organisationer men att det fortfarande är av betydelse att ideella organisationer 

värderar sin styrning på en professionell nivå. Dessa skillnader mellan organisationers 

styrningar beskriver han inte beror på om organisationen är ideell eller inte, utan att olika 

organisationer efterfrågar olika styrmedel helt enkelt. Han uttrycker att ”alla ideella 

organisationer har ju långt ifrån samma typ av styrning, på samma sätt som företag som vill 

ha vinst kan styra på massa olika sätt”. Han menar därmed att alla organisationer och företag 

behöver anpassa sin styrning efter vad just de behöver och att det i den frågan inte har någon 

betydelse om organisationen är ideell eller inte. Detta menar han gäller med formella 

styrverktyg så som till exempel budget, men han tror att informella styrverktyg ser annorlunda 

ut i ideella organisationer. Han har svårt att sätta ord på vad det är som gör de informella 

styrverktygen annorlunda, men han menar att ideella organisationer ofta har en viss typ av 

företagskultur och andra regler att förhålla sig till. 

Ekonomichef 1 beskriver att ideella organisationer och vinstdrivande företag har olika mål, 

olika vägar till sina mål men att de ändå kan använda sig av samma styrverktyg. Hon menar 

att de väljer vilka styrverktyg som kan hjälpa dem mot målet att skapa nytta och sedan 

anpassas verktygen utefter det. Hon uttrycker inte att detta bara skulle gälla de formella 

styrverktygen, men pratar framförallt om budget som exempel. För att välja sina styrverktyg 

beskriver alla respondenter att de utgår från sin verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 
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utformas utifrån vad de har för mål för de kommande åren och utifrån dessa mål formas 

ekonomistyrningen som ska hjälpa dem att nå målen. 

3.4.1 Budget 

Alla våra respondenter beskriver att de använder sig av en traditionell budget och att den 

fyller en viktig funktion för deras ekonomiska styrning. Budgeten görs för ett år och baseras 

bland annat på föregående år och vad för aktiviteter som är planerade för det kommande året. 

Som tidigare nämnts utformar de också en verksamhetsplan där det står i ord vad de har för 

mål för verksamheten under de kommande åren. 

Generalsekreterare 1 beskriver dock att det hinner hända mycket under ett år och att det 

kanske därmed inte alltid går att rätta sig efter budgeten som är satt. Han uttrycker att “mot 

styrelsen har vi en budget och den ändrar vi inte, men internt för att vi ska vara så effektiva 

som möjligt så jobbar vi med prognoser”. Med prognoser kan de därmed fatta beslut utifrån 

de omständigheter som råder för tillfället. Även ekonomichef 1 och ekonomiansvarig 1 har 

beskrivit att de sätter olika mål under årets gång och att budgeten är en bra riktlinje men att 

vissa mål måste justeras under året utefter att omständigheter förändras. Därmed fyller 

prognoser en viktig funktion för beslut som tas under årets gång. De beskriver båda 

svårigheterna med att sätta en budget och att spekulera i hur kommande år blir, men de menar 

att det blir en typ av planering. Ekonomichef 1 beskriver just att budgeten blir som en slags 

planering och en förhoppning om framtiden, men att prognoser är nödvändigt för att kunna 

fatta bra beslut under årets gång. Hon uttrycker också att ”i budgeten blir det ju mer 

övergripande, vi kanske bestämmer att så här mycket kan vi lägga på vårt ändamål, men 

under året så måste ju de pengarna fördelas ut och då måste vi ju kolla vad läget är då i den 

stunden”. Med det menar hon att de under årets gång ser hur de kan fördela pengarna på 

detaljnivå och att det också kan bli aktuellt att tänka om utifall de fått in mer eller mindre 

pengar än vad de räknat med. 

Att använda sig av en budget ser flera av respondenterna som en självklarhet, men 

generalsekreterare 1 tror att de inom ideell sektor i viss mån har sundare delar och använder 

den mer som ett objektivt verktyg. Hans uppfattning är att inom privat sektor försöker 

ledningen ofta manipulera budgeten så mycket som möjligt, för att bland annat gynna 

aktieägare. Han beskriver också att mycket fokus då är att få utrymme för olika bonusar och 
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dylikt, medan de fokuserar på hur mycket pengar de tror att de kommer kunna samla in och 

vilka kostnader det innebär. 

3.4.2 Benchmarking 

Flera av respondenterna beskriver att de gärna håller koll på hur det går för andra 

välgörenhetsorganisationer och att de i viss mån inspireras av andra ideella organisationer. 

Det är dock bara ekonomichef 2 som använder sig av begreppet benchmarking och hon 

beskriver att de använder sig av det men inte alltid som en medveten process. De andra 

respondenterna talar om andra organisationer, men vi får uppfattningen om att benchmarking 

endast sker i liten utsträckning och att det ofta är en outtalad process. En respondent beskriver 

till exempel att hon blir glad när det går bra för andra ideella organisationer, samtidigt som 

hon gärna vill att det ska gå minst lika bra för dem. Detta är något som fler respondenter 

också berört, de unnar verkligen sina “konkurrenter” all framgång, men hoppas att det inte 

blir på deras bekostnad. Generalsekreterare 1 pratar bland annat om flyktingkrisen som varit 

under året och uttrycker att “jag blev väldigt kluven i höstas, jag blev jätteglad för det stöd 

som svenska folket visade, jätteglad för att det var så många insamlingar att folk verkligen 

ställde upp och de bitarna men sen hade jag en liten procent elak människa i mig som, just för 

att vad heter det, hur går det för oss då”. Till viss del påverkas de också utifrån vad som 

händer i världen, men han beskriver vidare att folk fortsatte att visa stort stöd för deras 

ändamål under denna period.  

Bortsett från dessa faktorer som är svåra att påverka beskriver respondenterna att de gärna 

kollar hur andra ideella, men även vinstdrivande företag arbetar. Från de ideella 

organisationerna beskriver ekonomichef 2 att de tittar på vilka kampanjer och samarbeten de 

väljer att göra och hur de profilerar sig. Hon beskriver vidare att de med vinstdrivande företag 

kan jämföra om de kan styra på effektivare sätt och om det finns fördelar med att styra mer 

som ett vinstdrivande företag gör. Generalsekreterare 1 beskriver att det skulle bli aktuellt att 

kolla på hur andra organisationer med stort antal volontärer arbetar om de själva skulle vilja 

utöka antalet volontärer. 

3.4.3 Styrelsens påverkan  

Majoriteten av respondenterna beskriver att de i någon utsträckning får vara med och sätta 

mål. En tanke som generalsekreterare 1 uttrycker är att ideella organisationer generellt sätt har 

svagare styrelser än vinstdrivande företag. Med det menar han att de inte pressas lika hårt och 
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att många tänker att de ska vara nöjda med det de lyckas samla in. Han beskriver däremot att 

deras organisations styrelse kom med ett utmanande mål, nu valde han att acceptera det målet. 

Däremot tror han att styrelsen skulle dra sig tillbaka om han inte valde att acceptera det. Han 

tror därmed att ideella organisationer skulle kunna växa om deras styrelser skulle pressa mer 

och uttrycker att “om man vågar bli lite mer krävande från styrelser, att vi på lång sikt vill ha 

tillväxt och delar och utmana lite mer, för jag menar som i mina erfarenheter från privat 

sektor, där är det ju sällan jag har kommit in och känt sådär, haha det här blir en lätt budget 

att fixa eller det här är inga problem”. Med det menar han att han tror att styrelsen i privat 

sektor sätter högre och mer utmanande mål och att styrelser i ideella organisationer inte 

utmanar i samma utsträckning. Han menar att utmanande mål kan få ett bättre slutresultat än 

om det var ett lägre mål. Ekonomiansvarig 1 uttrycker att de inte är så pressade av sin styrelse 

att få in mer pengar eller sänka kostnaderna, vilket hon ser som positivt. Hon menar att deras 

styrning ändå är utformad för att de alltid ska göra sitt bästa och uttrycker att ”styrelsen har 

ett högt förtroende för oss och vad vi gör och självklart vill vi inte förstöra det förtroendet, 

men det är ju också så att vi vill ju alltid göra så bra som möjligt eftersom våra värderingar 

är att hjälpa vårt ändamål”. Med det menar hon att de alltid presterar sitt bästa och att om de 

pressas till orealistiska mål skulle detta kunna ha en negativ påverkan. 

Tillförordnad chef 1, generalsekreterare 1 och ekonomichef 2 beskriver alla att det går bra för 

deras organisationer och att de brukar ta sina mål i budgeten. Bland annat beskriver 

tillförordnad chef 1 att de i den lokala butiken i samarbete med styrelsen gör en budget som 

de tror att de ska klara av. Hon beskriver just att det går väldigt bra för dem och att de alltid 

tar budgetens mål. Butikschef 1 beskriver också att hon känner att deras budget utformas på 

ett bra sätt och att målen är realistiska, vilket hon ser som en skillnad från när hon arbetade i 

ett vinstdrivande företag tidigare. 

3.5 Värderingar 

För att vara engagerad i en ideell organisation menar butiksansvarig 1 att det är viktigt att ha 

ett intresse för ändamålet samt att ens värderingar baseras på att skapa nytta för verksamheten 

och samtidigt sammanfaller med de övriga i organisationen. Hon uttrycker sig, ”när vi jobbar 

mot det målet vi har, att hjälpa människor, så krävs det att man på riktigt kan identifiera sig 

med det vi håller på med och ha delade värderingar med organisationen”. Butikschef 1 

uttrycker sig liknande och poängterar extra tydligt att ”engagemenaget måste vara äkta”. Det 

främsta argumentet de uttrycker till varför det är viktigt med just delade värderingar är att de 
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anser att delade värderingar är nyckeln till att alla i organisationen jobbar åt samma håll. 

Vilka värderingar en individ har menar butikschef 1 påverkar hur individen handlar och vad 

denne tycker är rätt eller fel och att delade värderingar därför underlättar för organisationen 

att nå sitt mål. 

När våra respondenter talade om värderingar kopplade de flesta värderingar till de anställda i 

organisationen och deras tänkesätt. Det var endast tre respondenter, ekonomiansvarig 1, 

ekonomiansvarig 2 och butikschef 1, som direkt kopplade värderingar till medlemmarna och 

givarnas värderingar och vad de har för förväntningar som organisationen så gott som måste 

uppfylla. Dock nämnde alla respondenter båda delarna av värdering men i olika stor grad. De 

tre respondenterna som fokuserade på individerna utanför organisationen menade att 

organisationen i någon mening måste anpassa sina värderingar till samhället. Detta för att 

skapa en känsla av samhörighet hos medlemmarna och givarna. De tror att denna känsla är en 

betydande faktor för om individen väljer att stödja organisationen eller inte. Ekonomiansvarig 

1 uttryckte sig, ”de som väljer att tillsammans med oss engagera sig för vårt ändamål är 

värdefulla för oss”. 

Just eftersom välgörenhetsorganisationer vilar på omvärldens agerande och förtroende 

beskriver butikschef 2 att det är a och o för dem att förmedla sina värderingar och principer. 

Hon menar att de värdringar som organisationen har utgör verksamhetens stomme och att det 

är de principerna som organisationen bygger på. Det är därför extra viktigt för en ideell 

organisation att kommunicera och förmedla sina värderingar till samhället. Hon uttrycker sig, 

”… för att vi ska upprätthålla det förtroende som samhället ger oss så måste vi hela tiden 

jobba med att uttrycka vad vi står för”. Detta är något som alla våra respondenter mer eller 

mindre har poängterat, de menar att kommunikation är ett redskap de flitigt använder sig av. 

3.5.1 Delade värderingar 

Som vi beskrivit ovan poängterar alla våra respondenter vikten av att de som söker sig till 

deras verksamhet känner ett starkt engagemang för ändamålet. De resonerar att ett starkt 

engagemang och driv gör att medarbetarna lättare kan identifiera sig med verksamhetens 

värderingar. Butikschef 2 uttrycker, “... de anställda som vi har i vår organisation är väldigt 

engagerade och det är viktigt!”. Det intresse som finns bland de anställda menar hon 

underlättar styrningen på sätt att de i större mån kan förlita sig på att de anställda gör sitt bästa 

för att verksamheten ska nå sitt ändamål på ett så bra sätt som möjligt. Biträdande chef 1 
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uttrycker sig liknande och menar att det är viktigt att alla i organisationen delar samma 

värderingar för att underlätta arbetet mot målet. Hon menar dessutom att det är viktigt att de 

anställda delar samma värderingar för att skapa ett förtroende hos individerna i samhället då 

ett snedsteg kan bidra till en negativ effekt för verksamheten. 

Butiksansvarig 1 påpekar också att vikten av att ha samma värderingar i en ideell organisation 

jämfört med ett vinstdrivande företag är olika stor. I en ideell organisation menar hon att det 

ändamål de jobbar mot är präglat i hela organisationen och det är utifrån det ändamålet som 

alla beslut tas och principer grundar sig i. Ändamålet i en ideell organisation är ofta att skapa 

samhällsnytta i någon form och för att göra ett bra jobb som medarbetare så tror hon att det är 

viktigt att känna koppling till det organisationen jobbar för. Controller 1 uttrycker, ”nyckeln 

till en lyckad organisation är definitivt att ha gemensamma värderingar, det tror jag”. Hon 

berättar vidare att vinstdrivande företag har andra mål som att ge aktieägarna mer pengar och 

att detta inte är något som motiverar de anställda i organisationen på samma sätt som en ideell 

organisations ändamål gör. Hon menar att det därför behövs andra hjälpmedel så som 

belöningssystem och liknande i vinstdrivande företag för att få medarbetarna att jobba mot 

samma mål. Utifrån detta menar hon att liknande värderingar inte är lika viktigt i ett 

vinstdrivande företag, detta poängterar även butiksansvarig 1.  

Alla organisationer vi varit i kontakt med har både anställda som jobbar mot lön samt folk 

som arbetar som volontärer. Dessa personer som är volontärer gör det helt utifrån deras 

delade värderingar beskriver ekonomichef 2 och uttrycker att “vi har ju också volontärer som 

tar av sin lediga tid för att de tycker att detta ändamål är så viktigt och det är vi ju 

jättetacksamma för”. Generalsekreterare 1 tar ett exempel och berättar om volontärer de har 

som skapat en aktivitet för att samla in bidrag till verksamheten. Volontärerna har en årlig 

aktivitet där frivilliga får vara med och bilda olika team, aktiviteten går ut på att dessa team 

cyklar i Paris och genom bidrag och sponsring samlar de in pengar som går till den 

verksamheten. Alla cyklister står då för sin egen utrustning och andra kostnader som 

tillkommer för att kunna ta sig till Paris. Dessa frivilliga kallar respondenten för volontärer 

och han uttrycker sig, “Ingen av de får ju lön och alla de betalar ju sin egna resa till Paris, 

sina egna cyklar, sina egna kläder, allting sådant, de är ju i högsta grad volontärer”. Genom 

att de gör detta visar de tydligt deras egna värderingar och är också med och sprider 

organisationens värderingar vidare. Butikschef 1 uttrycker sig liknande men menar också att 
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det är extra viktigt att visa volontärerna respekt och tacksamhet för det arbete de gör eftersom 

deras engagemang är värdefullt för organisationen. 

3.5.2 Motivation 

En återkommande kommentar från våra respondenter var att deras gemensamma värderingar 

är en motivation och fungerar som en informell styrning för dem. De beskriver att deras 

värderingar betyder mycket för dem och är något som avspeglas i organisationen. I den 

ideella sektorn beskriver butikschef 2 att de anställda är mer måna om verksamhetens 

ändamål vilket gör att det handlar på ett sätt där det gör sitt bästa för att uppnå ett bra resultat. 

Ekonomichef 2 menar att det är lättare att finna driv och motivation när de anställda vet vart 

pengarna går och när de vet att pengarna gör nytta för något de själva stödjer. Hon uttrycker 

sig, ”jag skulle nog säga att det är lättare att arbeta mot målen om man vet vart pengarna 

går och när man har ett egenintresse”. Controller 1 uttrycker sig liknande och säger, ”… utan 

det som driver mig mest är att jag har en verksamhet att vara stolt över som projicerar något 

som gör att folk omkring får bra grejer”. Just stolthet är också en återkommande känsla bland 

respondenterna och de motiveras till att göra sitt bästa för att slutresultatet är något som de 

kan stoltsera med. Butikchef 2 poängterar också att motivationen skiljer sig åt i en ideell 

organisation från en vinstdrivande i den bemärkelsen att motiven till motivationen ser olika 

ut. 

Vad som framförallt motiverar en anställd menar controller 1 är framgång. Hon tror att när en 

individ ser att det driv och energi som denne lägger ner ger resultat skapar det motivation hos 

individen. Hon anser att motivationen är viktig för att drivet ska hålla sig i längden och att 

arbetet blir roligare när motivationen är genuin. Precis som ett vinstdrivande företag så menar 

butikschef 1 att det är lika vanligt med motgångar i en ideell organisation och att det är vid 

sådana tillfällen som det är extra viktigt att känna sig motiverad att kämpa vidare. Hon 

uttrycker sig ”motgångar har alla” och det är en naturlig del i att driva en verksamhet. 

Resterande respondenter har också uttryckt sig kring vikten av motivation och butikschef 2 

anser att motivation leder till produktivitet och nytänkande. Hon poängterar att motivation 

stimulerar flera positiva egenskaper hos en individ. Hon beskriver att ett inre driv bidrar till 

ökad arbetsmotivation som leder till produktivitet, ”det är som precis vad som helst, tycker 

man något är kul har man oftast inget problem med att utföra det”. Just i en ideell 

organisation är produktivitet en fördel då detta ofta innebär lägre kostnader, vilket gynnar 

verksamheten som helhet. 
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Precis som vi nämnt ovan i samband med värderingar har flera respondenter även berört 

motivationen som finns bland organisationens medlemmar och givare. Den motivationen 

uttryckte controller 1 är minst lika viktigt som motivationen internt i organisationen. 

Argumentet hon framförde var att när organisationen lyckas förmedla de framgångar de 

lyckas med känner givarna och medlemmarna att de gör nytta. Ofta leder en sådan känsla till 

att de utomstående vill bidra med mer när det svart på vitt kan se vad deras bidrag har 

genererat.  

3.6 Etiska överväganden 

Begreppet etik var det inte någon av våra respondenter som använde dock pratade de mycket 

kring begreppet vilket gjorde att vi kopplade det till etik. En stor del av 

välgörenhetsorganisationer är beroende av bekräftelse och stöd från samhället. Det är därför 

extra viktigt för en sådan organisation att handla på rätt sätt så förtroendet för organisationen 

inte minskar menar butikschef 1. Ekonomichef 1 uttrycker, ”det finns ett sätt som vi måste 

förhålla oss till”, hon menar att de värderingar och principer som de handlar efter är 

utformade efter vad som enligt samhället anses korrekt. Genom att de handlar utifrån dessa 

principer kommer det skapa legitimitet för organisationen i samhället. Butiksansvarig 1 menar 

att ideella organisationer måste förhålla sig till dessa etiska regler som finns för att undvika att 

göra ”fel” eftersom det kan ha betydande konsekvenser. Hon menar att om det skulle visa sig 

att organisationen går emot de etiska reglerna som finns tar det lång tid att bygga upp det 

förtroendet igen om den möjligheten finns. 

Ideella organisationer menar controller 2 är övervakade på ett annat sätt i jämförelse med 

vinstdrivande företag. Just för välgörenhetsorganisationer menar han att samhället har en 

förväntning att den största delen av intäkterna ska gå till det tänka ändamålet. Det är därför 

extra viktigt för en sådan organisation att disponera sina resurser rätt. Han menar att en 

feldisponering kan innebära att medlemmar och givare tappar förtroendet. Anledningen till att 

individer utanför företaget väljer att stödja olika välgörenhetsorganisationer är för att det delar 

deras värderingar och vill bidra till ändamålet. Controller 2 uttrycker sig, ”vårt mål är att den 

största delen av våra intäkter ska gå till ändamålet men ibland dyker det upp kostnader som 

givare har svårt att förstå, men vi vill ju lika mycket som de nå vårt mål”. Han menar att det 

därför är viktigt att förklara den fördelningen av resurser som de väljer att göra.  
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3.6.1 Legitimitet  

Controller 1 uttrycker att det är viktigt att de får legitimitet från samhället för att det även på 

lång sikt ska fortsätta gå bra för dem. Även om de andra respondenterna inte nämner just 

ordet legitimitet beskriver majoriteten hur viktigt det är att de agerar på ett sätt som givarna 

tycker är acceptabelt. Generalsekreterare 1 uttrycker till exempel “jag skulle säga att vi måste 

ju vara minst så professionella som de mest professionella, för att vi jobbar för givares 

pengar för ändamål som är jätteviktiga”. Han menar därmed att det är viktigt att de agerar på 

ett professionellt sätt och använder givarnas pengar på ett bra sätt. Han berättar också att de 

värderar alla pengar de får in och vill att så mycket som möjligt ska gå till deras ändamål och 

berättar också hur de överväger kostnader. Han beskriver att “jag kanske måste ta taxi i alla 

fall och det gör jävligt ont, för jag får göra det för givarnas pengar, men å andra sidan har 

jag gjort ett nyttigt jobb här och jag har ett viktigt möte där och nu måste jag fuska den här 

biten däremellan och då kanske jag kan göra den här avvägningen att det är värt det, men det 

gör ont”. På samma sätt beskriver tillförordnad chef 1 att det är viktigt hur pengarna 

disponeras och uttrycker att “Vi vill ju inte att pengarna ska ätas upp av löner eller någonting 

utan nytta, tanken är att det ska gå som bistånd”. Dessa värderingar menar hon är viktiga för 

att behålla förtroendet från givarna. För att bli accepterad i samhället och bland givarna anser 

hon att det är en fördel att försöka efterlikna deras förväntningar så gott det går. 

Flera av respondenterna beskriver också att det är viktigt att de tänker på hur de samlar in 

pengar. De överväger vilka företag de samarbetar med och vilka effekter det kan få att de 

kopplas samman med olika företag. De överväger också i vilka sammanhang de syns för att 

inte bli associerade med oetiska aktiviteter. Även om något kan inbringa mycket pengar måste 

de ändå överväga om det finns etiska faktorer som kan påverka negativt, vilket ibland innebär 

att de i sådana fall tackar nej till samarbeten. Bland annat beskriver generasekreterare 1 att 

“där har vi olika typer av policys och riktlinjer för vilka företag vi jobbar med utifrån en etisk 

syn och då är det ju ett antal företag som vi tar bort där för att vi känner att de är inte 

förenliga med våra ändamål, fast det skulle kunna ge oss pengar”. Något som är svårare att 

kontrollera är hur deras volontärer agerar. Som tidigare beskrivs är respondenterna oerhört 

tacksamma för det jobb volontärer gör för att samla in pengar, men samtidigt vill de inte att 

pengarna ska samlas in på ett oetiskt sätt. Generalsekreterare 1 uttrycket att “de som jobbar 

volontärt går in för att de är intresserade av någonting och vill någonting och brinner för 

någonting och sen så har vi vissa riktlinjer som och ser till så att de inte gör helt fel saker”. 
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Med detta sagt tar de alltså inte alla chanser de får att samla in pengar, vilket ekonomichef 1 

tror är vanligare i vinstdrivande företag. Hon menar att högsta prioritet då är om något är 

lönsamt och att det då ska genomföras, medan de som ideell organisation måste överväga vad 

det får för konsekvenser. 

3.6.2 Resursfördelning 

Då respondenterna befinner sig i välgörenhetsbranschen menar de att det är extra noga att de 

agerar på ett etiskt sätt som är i enlighet med deras och samhällets värderingar. Det är viktigt 

att de använder pengarna på rätt sätt, eftersom ju mindre kostnader de har för att driva 

verksamheten desto mer kommer de kunna skänka till ändamålet. Detta är viktigt för att 

givarna ska ha ett förtroende för organisationen och veta att deras pengar gör nytta. Denna 

grundtanke har mer eller mindre alla respondenter uttryckt och de menar att det är viktigt att 

disponera pengarna så att så mycket som möjligt går till ändamålet. De individer som väljer 

att skänka har förväntningar på att deras bidrag ska gå till det som uttryckts av organisationen 

och eftersom dessa organisationer i stort sätt är beroende av givare är det viktigt att 

förväntningarna uppfylls. Generalsekreterare 1 uttrycker sig, ” … på samma sätt som om det 

vore deras egna pengar, att de känner att givarnas pengar är minst lika viktiga”. Med detta 

menar han att det är viktigt att de använder givarnas pengar på ett etiskt rätt sätt och att de inte 

lägger pengar på något som inte bidrar med någon nytta. 

Controller 2 menar att det är extra känsligt för en ideell organisation att disponera de 

tillgängliga resurserna. Han menar att en ideell organisation är mer uttittad av allmänheten 

och framförallt givare vilket gör att den publicerade informationen om fördelningen måste 

vara väl genomtänkt. Han uttrycker att, “ja, vi har hela tiden små ögon som granskar och 

försöker hitta fel på hur vi disponerar våra resurser, men det är klart att vi som alla andra 

företag har kostnader som vi är beroende av, så är det ju”. Han tillsammans med några av de 

andra respondenterna är överens om att en bra fördelning som givarna är nöjda med kan leda 

till att de blir motiverade när de ser att deras handling gör gott för ändamålet. En kommentar 

som alla respondenter på olika sätt uttryckt är att ett av de främsta målen är att försöka hålla 

kostnaderna så låga som möjligt i förhållande till att så mycket som möjligt går till ändamålet.  
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4. Teoretisk referensram  

4.1 Ideella organisationer 

Ideella organisationer kännetecknas av att de bedrivs utan kommersiella vinstsyften och att de 

inte delar ut vinst till aktieägare vid ekonomiskt överskott beskriver Wijkström och 

Lundström (2002). De beskriver vidare att de behöver ha någon form av idealitet, antingen 

genom att de får bidrag eller människor som väljer att arbeta ideellt för dem. Ur ett 

neoklassiskt perspektiv är ideella organisationer inte nödvändiga eftersom de inte har 

vinstsyfte, men de utgör en viktig funktion i samhället (Bahmani et al., 2012). Det är bland 

annat ett sätt att ta till vara på det humana kapitalet som finns över vid arbetslöshet. Vidare 

kan ideella organisationer uppfylla personlig tillfredsställelse hos medlemmar, eftersom 

samma värderingar delas (Ibid). 

När vi har samlat in kommande teoretiska referensram har vi bland annat utgått från 

information som specifikt handlar om verksamhetsstyrning i ideella organisationer. Vi har 

även utgått från information som generellt handlar om verksamhetsstyrning eftersom de inte 

beskriver att ideella organisationer exkluderats från informationen. Detta har varit nödvändigt 

eftersom det finns relativt lite studier om ideella organisationer (Thomsen, 2014). 

4.2 Ideella organisationers syfte 

Som nämndes i avsnittet innan har ideella organisationer inte ett kommersiellt vinstsyfte, 

deras syfte är istället att skapa nytta för sitt ändamål. Emerson (2003) beskriver att syftet kan 

vara att skapa nytta för medlemmar eller samhället och att det därför är svårt att mäta i 

monetära termer hur stor nytta olika aktiviteter och investeringar har haft. Trots detta 

beskriver Anheier (2000) att ledningen ofta har mycket fokus på den ekonomiska aspekten. 

Även Anthony och Govindarajan (2007) beskriver svårigheterna med att mäta nyttan och 

menar att det är svårt att veta vad som är en rimlig kostnad för att generera nyttan. 

Hur detta omätbara ska mätas fanns det redan på 90-talet flera åsikter om beskriver Forbes 

(1998). En vanlig beskrivning menar han är att effektiviteten mäts i förhållande till vilken 

utsträckning organisationen lyckats nå sina mål. Att mäta på detta sätt innebär också 

svårigheter eftersom det inte är ett mått som kan jämföras organisationer emellan då deras mål 

kan vara olika högt uppsatta. 
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Kelly och Lewis (2009) har gjort en studie på senare tid och beskriver att det kvarstår 

problematik med att mäta nyttan och effektiviteten av ideella organisationer. De beskriver att 

ideella organisationer påverkar samhället på ett unikt sätt. De beskriver också att den ideella 

sektorn har vuxit snabbare än den totala ekonomin, vilket har bidragit till ökade funderingar 

kring hur effektiviteten mäts i ideella organisationer. De menar att effektiviteten bör mätas i 

vilka sociala konsekvenser som blir av den ideella verksamheten och vad de därmed har för 

påverkan på samhället. Vad som dock blir tydligt är att det fortfarande är svårt att hitta ett sätt 

att mäta vilken nytta som genereras. 

4.3 Ekonomistyrning  

För att företag ska kunna arbeta mot sina uppsatta mål kan de använda sig av olika 

styrverktyg. Dessa styrverktyg är till för att planera hur verksamheten ska styras samt hur de 

ska följa upp hur de arbetar mot målen (Brander Brown och Atkinsson, 2001). Styrverktygen 

ska vara anpassade efter verksamhetsplanen och vilken vision verksamheten i grunden har, 

vilket illustreras i modellen nedan. Ax, Johansson och Kullvén (2005) beskriver att målen kan 

vara både ekonomiska och icke ekonomiska. De beskriver dock att den traditionella synen på 

ekonomistyrning är att styrningen ska hjälpa verksamheten att nå sina ekonomiska mål. De 

mål som däremot är icke ekonomiska kan till exempel vara nöjda kunder eller hög kvalitet på 

produkter, vilket i och för sig kan ses som ekonomiska mål på lång sikt (Ax et al., 2005). 

Även Anthony och Govindarajan (2007) beskriver att lönsamheten är det viktigaste målet för 

att företag ska överleva. Utöver lönsamhetsmålet menar de att det också är viktigt att ha 

styrmedel som motiverar de anställda och gör att de delar verksamhetens mål. 

Figur 4: Ekonomistyrningens övergripande uppgifter och syfte (Ax et al., 2005, s. 55). 



  

30 

 

Figuren visar vad ekonomistyrningen har för uppgifter och syfte. Ax et al. (2005) beskriver att 

det i grunden finns en vision om hur ett företag vill utvecklas. De behöver då en affärsidé som 

differentierar de från andra företag och som är i enlighet med deras vision. Sedan behöver de 

en strategi för hur de ska uppnå sin affärsidé. Alla dessa mål bryts sedan ned i en 

verksamhetsplan som kräver en ekonomistyrning och styrmedel för att uppfyllas. 

Ekonomistyrningen kan beskrivas som en avsiktlig påverkan för att nå visionen. 

4.3.1 Budget 

Ett styrverktyg som är vanligt förekommande i verksamheters ekonomistyrning är 

användandet av en budget, som fungerar som ett formellt styrmedel (Ax et al., 2005). Syftet 

med budgeten beskriver Arwidi och Samuelson (1993) som något som hela tiden förändras. 

Greve (2011) beskriver däremot att dagens budgetar har påverkats av saker som hänt i världen 

de senaste decennierna och att det därför har blivit viktigt att fokusera på många 

komponenter. Han nämner att budgeten har fokus på effektivitet, ansvarsstyrning, flexibilitet 

och att det finns ett flödesorienterat synsätt.  

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver att budgetering och strategisk planering är två 

viktiga verktyg för planeringen även i ideella organisationer. Budgeten är till för att styra 

planeringen på kort sikt, oftast görs budgeten för ett år i taget. Den strategiska planeringen är 

istället en övergripande plan över hur verksamheten ska agera på flera års sikt. Utifrån den 

långsiktiga planeringen som finns bryts detta ned i delmål och i monetära termer och då 

skapas en årsbudget. Greve (2011) beskriver att små företag ofta använder en budget för att 

planera sina verksamheter och för att planera till exempel hur höga kostnader de kan ha. De 

större företagen beskriver han har en budget för att istället kontrollera, då ledningen kan 

kontrollera om olika avdelningar får in så mycket pengar som tänkt och om de klarar sig på de 

resurser som är budgeterade för dem. 

Budgeten har dock fått en del kritik, bland annat av Wallander (1999) som under 70-talet 

kritiserade användandet av budget. Han menade att budgetarbetet innebar chansningar om 

framtiden och att de därmed inte blev realistiska. Hope och Fraser (2004) har också kritiserat 

syftet med budgeten, de menar att budgeten är ett resultat av en hierarki. Ledningen skapar en 

budget där de vill ha så höga intäkter som möjligt och så låga kostnader som möjligt för att 

öka vinsten. Detta kan bidra till att de anställda känner att de inte har möjlighet att påverka 
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och att budgetens mål är orealistiska. Vad Hope och Fraser (2004) förespråkar är en 

förbindelse mellan ledning och anställda och att målen i budgeten är realistiska. 

4.3.2 Benchmarking 

Benchmarking är ett styrverktyg som tillhör ekonomistyrning. Det är en process där 

inspiration tas från de ledande verksamheterna för att sedan förbättra den egna verksamheten. 

Conley Tyler (2005) beskriver att processen innefattar fyra steg, det första är att analysera 

vilken position den egna verksamheten är i för tillfället. Efter det kan de leta efter en 

verksamhet som det går betydligt bättre för, steg tre blir sedan att lära sig av vad de gör för att 

åstadkomma sina resultat och sista steget blir att implementera lärdomarna i den egna 

verksamheten. Detta beskriver Wallander (1999) är bra för att få en objektiv bild över hur 

processerna ser ut i organisationen jämfört med andra organisationer. Jämförelsen kan 

antingen göras med en verksamhet inom samma bransch eller med en verksamhet som inte är 

inom samma bransch (Elmuti och Kathawala, 1997). När benchmarking sker med en 

verksamhet som inte verkar inom samma bransch är den funktionsinriktad, det vill säga att 

verksamheter endast inspireras av funktioner och processer. 

Elmuti och Kathawala (1997) beskriver att benchmarking även kan göras internt för att lära 

sig av varandra inom organisationen. Detta menar de är enklare att genomföra eftersom 

funktionerna brukar se relativt lika ut mellan enheter och det är då enklare att ta efter en intern 

enhet än en extern organisation. Yasin och Zimmerer (1995) poängterar att intern 

benchmarking alltid bör göras innan extern benchmarking påbörjas. Detta eftersom en analys 

av den egna verksamheten är nödvändig för att kunna jämföra sig med andra organisationer. 

När analysen görs av den egna verksamheten uppkommer en ökad förståelse och där det går 

att lära av varandra inom organisationen. 

4.3.3 Styrelsens påverkan  

Styrelsen spelar en stor roll i hur ekonomistyrningen utformas och i litteratur om 

verksamhetsstyrning anses styrelsens påverkan vara en av de viktigaste interna 

styrningsmekanismerna (Torchia, Calabrò och Morner, 2015). Styrelsens ansvar är dock 

något som skiljer sig åt mellan en vinstdrivande och en ideell organisation. I ett vinstdrivande 

företag vill styrelsen se till att det blir en vinst för att gynna aktieägarna, medan styrelsen i en 

ideell organisation vill skapa förtroende från samhället (Green och Griesinger, 1996). Inglis, 

Alexander och Weaver (1999) beskriver också att utformningen av styrelsen kan se 
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annorlunda ut i ideella organisationer eftersom det är vanligt att styrelsemedlemmar arbetar 

ideellt. De beskriver också att det är vanligt att det finns både anställda och volontärer i 

ideella organisationer och att detta påverkar hur styrelsen arbetar och vad de kan ställa för 

krav. 

Cumberland, Kerrick, D’mello och Petrosko (2015) beskriver att det finns ett flertal studier 

om styrelsens roll inom den ideella sektorn, trots detta finns det liten förståelse för hur 

styrelserna presterar eller hur de bör prestera. Tidiga studier visar dock att det finns ett 

samband mellan hur effektivt styrelsen arbetar och hur effektiv organisationen är (Green och 

Griesinger, 1996). Det vill säga att en styrelse som är engagerad och drivande kommer 

resultera i en mer effektiv organisation. 

4.4 Värderingar 

Tidigare nämns olika formella styrverktyg, men något som också är en viktig del av 

verksamhetsstyrning är informella styrverktyg, bland annat vilka värderingar som 

verksamheten grundas på. Graden av ansträngning som individer väljer att lägga ner för att 

genomföra en uppgift menar Vansteenkiste, Lens, Witte och Feather (2005) beror på vilka 

behov och värderingar individen besitter. Dessa faktorer menar de skiljs åt beroende på 

situation och att vissa situationer uppfattas positiva och andra negativa. Detta skriver även 

Vuuren, Veldkamp, Jong och Seydel (2008) och menar att organisationen i sig kan ha 

värderingar samtidigt som individerna i organisationen har egna värderingar. Desto starkare 

kopplingen är mellan organisationens och medarbetarnas värderingar menar de att 

engagemanget och känslan av tillhörighet ökar. Dessa egenskaper menar de ger mer energi till 

att få organisationen och medarbetarna att jobba mot de satta målen. Robinson (1996) 

uttrycker att när värderingarna sammanfaller mellan organisationen och medarbetarna 

påverkas motivationen positivt. För att bibehålla motivationen menar han att det är viktigt att 

organisationen får sina anställda att känna sig behövda och trygga.  

Bahmani et al. (2010) beskriver att värderingar är en viktig del i ideella organisationer. De 

menar att medan vinstdrivande företag försöker maximera sin vinst fokuserar ideella 

organisationer på individers och samhällets utveckling. Rothschild och Milofsky (2006) tar 

även upp detta och menar att en ideell organisation grundar sig på medlemmarnas 

värderingar, passion och det förtroende som skapas mellan medlemmarna och organisationen. 

Thomsen (2014) beskriver att få skandaler har skett inom ideella organisationer i förhållande 
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till dess del av marknaden. Han tror att detta kan bero på att chefer i ideella organisationer 

känner att de personligen blir stolta över kvantiteten och kvaliteten som deras organisation 

genererar. 

Värderingar menar Feather (1985) skapas av tidigare erfarenheter och att de påverkas av 

faktorer som ålder, kön, personlighet och utbildningsbakgrund. Han menar att det därmed 

skiljer sig i hög grad vad som motiverar en individ. Eskildson, Kristensen och Westlund 

(2003) har också gjort en studie kring detta och även de poängterar att dessa faktorer har en 

stor inverkan på en individs motivation. Lee och Wilkins (2011) menar att individer väljer 

vilken typ av sektor de vill arbeta i baserat på om de känner att arbetsplatsen uppfyller deras 

behov och om de delar samma värderingar med organisationen. De menar därför att olika 

typer av verksamheter lockar till sig olika typer av individer. Roe och Ester (1999) skriver 

också om detta och menar att individers egna värderingar och arbetsvärderingar påverkar 

arbetsaktiviteten genom attityder och mål. De menar därför att det finns stor chans till att de 

som jobbar på samma arbetsplats delar samma värderingar. Dock finns det andra tidigare 

studier som visar andra resultat, Jaskyte (2014) skriver i sin studie att individers egna 

värderingar inte har så stor inverkan på vilken arbetsplats individer väljer och menar istället 

att det är värderingar angående jobb som är avgörande. 

4.4.1 Delade värderingar  

Som beskrivs i avsnittet innan är värderingar något som kan motivera en individ, när 

värderingar dessutom delas av en grupp eller av medlemmarna i en organisation så kan detta 

bidra till positiva effekter. I en senare studie av Solansky, Duchon, Plowman och Martínes 

(2008) poängterar de vikten av att individer i samma organisation har samma värderingar. De 

menar att delade värderingar skapar en sammanhållning i gruppen som medför effektivitet till 

att uppnå organisationens mål. När värderingarna inte är gemensamma och skiljer sig i 

gruppen menar de att det kan bidra till en frustration i gruppen och att engagerade individer 

tappar sin motivation. Detta menar de framförallt gäller om värderingarna skiljer sig i hur 

resurserna ska fördelas. Dock menar de att många forskare har studerat detta och kommit fram 

till att det är svårt att få alla medlemmar i en organisation att helt ha samma värderingar 

eftersom individer har en tendens att blanda in sina egna preferenser (Ibid). 

Shockley-Zalabak och Morley (1989) poängterar i sin studie att kulturen i en organisation 

grundar sig på de gemensamma värderingarna och beteende. De delade värderingarna menar 
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de i sin tur leder till de förväntningar och beteenden som finns i organisationen. De 

understryker även att desto mer individens privata värderingar och organisationens 

värderingar sammanfaller ställer individen sig mer positiv till att identifiera sig med 

organisationen. Ju större gapet är mellan individen och organisationen menar de att de 

kommer ske allt fler oklarheter. Lin, Wang och Chen (2013) skriver i sin studie om skillnaden 

på värderingar inom organisationen mellan de anställda och de högre uppsatta. De menar att 

det är extra viktigt att dess värderingar sammanfaller då en lucka kan innebära en känsla av att 

de högre uppsatta har högre makt och att distansen blir längre. 

4.4.2 Motivation 

Som nämndes tidigare kan delade värderingar bidra till ökad motivation, varav det också är av 

vikt att beskriva vad som definieras som motivation. Abrahamsen och Anderson (2005) 

förklarar motivation genom att det är något som uppstår, upprätthålls och sedan avslutas. De 

nämner att de inte ser motivation som ett personlighetsdrag utan mer som en interaktion 

mellan individen och den situation som denne befinner sig i. Hur individen agerar i en sådan 

situation menar de till viss del påverkas av de värderingar som individen har. De konstaterar 

också att det endast är individerna i en organisation som kan bli motiverade och inte en 

organisation eller grupp. Motivation anses enligt Shahzadi, Javed, Pirzada, Nasreen och 

Khanam (2014) vara en kraft som driver de anställda att uppnå specifika mål och syftet med 

organisationen. Denna drivkraft menar de är omtalad i många organisationer eftersom ett av 

de främsta målen är att utnyttja sina finansiella och humana resurser på ett så bra sätt som 

möjligt. 

Leete (2000) har gjort en studie där hon har studerat de anställdas motivation i en ideell 

organisation. Hon har i den studien poängterat att en ideell organisation funkar bäst när de 

anställda är motiverade och kan identifiera sig med organisationens mål. Detta är något som 

hon har sett att många forskare i tidigare studier håller med om. Hon menar vidare att det 

finns många olika metoder för att uppmuntra de anställda till att arbeta mot målen på ett 

effektivt sätt, exempelvis med övervakningssystem. Dock menar Leete (2000) att för en ideell 

organisation är det mest lönsamt att ha anställda med inre motivation för att nå 

organisationens mål. Frey (1997) har också studerat detta, dock är denna studie en generell 

studie för alla organisationer. I den studien menar han att de anställda delvis motiveras av en 

inre drivkraft som består av känslor av kompetens och självbestämmande och dels av yttre 
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motivation. De yttre faktorerna menar han ibland kan tränga ut den inre motivationen, 

exempelvis när den anställde känner sig orättvist behandlad. 

I tidigare studier finns det en del undersökningar om drivkrafter, värderingar och motivation i 

förhållande till arbete i ideella organisationer. Lyons, Duxbury och Higgins (2006) är några 

av de forskare som har gjort en sådan forskning där de studerade tjänstemän i den privata, 

offentliga och ideella sektorn. Resultatet av deras studie var att skillnaden är liten mellan den 

privata och offentliga sektorn men att den ideella sektorn skiljer sig i vissa avseenden. En av 

skillnaderna var att de anställda i den ideella sektorn inte var lika intresserade av karriär som i 

de övriga. De värderade istället den inre tillfredsställelsen och samhällsnyttan mer. Narcy 

(2011) gjorde en liknande studie där hon gjorde en undersökning på anställda i den privata, 

offentliga och ideella sektorn. I den studien kom hon fram till att den ideella sektorns 

anställda motiverades mer av sociala arbeten än ekonomisk kompensation.  

4.5 Etiska överväganden 

I en organisation är det viktigt att handla och agera utefter vad som är etiskt korrekt beskriver 

Bloisi, Cook och Hunsaker (2007). De menar att det är fördelaktigt att basera organisationen 

på etiska beteenden för att det i längden kommer att generera till en högre omsättning. Just för 

ideella organisationer menar de att det är extra viktigt att handla etiskt korrekt eftersom hur de 

handlar har en stor påverkan på organisationen. Detta poängterar även Rosanas och Velilla 

(2005) och menar att det är svårt att få alla individerna i en organisation att handla efter vad 

som är bäst för organisationen och att detta oetiska beteende ofta påverkas av att chefen själv 

inte handlar etiskt. 

Rhode och Packel (2009) skriver i sin studie om situationer i en ideell organisation där etiska 

frågor kan uppkomma. De tar bland annat upp ersättningsfrågor och menar att löner är ett 

känsligt ämne i en ideell organisation och att det kan uppstå konflikter om exempelvis lönerna 

är för höga. Detta eftersom ideella organisationer kämpar för att uppfylla behov i samhället 

och strävar efter att så mycket som möjligt av intäkterna ska gå till deras ändamål. En annan 

situation som de tar upp är resekostnader som de menar är svårt att mäta vart gränsen går 

mellan vad som är en rimlig kostnad och inte. Av denna anledning menar de att det är viktigt 

för en ideell organisation att upprätta gemensamma regler för när resekostnader är acceptabla.  
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4.5.1 Legitimitet 

Att organisationer gör etiska överväganden beror ofta på att de vill få legitimitet från 

samhället. Legitimitet definieras av Suchman (1995) som en allmän uppfattning eller ett 

antagande att ett företag handlar utifrån vad som är önskvärt och korrekt efter de normer och 

värderingar som finns i samhället. I en ideell organisation menar Herlin (2015) att det är extra 

viktigt att få legitimitet av samhället eftersom resursförvärvet baseras på organisationens 

legitimitet. Enligt Suchman (1995) anses ett företag med legitimitet mer meningsfull, 

förutsägbar och mer pålitlig vilket gör att samhället accepterar verksamheten. Elsbach och 

Sutton (1992) tar också upp vikten av att få legitimetet av samhället och menar att om 

medlemmarna i en organisation anser att verksamheten handlar mot det som förväntas kan 

medlemmarna enkelt avbryta sitt stöd till organisationen eller avsluta sitt deltagande. De 

menar vidare att en följd av detta blir att organisationen bland annat får det svårare att 

rekrytera personal, få investerare eller skapa affärspartners till organisationen. 

För att en organisation ska få legitimitet menar Stone och Ostrower (2007) att det är ledarnas 

ansvar att lagar och regler följs så att inga etiska normer bryts. De menar också att det är 

viktigt att ledningen ser till att de aktiviteter och uppdrag som organisationen åtar sig är i 

enlighet med organisationens ändamål. Herlin (2015) menar vidare att en viktig komponent 

för att skapa legitimitet är kommunikation, i detta fall kommunikation mellan organisationen 

och dess medlemmar eller givare. För att få legitimitet menar hon att det inte räcker med att 

agera i enlighet med samhällets värderingar utan det är viktigt att förmedla sina aktiviteter och 

värderingar till sina medlemmar så de kan ta del av dem. Suchman (1995) poängterar också 

detta och menar att konsekvens och förutsägbarhet är nyckeln till att skapa legitimetet.  

4.5.2 Resursfördelning 

I tidigare studier menar Macedo och Carlos Pinho (2006) att det är brist på studier om hur 

resursallokering går till i ideella organisationer. De menar att förutsättningarna skiljer sig åt i 

ideella organisationer och vinstdrivande företag och att det därför finns olika principer som de 

förhåller sig till vid beslut om hur de ska fördela sina resurser. De poängterar framförallt att 

ideella organisationer har en mer krävande resursmiljö där de måste förhålla sig flera utanför 

organisationen. För att en ideell organisation ska nå framgång menar Shapiro (1988) att det 

huvudsakligen handlar om att lyckas locka till sig resurser. Dock poängterar han att det är 
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viktigt vid lockandet av resurser vara uppmärksam på att inte riskera vad organisationen står 

för samt att försöka vara kostnadseffektiva. 

Vid fördelning av resurser menar Lien et al. (2014) att det är viktigt att ta hänsyn till kunders 

efterfrågan för att få rättvis fördelning. I en kommersiell miljö beskriver de att fördelningen 

till kund är baserad på att organisationen ska maximera sin vinst. Målet att maximera vinsten 

menar de kan leda till en nackdel gentemot kund då kunden kan hamna i kläm om fokus på 

vinstmaximering blir för stort. 
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5. Analys 

5.1 Nyttogenerering 

Vår kärnkategori är som tidigare nämnts nyttogenerering och vad våra respondenter har 

beskrivit är hur de arbetar för att generera nytta för sitt ändamål. Hur definieras då nytta och 

går det att mäta hur mycket nytta som genereras? Detta är något som är svårt att få svar på 

både från tidigare forskning och från våra respondenter. 

Bland annat presenterar Forbes (1998) och Kelly och Lewis (2009) olika sätt att mäta 

effektivitet och nyttograd. Forbes (1998) beskriver till exempel att ett förekommande sätt är 

att mäta i vilken utsträckning målen nås och att det därmed går att mäta hur effektiv 

organisationen är. Kelly och Lewis (2009) beskriver istället att det går att se i vilken grad 

samhället påverkas och på något sätt kunna mäta denna påverkan. Trots att det finns ännu 

flera förslag på hur nyttan ska mätas verkar det ännu inte vara något sätt som fått stort 

genomslag. Denna svårighet är något som vi i viss grad även noterat hos respondenterna. 

Controller 1 beskriver exempelvis att det är svårt att beskriva med ord vad det är de 

åstadkommer. Även om respondenterna har svårigheter med att uppskatta vilken nytta deras 

organisation gör uppfattar inte vi det som något stort problem för dem. De vill generera så 

mycket nytta som möjligt men de uttrycker inte något behov för att få det i mätbara termer. 

Detta kan också bero på typen av frågor vi har ställt, då mätningar av effektiviteten skulle 

kunna bidra till bättre effektivitet och därmed generera mer nytta. Att det är svårt att hitta ett 

allmänt accepterat sätt att mäta vilken nytta som genereras tror vi beror på att det är en 

definitionsfråga. Hur mycket nytta något gör för samhället kan uppfattas olika beroende på 

vem som får frågan och det är förmodligen också därför det finns flera olika metoder. Det är 

också möjligt att det är av större intresse för omgivningen att kunna mäta vad de ideella 

organisationerna genererar för att göra ett val om de vill stödja dem eller inte. 

5.2 Ekonomistyrning 

I vår teoretiska referensram beskriver vi den traditionella synen på ekonomistyrning 

presenterad av Ax et al. (2005). Syftet med ekonomistyrning beskriver de är att hjälpa 

verksamheten mot sina ekonomiska mål. Detta är inte i enlighet med vad våra respondenter 

har för mål med deras organisationer, då deras främsta mål är att generera nytta för sitt 

ändamål. Trots detta ser vi stor överensstämmelse mellan hur ekonomistyrningen beskrivs i 

teorin och hur vi uppfattat den i empirin. Detta tror vi beror på att ideella organisationers 



  

39 

 

verksamhet är jämförbar med en andra verksamheter, de vill få in pengar och de har 

kostnader. Med detta sagt kan ju även ideella organisationer ha ekonomiska mål, som att till 

exempel samla in en viss summa per år eller att minska kostnader. 

En ytterligare anledning till att tankarna kring ekonomistyrning stämmer överens mellan den 

teoretiska referensramen och empirin är för att vad Ax et al. (2005) egentligen beskriver är 

något som gäller alla verksamheter. Vad som sedan kan skilja sig åt är vilka styrverktyg som 

används, vilket kan skilja sig åt mellan alla verksamheter som controller 2 beskriver och inte 

bara mellan ideella organisationer och vinstdrivande företag. 

5.2.1 Budget 

Budgeten som styrverktyg har vi noterat att det finns skilda åsikter om, både från tidigare 

studier och bland respondenterna. Precis som Ax et al. (2005) beskriver får vi uppfattningen 

om att det är ett vanligt förekommande styrverktyg. Vi märkte dock även av att några av 

respondenterna pratade kring negativa aspekter med budgeten. Tre respondenter beskrev att 

det hinner hända mycket under ett år vilket också är vad Wallander (1999) beskriver. Vi 

märkte dock att i och med att respondenterna var medvetna om detta kan de också använda 

budgeten på ett annat sätt. Budgeten blir som en planering men som de också vet kan 

förändras utifrån hur framtiden ter sig. 

Vad som också är intressant är hur generalsekreterare 1 beskriver att han tror att de inom 

ideell sektor har en sundare budget och menar att det inom vinstdrivande företag ofta 

manipuleras med budgeten. Detta finner vi intressant eftersom kritik som budgeten har fått är 

att den påverkas negativt av hierarki. Ledningen sätter ofta orealistiska mål eftersom de vill ha 

så hög vinst som möjligt (Hope och Fraser, 2004). I ideella organisationer har inte ledningen 

samma egenintresse i att organisationen skulle gå med hög vinst, även om de ändå borde vilja 

få så högt överskott som möjligt till sitt ändamål. Detta skulle kunna innebära att en budget är 

mer lämpad att använda i ideella organisationer, eftersom den då används mer som ett 

objektivt verktyg och blir därmed också mer realistisk. 
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5.2.2 Benchmarking 

Att jämföra sig med andra organisationer är något som ideella organisationer bör ha nytta av 

enligt tidigare studier. Wallander (1999) beskriver att benchmarking ger en objektiv bild över 

hur processerna ser ut i organisationen jämfört med andra organisationer. Detta är något som 

borde gynna alla typer av organisationer då det ökar medvetenheten om den egna 

organisationen samt öppnar möjligheter för att förbättras. Trots detta har vi noterat att 

benchmarking inte används i så stor utsträckning, särskilt inte som en uttalad process. Flera av 

respondenterna beskriver däremot att de jämför sin organisation med andra vinstdrivande och 

ideella organisationer. De skulle därmed kunna ha mycket att vinna på att använda sig mer av 

styrverktyget benchmarking för att förbättras. 

5.2.3 Styrelsens påverkan 

Både vår teoretiska referensram och vårt empiriska material beskriver hur styrelsens arbete 

skiljer sig åt i en vinstdrivande och i en ideell organisation. Det vår teoretiska referensram 

beskriver är sakliga skillnader mellan styrelser i de olika typerna av organisationer, medan vi i 

empirin kunde ta del av vad konsekvenserna blir av detta. Som Green och Griesinger (1996) 

beskriver vill styrelsen i ett vinstdrivande företag tillgodose aktieägarnas önskan om 

utdelning, medan de i en ideell organisation vill skapa förtroende från samhället och generera 

nytta för sitt ändamål. Vad vi har sett som konsekvenserna av detta är som vår empiri 

beskriver att de i ideella organisationer inte pressas lika hårt av sina styrelser. Kanske är det 

så att mycket fokus hamnar på hur de ska skapa förtroende från samhället och att det finns en 

tanke om att de ska vara ödmjuka och nöjda med de pengar de samlar in. Generalsekreterare 1 

beskriver däremot att deras styrelse har börjat utmana lite mer och tror att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter om styrelser i fler ideella organisationer tog efter detta. Vad han 

beskriver är också en skillnad i mentalitet hos styrelser i ideella organisationer kontra 

vinstdrivande företag. Medan styrelser i vinstdrivande företag pressar mer och vill få ett så 

högt resultat som möjligt, är styrelser i ideella organisationer mer ödmjuka och nöjer sig ofta 

med hur de presterat tidigare istället för att utmana och försöka förbättras. 
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5.3 Värderingar 

Roe och Ester (1999) menar att de värderingar som individer i organisationer besitter 

påverkar attityden och målsättningen för arbetet. Detta är något som butiksansvarig 1 också 

poängterar och menar att det är viktigt att individerna i organisationen har ett intresse för 

ändamålet då värderingarna påverkar hur individen handlar. Roe och Ester (1999) poängterar 

att det finns stor chans att de som har liknande värderingar dras till likanande organisationer 

och det därför är vanligt att individer i samma organisation delar värderingar. Dock finns det 

vissa forskare som menar att detta inte stämmer, bland annat Jaskyte (2014) menar att 

värderingar inte påverkar vilken arbetsplats individer väljer. Våra respondenter menar dock 

att det är en fördel att individerna i en ideell organisation delar värderingar. 

Våra respondenter menar att det är minst lika viktigt att ha liknande värderingar i 

organisationen som att ha samma värderingar som givarna. De menar att en stor del givarnas 

val att ge bidrag påverkas av om de känner en samhörighet till organisationen eller inte. 

Butikschef 2 menar att det därför är väldigt viktigt för en ideell organisation att förmedla sina 

värderingar till samhället. Detta har alla våra respondenter uttryckt, vi ser dock inte att detta är 

något som tidigare studier tar upp. Vikten av att individerna i organisationen har samma 

värderingar tycker vi att det skrivs mer om än om vikten att utomstående har samma 

värderingar som organsationen. Detta mönster har vi delvis sett hos våra respondenter då de 

flesta kopplade värderingar till individerna i organisationen direkt och att det endast var tre 

respondenter som direkt börja prata om givarnas värderingar.  

5.3.1 Delade värderingar 

För att en ideell organisation ska ha optimala förutsättningar menar både våra respondenter 

och tidigare forskning att delade värderingar är en viktig utgångspunkt. Tidigare forskning 

kring värderingar beskriver vikten av att medarbetarnas värderingar sammanfaller med 

organisationens värderingar, bland annat Vuuren et al. (2008) poängterar det. Detta är något 

som våra respondenter också har lagt fokus på under intervjuerna och menar att det är 

gynnsamt för ändamålet att ha gemensamma värderingar i organsationen. Butikschef 1 och 

butiksansvarig 1 menar att hur individerna i organisationen väljer att handla beror på vilka 

värderingar individen besitter och att det därför är extra viktigt för en ideell organisation att ha 

medarbetare som delar samma värderingar.  
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I äldre studier har vi sett en tendens att det skrivs om värderingar generellt för alla typer av 

verksamheter, bland annat Robinson (1996) gör denna generalisering. Den uppfattningen vi 

har fått av våra respondenter är det framförallt på värderingsfronten som ideella 

organisationer och vinstdrivande företag skiljer sig åt. Butiksansvarig 1 menar att ideella 

organisationer lever på att ständigt kämpa för ett ändamål och att det därför är viktigt att 

värderingarna i organisationen sammanfaller så att mer fokus går till att kämpa för ändamålet. 

Hon uttrycker samtidigt att det inte är lika viktigt med liknande värderingar i ett vinstdrivande 

företag eftersom det finns andra faktorer som belöningssystem och liknande som gör att 

anställda kämpar för att göra sitt bästa ifrån sig.  

5.3.2 Motivation 

Gällande motivation har våra respondenter haft samma grundläggande idéer kring vikten av 

motivation. Dock har respondenterna fokuserat på olika aspekter till vad som motiverar 

anställda samt poängterat motivationen i organisationen och utanför organisationen i olika 

stor grad. En av respondenterna, Controller 1, menar att framgång är den främsta drivkraften 

till motivation medan resterande respondenter menar att egenintresset är det som skapar 

motivation. Leete (2000) håller med de övriga respondenterna och nämner i sin studie att det 

för en ideell organisation är mest lönsamt att ha anställda som känner ett inre driv och att det 

är gynnsamt för en hållbar motivation. Frey (1997) skriver om de yttre faktorerna som kan 

påverka den inre motivationen, detta är dock ett ämne som våra respondenter inte berört vid 

talande kring motivation. Vi utesluter dock inte att denna aspekt inte förekommer i ideella 

organisationer eftersom motivation är något som våra respondenter uttryckt är en stor del av 

organisationens informella styrning och vi tror att motivationen påverkas av såväl inre- som 

yttre faktorer. 

Lyons et al. (2006) kom i sin studie fram till att ideella organisationer har många liknelser 

med vinstdrivande företag och att det endast skiljer sig i vissa avseenden. Den uppfattningen 

vi har fått av våra respondenter är att motivation krävs i alla organisationer oavsett form och 

att det är grunden till motivationen som skiljer sig åt mellan ideella organisationer och 

vinstdrivande företag. Tidigare forskning kring motivation generaliserar ofta motivation till 

alla former av verksamheteter. Detta är dock något som våra respondenter menar inte går att 

göra.  
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5.4 Etiska överväganden 

Bloisi et al. (2007) uttrycker att det är viktigt för alla verksamheter att handla etiskt korrekt 

men att det är extra viktigt för en ideell organisation. Detta eftersom ett snedsteg kan innebära 

negativa konsekvenser för organisationen. Ekonomichef 1 uttrycker sig liknande och menar 

att en ideell organisation måste förhålla sig till samhällets etiska värderingar och att de på så 

sätt kan skapa legitimitet. Butiksansvarig 1 menar vidare att organisationens rykte kan 

försämras om de går emot de etiska värderingarna och att detta rykte kan vara svårt att bygga 

upp om det en gång försämrats. Rosanas och Velilla (2005) menar att det är svårt att få alla i 

en organisation att handla etiskt korrekt. Dock menar våra respondenter att individerna i 

organisationen har ett intresse för ändamålet och att detta påverkar att de anställda handlar 

efter vad som är bäst för ändamålet. Detta menar de gör att de anställda handlar etiskt korrekt. 

Ideella organisationer menar controller 2 har en förväntning på sig att handla på ett sätt som 

gör att så mycket som möjligt ska gå till ändamålet. De måste därför se till att fördela sina 

resurser på rätt sätt så att samhället inte tappar förtroendet. Rhode och Packel (2009) har i sin 

studie studerat olika situationer där etiska dilemman kan uppkomma och menar att det är bra 

att sätta upp regler om hur sådana situationer ska hanteras. Vi har dock inte sett att några av 

våra respondenter nämnt att de sätter upp regler. Vi har istället fått uppfattningen att de 

bestämmer från situation till situation om hur de ska agera. 

5.4.1 Legitimitet  

Den responsen vi har fått från våra respondenter gällande legitimitet har vi uppfattat som 

snarlik varandra. Deras gemensamma uppfattning har vi kunnat tyda är att bekräftelse från 

samhället är en extremt viktig faktor för att ideella organisationer ska hålla i längden. Denna 

uppfattning finns det stöd för i tidigare forskning där bland annat Herlin (2015) poängterar 

vikten av legitimitet i en ideell organisation. Något som vi upptäckt i tidigare forskning 

gällande ideella organisationer i förhållande till legitimitet är att det ofta skrivs om legitimitet 

gemensamt för alla verksamheter, både ideella och vinstdrivande. Detta gäller framförallt 

äldre studier från bland annat Suchman (1995) och Elsbach och Sutton (1992). I senare 

studier har vi uppmärksammat att det finns några studier där det skrivs om legitimitet särskilt 

för ideella organisationer. I dessa studier poängterar de att det är extra viktigt för ideella 

organisationer med legitimitet medan de äldre studierna ger ett intryck att det är lika viktigt 

för alla organisationer.  
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En återkommande kommentar från våra respondenter var vikten av att fördela sina resurser på 

rätt sätt för att skapa legitimitet. I tidigare forskning har vi dock inte sett att det är vanligt att 

dessa aspekter presenteras ihop och att det istället ofta skrivs att legitimitet skapas via att 

handla efter vad som förväntas av organisationen (Elsbach och Sutton, 1992). Vi tycker att 

denna förklaring uttrycks av våra respondenter, dock tycker vi att detta borde poängteras mer i 

tidigare forskning eftersom vi har uppfattat resursfördelningen som en väldigt viktigt 

komponent i att skapa legitimitet i en ideell organisation.  

5.4.2 Resursfördelning 

När företag fördelar sina resurser menar Lien et al. (2014) att det är viktigt att ta hänsyn till 

vad kunderna efterfrågar, detta för att göra fördelningen så rättvis som möjligt. Denna 

information riktar de framförallt mot kommersiella företag. Tidigare studier som finns 

tillgängliga menar Macedo och Carlos Pinho (2006) att det är brist på studier om hur 

resursfördelning fungerar specifikt för ideella organisationer. De poängterar att ideella 

organisationer har andra förutsättningar som leder till att resursfördelningen ser annorlunda 

ut. Denna skillnad uttryckte mer eller mindre alla våra respondenter som menar att det är 

extremt viktigt för en ideell organisation att fördela resurserna på rätt sätt. Generalsekreterare 

1 nämnde att eftersom en stor del av en ideell organisations resurser består av givares pengar 

är det viktigt att handla på ett etiskt rätt sätt. Detta eftersom att individerna som väljer att ge 

bidrag förväntar sig att så stor del som möjligt ska gå till ändamålet. Vi har fått uppfattningen 

att resursfördelningen skiljer sig åt väldigt mycket mellan ideella organisationer och 

vinstdrivande företag och att det därför behövs mer studier kring ideella organisationers 

resursfördelning. 

Controller 2 uttrycker dessutom att ideella organisationer är övervakade på ett annat sätt 

gällande resursföredelning och att de därför hela tiden måste ha som mål att största delen ska 

gå till ändamålet. Detta är något som fler av respondenterna uttryckt och menar att en bra 

fördelning gynnar organisationen på flera sätt. De studier vi har hittat kring resursfördelning 

tycker vi inte poängterar denna förutsättning dock är våra respondenter överens om att ideella 

organisationer har andra förutsättningar. 
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6. Bidrag 

6.1 Teoretiskt bidrag  

Syftet med vår studie var att belysa hur ideella organisationer styrs i praktiken och visualisera 

detta med en empiriskt grundad modell.  

Vad vi fann i vår empiriska undersökning kunde till viss del återfinnas i tidigare studier, dock 

anser vi att det fortfarande finns ett gap mellan tidigare teori och det vi fann i praktiken. Det 

är dock viktigt att poängtera att gapet inte var lika stort som vi hade förväntat oss och som 

exempelvis Thomsen (2014) beskriver. Vad vår studie bidrar med är att belysa vad som 

utmärker ideella organisationers verksamhetsstyrning. Vi har i vår studie skapat en empiriskt 

grundad modell med kärnkategorin nyttogenerering, det vill säga hur de ideella 

organisationerna har som mål att generera nytta för deras ändamål. Processen att generera 

nytta är något som vi har funnit är svårt att beskriva i ord och mäta i termer, något som även 

tidigare studier tagit upp som problematiskt (Forbes, 1998 och Kelly och Lewis, 2009).  

Att ideella organisationer vill generera nytta istället för en vinst gör att de till viss del behöver 

en annan typ av verksamhetsstyrning. Vår studie presenterar tre kategorier som är relaterade 

till vår kärnkategori, dessa beskriver hur de styr för att generera nytta. Den första kategorin är 

ekonomistyrning som har mycket likheter med den traditionella ekonomistyrningen som Ax et 

al. (2005) beskriver. Brander Brown och Aktinsson (2001) poängterar vikten av att anpassa 

styrningsverktygen efter verksamheten, vilket innebär att det kan finnas likheter och 

skillnader oavsett typ av organisation. Vad som dock är intressant är att vår studie tyder på att 

styrelser i ideella organisationer inte ställer lika höga och utmanande krav som i vinstdrivande 

företag. 

De andra två kategorierna värderingar och etiska överväganden är något som våra 

respondenter beskrivit som utmärkande för ideella organisationer. Vår studie visar att ideella 

organisationer lägger stor vikt vid de värderingar som deras organisationer bygger på och att 

etiska överväganden är viktiga för att skapa förtroende från samhället. Detta beskriver även 

Herlin (2015) som menar att det är extra viktigt för en ideell organisation att få legitimitet från 

samhället eftersom deras verksamhet är beroende av intäkter från givare.  
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De resultat vi har fått tror vi i viss utsträckning är överförbar till andra miljöer. Vi har i vår 

studie fokuserat på välgörenhetsbranschen, men vi tror att vissa delar även kan stämma 

överens med styrningen i andra ideella organisationer. Vår kärnkategori nyttogenerering är 

något vi tror är gemensamt för alla ideella organisationer även om de vill generera olika typer 

av nytta. De respondenter som medverkar i vår studie arbetar för att göra nytta för samhället i 

stort, medan till exempel idrottsföreningar arbetar för att skapa nytta för individer. Vi tror 

därmed att resultatet skulle kunna modifieras med annan data och att kategorierna som 

relaterar till kärnkategorin kan förändras. 

6.2 Praktiskt bidrag 

Vårt bidrag är vår empiriskt grundade modell som vi anser är användbar även för praktiker. 

Modellen visar hur ideella organisationer styrs i praktiken och kan därmed bidra till en 

helhetssyn som vidare kan hjälpa organisationer i andra sammanhang. Vår modell kan vara 

till hjälp vid olika beslutsfattanden och andra strategiska val. Vår studie visar att formella 

styrverktyg ska anpassas efter vad verksamheten behöver och det faktum att organisationen är 

ideell talar inte för några speciella verktyg. Detta innebär också att de liksom vinstdrivande 

företag skulle kunna ha nytta av benchmarking, trots detta har vi sett att detta inte används i så 

stor utsträckning. Så genom att använda detta styrverktyg skulle de eventuellt kunna förbättra 

sina organisationer och därmed generera mer nytta i slutändan. Vi skulle också 

rekommendera praktiker att fokusera på informella styrmedel, då vår studie visar att 

värderingar och etiska överväganden har en betydande roll i ideella organisationer. Slutligen 

anser vi att vår empiriskt grundade modell kan användas i många andra sammanhang i ideella 

organisationer för att öka medvetenheten om hur de styrs.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna studie funnit att nyttogenerering är kärnan av ideella organisationers 

verksamhetsstyrning. Att de generar nytta har både vår studie och tidigare studier visat, men 

vad som skulle kunna utforskas vidare är hur nytta definieras och hur det kan mätas. Detta är 

något som tidigare studier har undersökt, men det kvarstår viss problematik och det finns få 

kopplingar till praktiken. Vårt förslag vore därför att göra en induktiv studie om hur nytta 

definieras i praktiken och hur de skulle föreslå att genererad nytta mäts. 
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