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Sammanfattning 

 
Den ideella sektorn består av en heterogen grupp organisationer. Dessa saknar en 
civilrättslig lagreglering för organisationens uppkomst, verksamhet och upp-
hörande. En avsaknad som gjorde att ideella föreningar, fram till 2001, endast var 
bokföringsskyldiga om de bedrev näringsverksamhet. Sedan den första januari 
2001 lyder dock även ideella organisationer under bokföringslagen och årsredo-
visningslagen. Syftet med den externa redovisningen är att delge organisationens 
intressenter information om förmögenhetsställning och resultat. Information som 
ska utgöra underlag för beslutsfattande och ansvarsutkrävande. Till skillnad från 
en vinstdrivande organisation, vars syfte är att generera ett positivt finansiellt 
resultat, är en ideell organisations syfte inte att generera vinst. De finansiella 
medlen skall istället användas för att bedriva en verksamhet som gagnar organisa-
tionens syfte. De ideella organisationernas resultat kan därför inte mätas i mone-
tära termer, utan de måste använda sig av andra indikatorer för att mäta, redovisa 
och kommunicera resultatet av verksamheten. Uppsatsen syftar till att utröna hur 
ideella organisationer kan mäta, redovisa och kommunicera resultatet av sin 
verksamhet genom att studera litteratur och tidigare forskning på området, för att 
sedan jämföra hur väl dessa teorier stämmer in på den svenska scoutrörelsen.  
 
I studien har använts en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Den empiriska 
studien är baserad på frågor besvarade av nio respondenter. Sju av dessa har före-
trätt scoutrörelsen medan de två andra medverkat i egenskap av revisor respektive 
forskare. 
 
Ideella organisationer, liksom andra icke-vinstdrivande organisationer utmärks 
bland annat av att de saknar vinstmått, att det finns restriktioner kring deras mål 
och strategier, att de är beroende av bidrag och anslag och att de verkar i en tradi-
tion av otillräckliga styrmedel. Avsaknaden av vinstmått leder till att de ideella 
organisationerna saknar ett entydigt mått på organisationens prestationer och dess 
effektivitet. Istället för att mäta resultatet av verksamheten i monetära termer 
måste en ideell organisation utveckla prestationsmått som relaterar till organisa-
tionens mål och uppdrag. Det har visat sig svårt att göra målen mätbara och därför 
har organisationerna haft problem att utveckla relevanta nyckeltal. De ramverk 
som utvecklats kring redovisningen är utformade efter vinstdrivande organisa-
tioner och tar inte hänsyn till de ideella organisationernas särdrag. Därför anser 
flera redovisningsforskare att den ideella sektorn behöver ett eget ramverk.  
 
Analysen visar att respondenternas åsikter om, och erfarenheter av, att mäta, 
redovisa och kommunicera resultatet av ideella organisationers verksamhet till 
stora delar stämmer överens med tidigare forskning. Av analysen drar vi slut-
satsen att det sätt på vilket scoutrörelsen mäter sitt verksamhetsresultat, antal 
medlemmar, snarare är ett mått på medel för att uppnå organisationens mål än ett 
mått på måluppfyllelse. Scoutrörelsens förbund och dess paraplyorganisation upp-
rättar sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen, som främst fokuserar på det 
finansiella resultatet. För att tillgodose intressenternas, främst medlemmarnas, 
behov av information gör flera av förbunden specificeringar och alternativa 
resultaträkningar utanför den av revisor granskade årsredovisningen. Dessutom 
ger flera av förbunden ut en separat verksamhetsberättelse för att kommunicera en 
rättvis bild av den verksamhet som bedrivits. 
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1 Inledning 
 
I uppsatsens inledande kapitel ges en bakgrund till det problem uppsatsen 
behandlar och en redogörelse för uppsatsens syfte och avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vid sidan av det privata företagandet och den offentliga sektorn finns i Sverige 
även en tredje sektor, den ideella sektorn. Denna sektor består av idéburna och 
ideella organisationer som återfinns i alla delar av samhället. Dessa organisationer 
omsätter idag, i runda tal, 60 miljarder kronor per år och sysselsätter cirka 
125 000 anställda samt 2,5 till 3 miljoner ideellt arbetande människor vars arbete 
tillsammans motsvarar 480 miljoner timmar.1 
  
En ideell organisation kan definieras utifrån fem kriterier. Den skall vara formell, 
det vill säga ha en styrelse, stadgar, regelbundna möten och aktiviteter. Den skall 
även vara privat, den skall inte dela ut sitt ekonomiska överskott till någon form 
av ägare eller huvudmän samt vara självstyrande, det vill säga ha verktyg för 
kontroll och styrning av organisationens egna aktiviteter. Slutligen skall den ha 
inslag av idealitet, det vill säga innehålla någon form av frivillig medverkan 
genom ideellt arbete eller privata gåvor.2 
 
Den ideella sektorn består av en mycket heterogen grupp organisationer, här ryms 
allt ifrån dragspelsförbund till fackförbund. Denna heterogenitet är en av 
anledningarna till svårigheterna att civilrättsligt reglera de ideella föreningarnas 
uppkomst, verksamhet och upphörande. Därför finns det i svensk lagstiftning inga 
bestämmelser kring hur en ideell förening uppkommer. I svensk rätt definieras en 
ideell förening utifrån vad den inte är då den ställs i ett motsatsförhållande till den 
ekonomiska föreningen som bedriver ekonomisk verksamhet för att främja sina 
medlemmars ekonomiska intressen. Alltså är den ideella föreningen en förening 
som inte kombinerar sin ekonomiska verksamhet med syftet att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Avsaknaden av lagstiftning gör att vi 
istället får rätta oss efter associationsrättens allmänna regler samt efter rättspraxis, 
som fordrar att ett antal fysiska eller juridiska personer träffar avtal om att 
samverka för en gemensam målsättning. Den överenskommelse som därmed har 
träffats formaliseras i stadgar som skall innehålla föreningens namn och ändamål 
samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter skall fattas.3 
 
Avsaknaden av en civilrättslig lagreglering för ideella föreningar gjorde att den 
tidigare bokföringslagen endast såg en ideell förening som bokföringsskyldig om 
föreningen bedrev näringsverksamhet. Bokföringsskyldigheten omfattade då 
endast själva näringsverksamheten4. I och med den nya bokföringslagen som 
trädde i kraft den första januari 2000 vidgades kretsen av bokföringsskyldiga till 

                                                 
1 Lundström och Wijkström, Den ideella sektorn (2002), s. 179 ff 
2 Johansson, Ideella mål med offentliga medel – förändrade förutsättningar för ideell välfärd 
(2005), s. 23 
3 Hemström, Bolag, föreningar, stiftelser – en introduktion (2002), s. 95 ff 
4 Regeringens proposition 1998/99:130, Ny bokföringslag m.m. (1999), s. 212 f 
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att innefatta i stort sett alla juridiska personer, oavsett om de bedriver 
näringsverksamhet eller inte5. Grupper som inte var bokföringsskyldiga innan 
lagen trädde i kraft, men som i och med förslaget blev det, till exempel ideella 
föreningar, var inte skyldiga att tillämpa de nya reglerna förrän från och med 
första januari 20016. Från den nya utökade bokföringsskyldigheten undantogs 
ideella föreningar vars tillgångars värde understiger trettio prisbasbelopp7. 
 
Bokföringsskyldigheten omfattar all verksamhet som bedrivs av den juridiska 
personen8 och innebär att organisationen skall bokföra alla affärshändelser 
löpande, se till att verifikationer finns, arkivera räkenskapsinformationen i tio år 
och avsluta bokföringen med en årsredovisning eller ett årsbokslut9. I de fall 
bokföringen skall avslutas med en årsredovisning skall denna innehålla en 
balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I vissa fall 
skall även en finansieringsanalys ingå i årsredovisningen10. Enligt årsredo-
visningslagen skall förvaltningsberättelsen innehålla en rättvisande översikt över 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Dessutom skall 
upplysningar även lämnas om bland annat sådana förhållanden som inte skall 
redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga 
för bedömningen av företagets ställning och resultat11. 
 
Skälet till att vidga kretsen av bokföringsskyldiga till att i stort sett innefatta alla 
juridiska personer är främst för att värna om borgenärernas skydd. För aktiebolag 
och ekonomiska föreningar finns redan regler om att det skall finnas ett visst 
bundet eget kapital till skydd för dessa intressenter. Bokföringen tjänar också till 
att skydda delägarnas och medlemmarnas intressen, då de ofta saknar direkt insyn 
i företagets verksamhet. Förutom borgenärsskyddet framhåller regeringen i pro-
positionen om ny bokföringslag även den betydelse bokföringen har för att 
motverka och upptäcka brott. Enligt förslaget skulle alla juridiska personer utom 
dödsbon vara bokföringsskyldiga, även om de inte bedriver näringsverksamhet. 
Flera remissinstanser opponerade sig dock mot detta och menade att små ideella 
föreningar inte bör omfattas av en ovillkorlig bokföringsskyldighet eftersom dessa 
i regel har en okomplicerad ekonomisk struktur och begränsade tillgångar. 
Borgenärsintresset och hänsynen till delägare och medlemmar bör därmed inte 
vara så stort att nyttan överstiger kostnaderna för bokföringsskyldigheten. Några 
remissinstanser påpekade även risken att en ökad reglering och därmed ett ökat 
straffansvar kan påverka människors vilja att ta sig an uppdrag i de ideella 
föreningarna.12 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Syftet med den externa redovisningen är att delge information om förmögenhets-
ställning och resultat till organisationens intressenter. Denna information utgör ett 
underlag som skall ligga till grund för beslutsfattande och ansvarsutkrävande. För 

                                                 
5 Regeringens proposition 1998/99:130, Ny bokföringslag m.m. (1999), s. 214 
6 Ibid. s. 5  
7 Ibid. s. 214 
8 Ibid. s. 2 
9 BFL, 4kap. 1 § 
10 ÅRL, 2 kap. 1 §  
11 Ibid. 6 kap. 1 § 
12 Regeringens proposition 1998/99:130, Ny bokföringslag m.m. (1999), s. 210 ff 
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vinstdrivande företag anses aktieägarna vara den främsta intressentgruppen och 
därmed också den främsta användaren av redovisningsinformationen, övriga 
grupper som har nytta av den finansiella rapporteringen är kreditgivare, kunder, 
leverantörer, stat och kommun, konkurrenter samt de anställda i företaget. Ett 
problem är hur redovisningen skall utformas för att på bästa sätt uppfylla detta 
syfte, eftersom de olika användarna har olika informationsbehov men också 
varierande kunskaper i redovisning13. Frågor av detta slag har normgivare på 
området försökt ge svar på genom fastställandet av olika ramverk, exempelvis 
FASB:s och IASB:s Conceptual Framework, det vill säga föreställningsramar för 
utformandet av finansiella rapporter.  
 
I icke-vinstdrivande verksamhet är det övergripande syftet med redovisningen, 
precis som i vinstdrivande verksamhet, att utgöra ett beslutsunderlag för organisa-
tionens intressenter14. I takt med att de icke-vinstdrivande organisationerna vuxit i 
antal och betydelse har också intressenternas informationsbehov ökat. Både 
finansiell och icke-finansiell information efterfrågas för att kunna ta bättre beslut 
och för att öka transparensen. Precis som för aktiebolagen råder det i dessa 
organisationer ett principal-agent-förhållande där den externa redovisningen blir 
det verktyg som principalerna kan använda sig av för att utkräva ansvar av 
agenterna15. Därför är en ytterligare aspekt av redovisningens syfte att ge befrielse 
från ansvarighet, vilket även gäller för den ideella sektorn16. Fyra specifika 
grupper av intressenter kan sägas ha behov av redovisningsinformation från en 
icke-vinstdrivande organisation, de som förser organisationen med resurser, de 
som är föremål för och drar nytta av organisationens verksamhet, tillsynsmyndig-
heter och andra övervakande organ samt organisationens egen ledningsfunktion17. 
 
En avgörande skillnad mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisa-
tioners mål och medel framgår av nedanstående matris som bygger på en figur 
hämtad från Ekonomistyrningsverkets publikation Att läsa och tolka 
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning. Där förs en diskussion kring 
skillnaden mellan statlig och privat verksamhet, där den statliga verksamheten är 
ett exempel på icke-vinstdrivande verksamhet.18 
 
 

 Vinstdrivande Icke-vinstdrivande 

Mål Pengar Verksamhet 

Medel Verksamhet Pengar 
 

Figur 1: Mål-medel-matris19 
 
Medan de vinstdrivande organisationernas mål är att generera vinst och deras 
medel att nå detta mål är att bedriva en lönsam verksamhet, är förhållandet det 

                                                 
13 Smith, Redovisningens språk (2000), s. 17 
14 Belkaoui, Accounting Theory (1994), s. 196 ff 
15 Torres och Pina, Financial Accountability & Management (2003), s. 266 
16 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 764 
17 Belkaoui, Accounting Theory (1994), s. 196 ff 
18 Ekonomistyrningsverket, Att läsa och tolka resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning 
(1999), s. 7 
19 Ibid. s. 7 
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omvända för de icke-vinstdrivande organisationerna. Deras mål är att bedriva en 
viss verksamhet till nytta för medlemmarna eller för ett speciellt syfte och pengar 
är endast ett medel att uppnå organisationens mål. Detta gör att begreppet resultat 
kan tolkas olika beroende på vilken typ av organisation det är som studeras. I ett 
börsnoterat företag är årets resultat enkelt uttryckt differensen mellan intäkter och 
kostnader i resultaträkningen, det vill säga ett finansiellt resultat. Ett positivt 
finansiellt resultat ökar det egna kapitalet medan ett negativt minskar detsamma. I 
en vinstdrivande organisation är resultatet med andra ord ett tydligt prestations-
mått på hur väl ledningen har lyckats generera avkastning på ägarnas insatta 
kapital. Ägarna intar en särställning då deras ersättning baseras på vad som 
återstår efter att andra intressenter har fått sina krav på organisationen tillgodo-
sedda20. I en icke-vinstdrivande organisation är det medlemmarna som intar en 
särställning, men istället för att göra anspråk på finansiell ersättning ligger deras 
intresse i hur väl verksamheten bedrivs. Detta får som konsekvens att årets 
resultat i resultaträkningen inte har samma betydelse som i en vinstdrivande 
organisation21. Ideella organisationer drivs inte av ett vinstsyfte och begreppet 
vinst blir därför irrelevant. Av intresse är istället det som organisationen åstad-
kommer i sin verksamhet22 vilket vi definierar som verksamhetsresultat. 
 
Denna uppsats handlar om att mäta och kommunicera resultatet av ideella 
organisationers verksamhet. En sådan verksamhet skulle inte kunna existera utan 
finansiella medel23. Redovisningens syfte är bland annat att ligga till grund för 
beslutsfattande, varför även organisationens finansiella resultat och ställning 
kommer att beröras. Vi utgår från att intressenterna inte bara är intresserade av 
verksamhetsresultatet utan även grundar sitt beslut på den finansiella rappor-
teringen för att kunna se hur organisationen använder de tilldelade resurserna. 
 

1.3 Problemformulering 
 
I den vinstdrivande organisationen mäter resultatmåttet både produktivitet och 
måluppfyllelse. Produktivitet definieras som kvoten av output och input, medan 
måluppfyllelse kan definieras som den grad till vilken verksamheten lyckats nå 
sina mål. Avsaknaden av ett sådant entydigt och heltäckande prestationsmått är 
kanske det svåraste problemet icke-vinstdrivande organisationer står inför vid 
utvecklandet av effektiva kommunikations- och styrsystem för organisationen24. 
Detta problem leder oss fram till frågan hur resultatet i ideella organisationer kan 
mätas, redovisas och kommuniceras. 
 

                                                 
20 Smith, Redovisningens språk (2000), s. 17 
21 Ekonomistyrningsverket, Att läsa och tolka resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning 
(1999), s. 7 
22 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 4 
23 Ibid. s. 150 
24 Anthony och Young, Management control in nonprofit organizations (1994), s. 53 
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1.4 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att utröna hur ideella organisationer kan mäta, redovisa och 
kommunicera resultatet av sin verksamhet genom att studera litteratur och tidigare 
forskning på området, för att sedan jämföra hur väl dessa teorier stämmer in på 
den svenska scoutrörelsen.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Som sagts ovan behandlar denna uppsats frågan hur ideella organisationer mäter 
och kommunicerar sitt verksamhetsresultat och att denna verksamhet är beroende 
av finansiella medel för att kunna bedrivas. Däremot är det redovisningen av de 
ideella organisationernas finansiella ställning och resultat som bokföringslagen 
och årsredovisningslagen främst tar fasta på. Därför har vi valt att även kort 
beröra problemen kring redovisningen av de ideella föreningarnas finansiella 
ställning. Uppsatsen syftar dock inte till att ge en djuplodande analys av den 
finansiella redovisningen.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för val av metod och vetenskapligt förhållningssätt. Här 
redovisas även det tillvägagångssätt som använts vid insamlandet av teoretiskt 
och empiriskt material. 
 

2.1 Referensram 
 
Vårterminen 2005 läste vi kursen Redovisning i offentlig verksamhet. Fram till 
dess hade de kurser vi läst fokuserat på ekonomi och redovisning i vinstdrivande 
företag. Kursen öppnade upp våra ögon för problemet att en icke-vinstdrivande 
organisation, till skillnad från ett vinstdrivande företag, inte kan mäta sitt resultat i 
monetära termer. Dessa speciella förutsättningar väckte vårt intresse och vi såg ett 
tillfälle att fördjupa oss på området i samband med magisteruppsatsen. 
 

2.1.1 Kunskapsläget på området 
 
Mycket finns skrivet på området icke-vinstdrivande organisationer, både litteratur 
och artiklar som behandlar offentlig och ideell sektor. När vi läste in oss på den 
litteratur som refereras till i uppsatsen märkte vi att många av författarna refe-
rerade till varandra och vi uppnådde snart en mättnadspunkt. Trots att vi därmed 
vågar påstå att vi täckt in forskningsfronten i ett vidare perspektiv, hade vi svårt 
att finna relevanta artiklar som behandlade alternativa resultatmått för den ideella 
sektorn. 
 

2.1.2 Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsarbetet inleddes med en studie av sekundära källor i form av artiklar i tid-
skriften Balans, redovisningslitteratur, vetenskapliga artiklar, en färsk avhandling 
från Handelshögskolan i Göteborg som berör ämnet, samt lagtext och regeringens 
proposition till ny bokföringslag. Företagsekonomiska institutionens virtuella 
bibliotek har varit till stor hjälp vid insamlandet av de vetenskapliga artiklarna. Vi 
har även blivit försedda med förlagsexemplar av böcker som behandlar den 
ideella sektorn och dess redovisning. I början av uppsatsarbetet hade vi ett möte 
med Anna-Karin Hennig som arbetar som kanslichef på Svenska Scoutrådet. 
Hennig skissade upp en bild av hur den svenska scoutrörelsen är organiserad och 
gav oss en insikt i hur den till stora delar finansieras. Vidare gav hon oss tips på 
presumtiva respondenter. Dessa källor har sedan legat till grund för uppsatsens 
problemdiskussion och teoretiska avsnitt. 
 
Uppsatsens empiriska material består av primära källor i form av personliga 
intervjuer med respondenterna. En respondent besvarade dock frågorna via e-post. 
Varje intervju har spelats in och skrivits ut i separata intervjudokument dispo-
nerade efter frågeformulärets uppställning. Dessa intervjuer har sedan samman-
ställts och bildar uppsatsens empiriska del som tillsammans med teoriavsnittet 
ligger till grund för analys och slutsats.  
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2.2 Vetenskapligt synsätt 
 
I uppsatsen har vi valt att anta en deduktiv ansats, ett hermeneutiskt synsätt och en 
kvalitativ metod. Nedan följer en beskrivning av dessa begrepp och hur vi har 
tillämpat vårt vetenskapliga synsätt på den studie vi genomfört. 
 

2.2.1 Deduktion  
 
För att angripa det problem uppsatsen behandlar har vi valt en deduktiv ansats, 
vilket innebär att teori på området först har studerats för att sedan se hur väl denna 
teori överensstämmer med verkligheten. Vid tillämpningen av en deduktiv ansats 
bör forskaren vara uppmärksam på att även om deduktionen är logiskt giltig 
behöver premisserna inte alltid vara sanna, varför det alltid måste undersökas om 
premisserna stämmer med verkligheten25. I vårt fall motsvaras premisserna av att 
syftet med årsredovisningen är att utgöra beslutsunderlag för de ideella före-
ningarnas intressenter samt att avsaknaden av vinstmått försvårar för föreningarna 
att med hjälp av en traditionell årsredovisning mäta och kommunicera det resultat 
de uppnått med verksamheten. Den logiskt giltiga slutsatsen blir i så fall att de 
ideella föreningarnas årsredovisning inte uppfyller sitt syfte. 
 

2.2.2 Hermeneutik 
 
Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, där tolkningar och för-
ståelse är avgörande. En grundtanke inom hermeneutiken är att vi förstår något 
mot bakgrund av vår förförståelse eller våra fördomar26. Vi är medvetna om att 
vår förförståelse kan färga våra tolkningar. Det teoriavsnitt som presenteras i upp-
satsen bygger på vetenskaplig litteratur där författarna har gjort sina tolkningar. Vi 
har i vår tur kommit att göra tolkningar av dessa vetenskapliga artiklar, böcker 
och avhandlingar. Denna tolkning i två led kommer även till uttryck i uppsatsens 
empiriavsnitt då vi använt oss av intervjuer vars innehåll också behövt tolkas. 
 
De vinstdrivande företagen har präglat redovisningen under lång tid, vilket även 
har avspeglats i ekonomiutbildningen. Den nya bokföringslagen, som från och 
med 2001 också omfattar ideella föreningar, är inget undantag. Av den fyraåriga 
utbildningen ägnas endast fem veckor åt redovisning i icke-vinstdrivande verk-
samhet. Båda dessa synsätt har i olika mån påverkat vår förförståelse.  
 
Intervjufrågorna behandlar olika delar av problematiken kring ideella föreningars 
redovisning. Respondenternas svar på intervjufrågorna redovisas efter intervju-
mallens teman. Därmed ger vi läsaren möjligheten att själv göra en holistisk 
tolkning. I tolkningen av svaren kan läsaren väga samman delarna för att skapa sig 
en helhetsbild av respondenternas åsikter kring ideella föreningars redovisning.  

                                                 
25 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (2002), s. 23 ff 
26 Gilje och Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar (1992), s. 183 
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2.2.3 Kvalitativ metod 
 
Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av en kvalitativ metod. Denna 
metod utmärks av att riklig information hämtas in från ett färre antal studieobjekt 
och kan sägas vara mer djuplodande än kvantitativa metoder27. Den ideella 
sektorn är en heterogen grupp och det är därför svårt att göra generaliseringar. 
Dessutom har vi varit intresserade av att få en djupare förståelse, framför ett 
övergripande perspektiv. En kvalitativ metod lägger dessutom vikt vid detaljer 
och nyanser. Denna öppenhet för varje uppgiftslämnares unika drag uppnås 
genom att respondenten inte påtvingas frågor med fasta svarsalternativ, utan får 
föra fram sina egna tolkningar och åsikter i svaren28. Vi har genomfört personliga 
intervjuer med sju respondenter vid sex intervjutillfällen för att undersöka hur den 
svenska scoutrörelsen mäter och kommunicerar sina verksamhetsresultat. Ytter-
ligare en respondent från scoutrörelsen har bidragit till uppsatsens empiriavsnitt, 
han valde dock att besvara frågorna via e-post. Vi har även intervjuat en forskare 
som under flera år har studerat ideella organisationer. För att få så uttömmande 
svar som möjligt baserades intervjuerna på ett frågebatteri med öppna frågor som 
respondenterna hade fått möjlighet att ta del av innan intervjutillfället, 
tillsammans med en väl tilltagen uppskattning av den tid intervjun skulle ta i 
anspråk.  
 
En viktig aspekt av den kvalitativa metoden är flexibiliteten, som dels visar sig i 
möjligheten att förändra undersökningen under tidens gång och dels i sättet att 
närma sig studieobjekten avseende frågornas utformning och ordningsföljd29. En 
sådan flexibilitet har gett oss möjligheten att anpassa oss efter respondenterna 
under arbetets gång. Vi har valt att erbjuda dem mer än ett tillvägagångssätt att 
besvara intervjufrågorna på, antingen genom en personlig intervju eller genom att 
besvara frågorna via e-post. Alla respondenter utom en valde att besvara frågorna 
vid en personlig intervju.  
 
Flexibiliteten hos den kvalitativa metoden tar sig även uttryck i en interaktiv 
process, där problemställning och datainsamlingsmetod kan förändras under 
arbetets gång. Gränsen mellan datainsamling och analys kan därmed bli oklar30. 
De intervjufrågor som låg till grund för uppsatsens empiriska del utformades med 
utgångspunkt i dess teoriavsnitt. I takt med att intervjuerna genomfördes kom 
fokus att förändras. De frågor som behandlade prestationsmått i verksamheten 
visade sig svåra för respondenterna att svara på och fick under intervjuernas gång 
ett allt mindre utrymme till förmån för frågorna kring bidragen till organisationen 
och kommunikationen av verksamhetens resultat. 
 

2.2.4 Intervjuer 
 
För att en intervju skall bli framgångsrik krävs att respondenten besitter den efter-
sökta informationen, att respondenten förstår sin roll i sammanhanget och känner 
                                                 
27 Holme och Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 77 ff 
28 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 142 
29 Holme och Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 79 ff 
30 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 142 f 
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en tillräcklig motivation för att delta31. För att försäkra oss om att respondenterna 
innehade den eftersökta kunskapen och förstod sin roll i sammanhanget lät vi dem 
ta del av en kort sammanfattning av det problem uppsatsen behandlar i samband 
med att de tillfrågades om att ställa upp för en intervju. De intervjuer vi genomfört 
baserades på en intervjumall som respondenterna fått ta del av ett par dagar innan 
intervjun ägde rum, detta för att ge respondenterna tillfälle att reflektera över 
frågorna och möjlighet att fundera igenom sina svar. I och med att respondenterna 
består både av företrädare från scoutrörelsen såväl som av en revisor och av en 
forskare, har vi utarbetat tre olika intervjumallar anpassade efter respektive res-
pondent. Alla dessa frågeformulär ligger som bilagor till uppsatsen. Vi har inte 
använt oss av något incitament för att locka respondenterna att ställa upp utan har 
förutsatt att de som ställt sig positiva till att delta även har känt motivation.  
 
En lyckad intervju är också beroende av enkelt och klart formulerade och icke 
ledande frågor. De skall heller inte behandla mer än en aspekt i sänder32. Detta är 
kriterier som vi försökt ta fasta på vid utformandet av de frågor som legat till 
grund för intervjuerna. I och med att respondenterna gavs möjlighet att besvara 
intervjufrågorna via e-post såg vi det som särskilt viktigt att frågorna var klart och 
tydligt formulerade och inte lämnade utrymme för missförstånd. Färdigformu-
lerade intervjufrågor syftar till att säkerställa att alla intervjuobjekt ställs inför 
relevanta och likartade frågor vilket också ger intervjuer som är tillräckligt struk-
turerade för att kunna jämföras med varandra33. 
 
Frågeformulären bestod av drygt tjugo öppet ställda frågor som behandlade fyra 
olika teman, organisationens och årsredovisningens syfte, finansiella och icke-
finansiella bidrag, prestationsmått samt kommunikation av verksamhetens resul-
tat. Att inte ställa ledande frågor var ett medvetet val som dock har resulterat i att 
svaren ibland har blivit ofullständiga och att alla respondenter ibland heller inte 
tolkat frågornas innebörd exakt likadant. 
 
Intervjuerna har i genomsnitt tagit en timme i anspråk och alla, utom en, har 
genomförts på respektive respondents arbetsplats. En av intervjuerna genomfördes 
i respondentens bostad. Vid intervjun med KFUK-KFUM:s scoutförbund besva-
rades frågorna gemensamt av två respondenter, varav den ene företrädde ett 
tjänstemannaperspektiv och den andre verkade ideellt som vice ordförande och 
genom föreningens finansutskott. På grund av att båda dessa perspektiv fick 
komma till uttryck vid samma tillfälle tog denna intervju mer tid i anspråk. Vid 
sidan av skriftliga anteckningar bandades alla intervjuer efter godkännande av 
respondenterna. Detta för att inte gå miste om väsentlig information.  
 

                                                 
31 Gustavsson, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2004), s. 243 
32 Ibid. s. 244 
33 Krag Jacobsen, Intervju – Konsten att lyssna och fråga (1993), s. 18 ff 
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2.3 Urval  
 
Det urval av respondenter som uppsatsens empiriska del baseras på har gjorts 
utifrån det hermeneutiska synsättet och den kvalitativa metod med vilken under-
sökningen har genomförts.   
 

2.3.1 Val av ideella föreningar 
 
När uppsatsarbetet inleddes var tanken att göra en studie av ideella föreningar 
verksamma inom olika områden, detta för att spegla den heterogenitet som präglar 
den ideella sektorn. Vid valet av respondenter var scoutrörelsen ett naturligt val då 
vi genom personliga kontakter hade god access till denna rörelse.  De kontakter vi 
hade med andra ideella organisationer hade alla sin grund i scoutrörelsen och de 
olika förbundens moder- och samarbetsorganisationer. Därför kändes det, vid 
närmare eftertanke, som en självklar avgränsning att bedriva vår forskning på 
scoutrörelsen, där den ideella sektorns heterogenitet speglas i det inflytande som 
moderorganisationerna har över förbunden. Urvalet har med andra ord, i ett första 
steg, gjorts genom ett bekvämlighetsurval. Detta angreppssätt har sedan lett till ett 
rekommendationsurval där de personer vi kontaktat har hänvisat oss vidare till 
kollegor som de ansett besitta den av oss efterfrågade kunskapen. Fem av de sex 
respondenter som företrädde scoutförbunden är anställda av förbunden, medan 
den sjätte verkar ideellt. Även den respondent som företrädde Svenska Scoutrådet 
verkar ideellt.   
 

2.3.2 Val av övriga respondenter 
 
De andra två respondenter som bidragit till uppsatsens empiriska del valdes även 
de på rekommendation från en personlig kontakt. Henrik Rättzén verkar som 
revisor på KPMG och reviderar bland andra Svenska Scoutrådet. Han valdes som 
respondent i egenskap av revisor och på grund av den kunskap han därmed 
besitter kring ideella organisationers redovisning. Filip Wijkström forskar kring 
den ideella sektorn och är dessutom medlem i den jury som på initiativ av 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers varje år utser den bästa årsredovisningen inom 
denna sektor. Genom att komplettera med dessa två respondenter hoppas vi nå en 
ytterligare dimension av problematiken kring de ideella organisationernas 
redovisning. 
 

2.4 Kvalitetssäkring 
 
En bedömning av kvaliteten på en undersökning brukar utgå från de tre kriterierna 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet34. Att undersökningen präglas av 
validitet innebär att den har giltighet och relevans, det vill säga att vi verkligen 
undersöker det vi avser att undersöka och att detta uppfattas som relevant35. För 

                                                 
34 Gummeson, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2004), s. 134 
35 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 21 
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att säkra undersökningens validitet läste vi in oss på relevant litteratur. Denna 
litteratur låg sedan till grund för det frågebatteri vi sammanställde inför inter-
vjuerna med undersökningens respondenter. För att ytterligare stärka undersök-
ningens validitet lät vi två personer, med goda kunskaper på problemområdet, 
komma med synpunkter kring frågornas utformning. Slutligen har uppsatsens 
syfte och problemformulering utgjort en referenspunkt utifrån vilken vi har 
försökt att strukturera uppsatsens innehåll. 
 
En undersökning som präglas av reliabilitet är tillförlitlig och trovärdig, det vill 
säga att den inte innehåller uppenbara mätfel. I betydelsen av reliabilitet kan även 
repeterbarhet tolkas in. Detta innebär att om en annan forskare skulle använda 
samma metod på samma material skulle resultatet bli detsamma36. För att göra det 
möjligt för läsaren att bilda sig en uppfattning om studiens reliabilitet redovisas 
den teoretiska grund undersökningen vilar på, samt en noggrann redogörelse för 
respondenternas svar. I bilaga kan läsaren även ta del av det frågeformulär som 
låg till grund för intervjuerna. En ytterligare aspekt som stärker studiens tillför-
litlighet är att samtliga intervjuer spelades in för att säkerställa att svaren återgetts 
på ett korrekt sätt. Att en av respondenterna inte hade möjlighet att ställa upp på 
en personlig intervju, utan valde att besvara frågorna via e-post, gör att hans svar 
inte kan sägas väga lika tungt som de andra respondenternas svar. Dels eftersom 
vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor och dels på grund av att hans svar är så 
kortfattade.   
 
Generaliseringar kan göras på många nivåer, allt ifrån en snäv generalisering till 
en mycket vid giltighet37. I och med att den ideella sektorn består av en så 
komplex och heterogen samling av organisationer kommer troligtvis resultatet av 
denna studie inte med lätthet att kunna appliceras på andra organisationer inom 
denna sektor. Det ligger även i den kvalitativa metodens natur att djupare infor-
mation hämtas in om ett mindre antal studieobjekt och att resultaten inte går att 
generalisera. 
 

2.5 Kritisk granskning av metod  
 
En deduktiv ansats kan kritiseras för att påverka forskaren att enbart söka 
information som denna finner relevant utifrån den teori som hon utgår ifrån. Detta 
kan resultera i att forskaren endast letar efter sådan information som stödjer 
hennes förväntningar och hon riskerar därmed att förbise viktig information38. Ett 
alternativ till en deduktiv ansats hade varit att istället utgå från en induktiv ansats 
där forskaren istället tar avstamp i empirin, för att utifrån verkligheten formulera 
teorier. Målet med denna ansats är att inte begränsa vilken information som 
samlas in39. Trots den kritik som framförts mot den deduktiva ansatsen såg vi inte 
en induktiv ansats som ett genomförbart alternativ då vi upplevde att den tid som 
stod till vårt förfogande var alltför knapp för att göra ämnet rättvisa. 
 

                                                 
36 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 22 
37 Gummeson, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (2004), s. 134 
38 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 34 f 
39 Ibid. s. 35 
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Eftersom en kvalitativ metod tillämpas på undersökningen innebär det att urvalet 
består av få respondenter, vilket inte ger möjlighet att dra generella slutsatser av 
det empiriska materialet. Detta betyder också att det är respondenternas personliga 
åsikter och tolkningar som kommer till uttryck i uppsatsen. En alternativ ansats 
hade varit att basera studien på en kvantitativ metod och skicka ut enkäter till ett 
stort antal ideella föreningar. En styrka med kvantitativa metoder är att de täcker 
in ett större urval vilket möjliggör generaliseringar40. Med tanke på att den ideella 
sektorn utgörs av en så pass heterogen grupp av organisationer med vitt skilda 
målsättningar, finns en risk att en kvantitativ metod ändå skulle leda till samma 
generaliseringsproblem som en kvalitativ metod lider av, nämligen att de under-
sökta personerna inte är representativa för några andra än sig själva.  
 
Vid tillämpningen av en kvalitativ metod finns det risk för att intervjuaren 
påverkar respondentens svar, den så kallade undersökningseffekten, vilket kan 
resultera i att studieobjekten inte besvarar frågorna helt uppriktigt och att 
forskaren istället mäter något hon själv har åstadkommit41. När en respondent haft 
svårt att förstå en fråga, eller att ge ett uttömmande svar har vi som intervjuare 
ibland sett oss tvungna att förklara avsikten med frågan. Därmed kan det finnas en 
risk att vi har styrt respondentens svar. Som en kontrast till den ovan nämnda 
undersökningseffekten lider de svar som gavs av den respondent som företrädde 
Frälsningsarméns Scoutförbund snarare av att vi inte hade möjlighet att förklara 
och förtydliga avsikten med undersökningens frågor, då dessa besvarades via e-
post. Detta ledde också till att respondenten inte besvarade alla frågor. 
 
En av metodens fördelar, flexibiliteten, kan också ses som ett problem då den ger 
möjlighet att ständigt tillföra ny information och forskaren riskerar därmed att 
aldrig känna sig färdig med arbetet42. Under uppsatsarbetets gång har vi ibland 
fått en känsla av att uppsatsen levt sitt eget liv. Personer vi varit i kontakt med har 
ofta haft åsikter om problem som borde belysas, teori som borde läsas in eller 
förslag på ytterligare personer som borde kontaktas. Detta har ibland gjort det 
svårt att veta var gränsen skall dras för undersökningens omfattning och har fått 
som konsekvens att syftet vid ett tillfälle omarbetades, för att senare återfå sitt 
ursprungliga innehåll. 
 

                                                 
40 Holme och Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 78 ff 
41 Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (2002), s. 144 f 
42 Ibid. s. 145 
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3 Teori 
 
Avsnittet inleds med en kort historiebeskrivning av ideella organisationer. 
Därefter följer en presentation av scoutrörelsen och de icke-vinstdrivande orga-
nisationernas särdrag som följs av en diskussion kring prestationsmått i icke-
vinstdrivande organisationer. Under rubriken ”Ett begreppsmässigt ramverk” 
redogörs för några av de olika beståndsdelar den externa redovisningen är 
uppbyggd kring. 
 

3.1 Den ideella sektorn 
 
Ideella organisationer kan placeras i det som brukar kallas den tredje sektorn. De 
två andra sektorerna är den offentliga sektorn samt den privata företagssektorn. 
European System of Accounts, ESA, definierar en ideell organisation som:43 
 

” a legal or social entity created for the purpose of producing goods and services whose 
status does not permit them to be a source of income, profit or other financial gains for 
the units that establish, control or finance them. In practice, their productive activities are 
bound to generate either surpluses or deficits but any surpluses they happen to make 
cannot be appropriated by other institutional units.” 

 
De ideella organisationerna är både komplexa och heterogena och deras verk-
samhet spänner över många olika områden såsom utbildning, religion, kultur, 
politik och museiverksamhet44. De områden som ideella organisationer verkar i 
varierar med varje lands politiska och historiska utveckling45.  
 
Den ideella sektorns historia i Sverige är starkt kopplad till staten. Innan 
reformationen på 1500-talet organiserade den katolska kyrkan välgörenhetsarbetet 
i samhället, men i och med att Gustav Vasa konfiskerade kyrkans tillgångar över-
tog staten också hospitalen och därmed ansvaret för sjuk- och fattigvården. Även 
efter reformationen fortsatte kyrkan att på en lokal nivå ha ett stort inflytande över 
utbildning och fattigvård, ett inflytande som i fråga om utbildningsväsendet 
sträckte sig ända in på 1900-talet. Som ett svar på den växande fattigdomen fick 
välgörenhetsorganisationerna sitt genombrott under 1800-talet och föreningar 
startades för att organisera och utveckla välgörenhetsarbetet46. I början av 1900-
talet bildades Centralförbundet för socialt arbete, som kom att fokusera på att 
förändra statens förda politik kring den sociala omsorgen. Därmed kom vikten av 
det arbete som de fristående välgörenhetsorganisationerna utförde att minska. 
Detta är en viktig ledtråd för att förstå varför den svenska ideella sektorn främst 
verkar inom andra områden än utbildning och socialt arbete47. 
 
I samband med att folkrörelserna fick fäste i Sverige under 1800-talet kom de 
ideella föreningarna att blomma upp och under 1900-talet fortsatte medlemskapen 
i dessa föreningar att öka48. Medlemskap är ett centralt begrepp för den ideella 

                                                 
43 Torres och Pina, Financial Accountability & Management (2003), s. 267 
44 Ibid. s. 265 
45 Lundström och Wijkström, The Swedish nonprofit sector (1994), s. 29 
46 Ibid. s. 4 f 
47 Ibid. s. 5 
48 Ibid. s. 6 ff 
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sektorn i Sverige. År 1994 hade organisationerna, på en nationell nivå, 31 000 000 
medlemskap knutna till sig, vilket innebär att den genomsnittlige svensken var 
medlem i fyra organisationer. En studie visade också att nästan 50 procent av 
Sveriges invånare, i varierande grad, var aktiva i olika organisationer49. 
 

3.2 Scoutrörelsen 
 
Scoutrörelsen startades i England av Robert Baden Powell efter idéer som han 
bland annat tagit med sig från sin tjänstgöring i den brittiska armén. För att råda 
bot på den håglöshet han upplevde bland barn i de engelska städerna samlade han 
21 pojkar ur olika samhällsklasser för ett läger på Brownsea Island, utanför 
London, 1907. Detta läger kom att bli upptakten till scoutrörelsen, som idag är 
representerad med över 38 miljoner medlemmar i så gott som alla världens 
länder.50 
 
Scoutrörelsen fick snabbt ett starkt genomslag och redan 1908 tog KFUM upp 
scouting i sin svenska verksamhet. Svenska Scoutförbundet började sin verk-
samhet 1909 då gymnastikläraren Ebbe Lieberath startade den första svenska 
scoutavdelningen i Göteborg.51 

 
 

Scoutings syfte och metod 
 
Scoutmetoden är utformad för att ge unga människor möjlighet till personlig 
utveckling utifrån sina individuella förutsättningar och syftar enligt Svenska 
Scoutrådets stadgar till att scouter skall ges: 
 

• ”En personlig utveckling, som innebär att arbeta med sina värderingar och 
sin människosyn samt att få utvecklas utifrån sina personliga förutsätt-
ningar vilket inkluderar insikt i att ta hand om både sin kropp och sin själ. 

• Ett ansvarstagande för omvärlden, vilket innebär att ta ansvar för sina 
medmänniskor samt att aktivt arbeta med miljö- och samhällsfrågor både i 
ett lokalt och i ett globalt perspektiv.  

• En andlig utveckling, som innebär att söka svar på livsfrågor, att söka efter 
sin tro samt att respektera andras tro.”52 

 
Metoden består av flera delar. Dessa är bland andra scoutlag och scoutlöfte, 
patrullsystemet, friluftsliv samt lokalt och globalt samhällsengagemang. Scout-
lagen är det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter och scout-
löftet uttrycker denna strävan. Patrullen, den lilla gruppen, syftar till att lära 
scouten samarbete, ansvarstagande och ledarskap. Något som även friluftsliv och 
samhällsengagemang syftar till.53 
 
 

                                                 
49 Lundström och Wijkström, The Swedish nonprofit sector (1994), s. 10 
50 Svenska Scoutrådet, Om scouting (2006) 
51 Ibid. 
52 Svenska Scoutrådet, Svenska Scoutrådets stadgar (2006) 
53 Svenska Scoutrådet, Om scouting (2006) 
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Scoutrörelsen i Sverige 
 
Idag finns det drygt 100 000 scouter i Sverige. Dessa är medlemmar i något av de 
fem svenska scoutförbunden. Varje förbund är uppdelat i distrikt och varje distrikt 
består av ett antal scoutkårer. Varje enskild scout och ledare är medlem i en scout-
kår där alla scoutledare arbetar på ideell basis. Av förbunden är Svenska Scout-
förbundet störst, med drygt 63 000 medlemmar. De övriga är SMU Scout, KFUK-
KFUM:s scoutförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Frälsningsarméns 
Scoutförbund. Scoutförbunden samarbetar genom paraplyorganisationen Svenska 
Scoutrådet som administrerar gemensamma frågor och projekt samt representerar 
svensk scouting internationellt.54 
 
 

 
 

Figur 2: Den svenska scoutrörelsen55 
 
Varje förbund är, som nämnts ovan, indelat i ett antal distrikt som i sin tur består 
av ett antal kårer. Det individuella medlemskapet är kopplat till en av dessa kårer. 
Varje kår har sin egen styrelse med ordförande, kassör och sekreterare. Distrikten 
är en sammanslutning av kårer och det högsta beslutande organet är distrikts-
årsmötet. Förbundens högsta beslutande organ är förbundsmötet, förbunds-
stämman eller riksmötet som utser en förbundsstyrelse eller en scoutstyrelse. 
Varje kår är en egen ekonomisk enhet som anordnar egna projekt, till exempel 
läger. Den ekonomiska strukturen på kårnivå är oftast mycket enkel, medan 
omfattningen av distriktens ekonomi kan variera i hög grad. Exempelvis har några 
av distrikten anställd personal. Annars återfinns anställd personal endast på 
förbundsnivå. Förbundsstyrelsen, som brukar ha ett ekonomiutskott kopplat till 
sig, lägger årligen fram en årsredovisning med en verksamhetsberättelse och ett 
budgetförslag. Budgetförslaget vilar på en, ofta tvåårig, verksamhetsplan som har 
arbetats fram i en beredningsprocess.56 
 

                                                 
54 Svenska Scoutrådet, Om scouting (2006) 
55 Bergsten, Svenska Scoutrådet (2006-06-01) Egen bearbetning  
56 Hennig, Svenska Scoutrådet (2006-03-13) 
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3.3 De ideella organisationernas särdrag 
 
De ideella organisationerna kan förstås genom att lokalisera deras position i 
samhället, den mittemellan den privata och den offentliga sektorn. Ofta anses den 
ideella sektorn mer trovärdig än den privata, samtidigt fyller den också ett tomrum 
när den offentliga sektorns inriktning gör att vissa gruppers behov och preferenser 
inte fångas upp. Detta är ett sätt att ringa in de ideella organisationerna roll och 
funktion57. Den ideella sektorn delar flera av sina särdrag med den offentliga 
sektorn och tillsammans brukar sektorernas organisationer benämnas icke-
vinstdrivande organisationer. De särdrag som kännetecknar de icke-vinstdrivande 
organisationerna är enligt Anthony och Young bland andra att de saknar vinst-
mått, att de är underleverantörer av offentlig service, att det finns restriktioner 
kring deras mål och strategier, att de lyder under andra skatteregler, att de är 
beroende av bidrag och anslag, att ansvarsfördelningen kan te sig otydlig samt att 
de verkar i en tradition av otillräckliga styrmedel. 
 
 

Avsaknad av vinstmått 
 
I en vinstdrivande organisation mäter resultatet både effektivitet och målupp-
fyllelse, då verksamheten i den vinstdrivande organisationen syftar till att 
generera ett positivt finansiellt resultat. När resultatet uttrycks i monetära termer 
möjliggör det kvantitativ analys, kostnaderna kan lätt ställas i relation till den 
vinst företaget genererar. Vinstmåttet är ett mått som gör det lätt att välja mellan 
olika strategiska alternativ. I den icke-vinstdrivande verksamheten saknas ett så 
tydligt mått för att utvärdera olika alternativ. Den icke-vinstdrivande verksam-
heten syftar ofta till att tillhandahålla någon form av service vars kvalitet kan vara 
svår att värdesätta i monetära termer, det blir därmed svårt att mäta både 
prestationer och måluppfyllelse. Den vinstdrivande organisationen har egentligen 
bara ett enda mål vilket gör det lättare att decentralisera organisationen då målet 
med verksamheten är så tydligt. Organisationer som inte drivs av vinstintresse har 
ofta flera mål med sin verksamhet och dessa mål är ofta mer komplexa till sin 
natur58. Vinstmåttet har slutligen fördelen att kunna användas för jämförelser 
mellan vinstdrivande företag oavsett bransch. Heterogeniteten i de icke-
vinstdrivande organisationernas verksamheter omöjliggör interorganisatoriska 
jämförelser59. 
 
 

Restriktioner kring mål och strategier 
 
Det står ett vinstdrivande företag fritt att välja i vilka branscher det vill verka och 
med vilka medel det vill konkurrera samtidigt som ledningen kan dra upp nya 
riktlinjer för dess strategi om förhållandena på den marknad företaget verkar 
skulle förändras60. Styrelsen i en icke vinstdrivande organisation har till skillnad 
från vinstdrivande företag inte bara ett finansiellt och legalt ansvar utan ansvarar 
också inför medlemmarna, föreningens stadgar och organisationens mål61. Ännu 
                                                 
57 Vakkuri, Financial Accountability & Management (2003), s. 243 f 
58 Anthony och Young, Management control in nonprofit organizations (1994), s. 52 ff  
59 Ibid. s. 55 
60 Ibid. s. 59 
61 Hemström, Bolag, föreningar, stiftelser – en introduktion (2002), s. 97 
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en restriktion kring de icke vinstdrivande organisationernas mål och strategier är 
det faktum att utgifterna skall rymmas inom uppställda ramar62. 
 
 

Beroende av bidrag och anslag 
 
Vinstdrivande organisationer är beroende av att sälja sina varor och tjänster för att 
överleva. Samma sak gäller för vissa icke-vinstdrivande organisationer medan 
andra är beroende av finansiellt stöd från utomstående. Detta stöd kan bestå av 
både statliga anslag och bidrag från privatpersoner63. De statliga bidragen utgör en 
stor del av intäktssidan i den svenska scoutrörelsen. Dessa intäkter blir opålitliga 
då de inte kan styras med hjälp av verksamheten. Vissa intäkters ursprung, till 
exempel de bidrag svenska ungdomsorganisationer får från Svenska Spel, kan 
även till viss del strida mot organisationens egna mål och verksamhet64. 
 
Jegers och Lapsley lyfter fram gåvan som kärnan i den ideella sektorn, på den ena 
sidan finns donatorn som beslutar att dela med sig av sina finansiella medel, att ge 
av sin egen tid eller att köpa de varor som den ideella organisationen finansierar 
sin verksamhet med. Den andra sidan representeras av den ideella organisationen 
som skall fatta beslut om vision, mål och om vilka som skall få dra nytta av 
verksamheten. De anser att detta vid första anblicken ser ut som ett vanligt 
ekonomiskt utbyte men att det går mycket djupare än så, den sociala dimensionen 
tar över den ekonomiska.65 
 
 

Diffus ansvarsfördelning 
 
I ett aktiebolag är bolagsstämman det högsta beslutande organet och där har alla 
aktieägare rösträtt. Aktiebolagets styrelse väljs av stämman. Styrelsen ansvarar för 
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter66. I många 
ideella organisationer är samma ansvarsfördelning inte lika tydlig. Till skillnad 
från styrelsen i ett aktiebolag arvoderas sällan den ideella organisationens styrelse 
och de riskerar att väljas på politiska eller finansiella grunder snarare än för deras 
förmåga att leda organisationen. Styrelsens arbete försvåras av avsaknaden av 
vinstmått, som i den vinstdrivande organisationen fungerar som en tydlig 
varningsflagga när organisationen står inför svårigheter67. Avsaknandet av ekono-
miska incitament bidrar, enligt vissa forskare, till att ledningen i en ideell 
organisation blir ineffektiv. När inga ägare med vinstintresse övervakar ledningen 
skulle detta automatiskt innebära att ledningen tar dåliga beslut68.  
 
 

En tradition av otillräckliga styrmedel 
 
Eftersom ideella organisationer inte kan använda sig av vinstmåttet som styrmedel 
är deras behov av adekvata kontrollsystem och prestationsmått större än hos de 

                                                 
62 Anthony och Young, Management control in nonprofit organizations (1994), s. 60 
63 Ibid. s. 61 f 
64 Hennig, Svenska Scoutrådet (2006-03-13) 
65 Jegers och Lapsley, Financial Accountability & Management (2001), s. 2 
66 Hemström, Bolag, föreningar, stiftelser – en introduktion (2002), s. 52 ff 
67 Anthony och Young, Management control in nonprofit organizations (1994), s. 65 
68 Vakkuri, Financial Accountability & Management (2003), s. 245 
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vinstdrivande företagen. Under 1900-talet har redovisningens funktion breddats i 
de vinstdrivande företagen och tillgodoser både ledningen och utomstående intres-
senter med information. De ideella organisationerna har däremot inte varit lika 
snabba att anamma utvecklingen av redovisningen och de styrmedel den möjlig-
gör. En anledning till detta har bland annat varit att det ansetts föreligga så stora 
skillnader mellan organisationsformerna att de icke-vinstdrivande sektorerna inte 
kunnat använda sig av näringslivets styrmedel69. Skillnaderna mellan organisa-
tionsformerna har, menar Bruegman och Brighton, medfört en annorlunda kom-
munikationsprocess än i de vinstdrivande företagen. Fokus ligger på att redovisa 
hur resurser använts och vilka restriktioner som finns för donerade tillgångar70. 
 

3.4 Prestationsmått 
 
Det är uppenbart att ledningarna i icke-vinstdrivande organisationer står inför 
stora utmaningar när det visat sig att det inte alltid går att föra över lösningar från 
den vinstdrivande sektorn till de icke-vinstdrivande sektorerna. Lika svårt verkar 
det vara att utveckla relevanta och lämpliga prestationsmått som skulle kunna 
fånga in den komplexa dimensionen av verksamheten.71 Nedanstående avsnitt 
baseras till stora delar på amerikansk forskning och litteratur där ideell sektor och 
offentlig sektor ofta slås samman under begreppet nonprofit organizations. 
Eftersom ideell sektor och offentlig sektor har avsaknaden av vinstmått gemen-
samt delar de även de problem uppsatsen behandlar.  
 
I de vinstdrivande företagen skildrar redovisningen företagets monetära 
transaktioner med omvärlden för att fastställa det finansiella resultatet, vilket är ett 
mått på företagets monetära effektivitet. I den ideella organisationen är det inte 
den monetära effektiviteten som står i centrum och transaktionerna med om-
världen är inte heller alltid av monetär art72. Eftersom en ideell organisations 
resultat inte är monetärt och kanske inte ens kvantifierbart, går det inte att med 
enbart siffror förmedla verksamhetens resultat, ett problem som ideella föreningar 
har valt att lösa på olika vis. Att redovisa aktiviteter och vad de kostat, delmål och 
grad av måluppfyllelse samt statistik över verksamhetens omfattning är exempel 
på sådana lösningar som skall ge information om intressenternas value for money. 
Däremot har nyckeltal visat sig svårt att utveckla i ideell verksamhet, ofta 
redovisas antal men få relationstal används73.  
 
 

Ekonomi, effektivitet och måluppfyllelse 
 
Behovet av prestationsmått kan härledas från begreppet value for money, vilket 
definieras som anskaffande och ett effektivt användande av ekonomiska resurser 
för att realisera organisationens mål. Hur väl organisationen uppfyller begreppet 
kan mätas med hjälp av de tre E:na: 
 

• Economy – mäter anskaffandet av resurser till minsta möjliga kostnad 

                                                 
69 Anthony och Young, Management control in nonprofit organizations (1994), s. 69 f 
70 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 767 
71 Jegers och Lapsley, Financial Accountability & Management (2001), s. 2 f 
72 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 3 
73 Ibid. s. 150 f 
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• Efficiency – mäter relationen mellan output och input och syftar till att 
maximera den output som kan utvinnas från en viss nivå av input 

• Effectiveness – mäter graden av måluppfyllelse och är ett försök att mäta i 
vilken utsträckning en viss aktivitet lyckats uppnå ett förväntat resultat 

 
Förenklat kan det sägas att economy och efficiency innebär att göra saker rätt, 
medan effectiveness, som är svårast att mäta, innebär att göra rätt saker. Även ett 
fjärde E har föreslagits, Equity, som syftar till att mäta i vilken utsträckning 
organisationen har haft ett etiskt förhållningssätt i sin produktion av output.74 
 
Henderson et al talar istället om fyra kategorier av mått, input measures, output 
measures, outcome measures och efficiency measures. Input talar om hur mycket 
resurser som tillförts, output anger nivån på de tjänster som producerats, outcome 
mäter den effekt tjänsterna haft på måluppfyllelsen och efficiency ställer input i 
förhållande till output eller outcome. Skillnaden mellan output och outcome kan, 
genom en fri tolkning av Henderson et al, exemplifieras med scoutrörelsen där 
output är antalet scoutläger och outcome är den faktiska kunskapen och erfaren-
heten som genererats vid dessa läger. Problemet med outcome är att det kan finnas 
utomstående faktorer som påverkar utfallet, till exempel vädret på lägret, men fås 
det möjlighet att mäta över längre perioder är outcomemåtten avgörande för att 
bedöma en aktivitets effektivitet.75 
 
Att avsaknandet av vinstmått gör att redovisningen måste kompletteras med 
kostnads- och prestationsindikatorer, framhålls även av de båda normgivarna 
FASB och GASB. En studie utförd av GASB visade att många offentliga institu-
tioner var dåliga på att införa och mäta sådana aspekter, troligtvis på grund av 
svårigheter att klart definiera målen i termer av output och outcome, att avgöra om 
de går att mäta och framförallt hur denna mätning i så fall praktiskt skulle gå till. 
GASB har arbetat med att utveckla så kallade SEA-indikatorer, service efforts and 
accomplishments, vilka kan delas upp i tre kategorier som har stora likheter med 
Gardners tre E.76 
 
De tre E:na spelar en viktig roll för att kunna utkräva ansvar hos enheter och 
individer i icke-vinstdrivande verksamhet, såsom ideella föreningar och offentlig 
sektor. Hos företagen i den privata sektorn är det främst den finansiella informa-
tionen som ligger till grund när ledningen ställs till svars för företagets resultat. 
Skillnaden mellan intäkter och kostnader sammanfattar i dessa organisationer de 
tre E:na i ett enda mått, resultatmåttet. Detta mått utgör däremot inte en lika tydlig 
grund för ansvarsutkrävande i den offentliga sektorn, eftersom dess organisationer 
i regel inte kan matcha sina kostnader mot direkt hänförliga intäkter77. Detta reso-
nemang förs även av Gustafson som ser samma problem i den ideella sektorn78. 
Istället för det finansiella resultatet är det hur väl verksamheten förvaltats som 
utgör främsta fokus vid utkrävandet av ansvar i icke vinstdrivande organisationer. 
De skall visa att de uppfyllt de mål som satts upp för verksamheten i kombination 
med de tre E:na79. 
 
                                                 
74 Gardner, Financial Management for the public services (1999), s. 170 f 
75 Henderson, Chase och Woodson, Journal of Accountancy (2002), s. 65 
76 Torres och Pina, Financial Accountability & Management (2003), s. 280 ff 
77 Gardner, Financial Management for the public services (1999), s. 171 
78 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 4 
79 Gardner, Financial Management for the public services (1999), s. 172 
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Trots svårigheterna att utveckla mått på måluppfyllelse, främst på grund av 
problemen med att fastställa ett kausalt samband mellan output och outcome, har 
flera förslag på indikatorer lagts fram80. Kundgenomströmning är ett ofta använt 
mått som dessvärre är ett trubbigt instrument då det inte ger någon direkt indika-
tion på hur nöjd kunden är. Ett annat grepp kan vara att mäta antalet klagomål från 
kunder, vilket kräver systematiskt gjorda marknadsundersökningar. Mått på upp-
levt mervärde kan mätas genom undersökningar kring kundnöjdhet som utformats 
för att mäta det upplevda mervärdet vid konsumtionen av en tjänst. Slutligen är 
också mått baserade på kundens vilja att betala under utveckling81. I scoutrörelsen 
kan kunden sägas utgöras av de medlemmar som är föremål för verksamheten. 
 
 

Måluppfyllelse med hjälp av prestationsmått 
 
Henderson et al identifierar fyra steg för att arbeta fram ett system av prestations-
mått som fokuserar på output och outcome. Det första steget är att klargöra 
organisationens mission, vilken roll organisationen spelar i samhället och vilken 
inverkan den har. Steg två är att utveckla kvalitativa krav på indikatorer och mått, 
de skall vara väl anpassade till organisationens mission eller uppdrag och 
organisationen måste ha möjlighet att följa upp dem. Steg tre består av att 
utveckla primära indikatorer och mått, här är det av yttersta vikt att involvera både 
ledning och anställda för att få så välanpassade och användbara mått som möjligt 
och för att säkerställa att de som skall ansvara för redovisning och uppföljning ser 
behovet av dem och verkligen förstår hur måtten fungerar. Det fjärde och sista 
steget är införandet av det framtagna mätsystemet, som alltså skall hjälpa 
ledningen att bättre kunna fokusera på resursallokering och att fatta bättre beslut 
om hur organisationens mål skall kunna uppfyllas.82 
 
Även Gardner ger förslag på hur prestationsmåtten kan användas. Som första 
grupp av användare nämner han organisationens chefer. Deras arbete bör inledas 
med att organisationen fastställer målet för sin verksamhet. Detta mål delas sedan 
upp i delmål som fördelas ut till chefer på alla nivåer i verksamheten. De bör ha 
möjlighet att delta i processen att definiera de olika delmålen för att känna sig 
delaktiga och kunna bidra till måluppfyllelsen på ett effektivt sätt. Nästa steg är att 
formulera en strategisk plan för att kunna koordinera de olika delmålen med 
organisationens övergripande mål. Denna plan bör innehålla en lämplig struktur 
anpassad för att kunna hålla organisationens chefer ansvariga för sina enheter. 
Den strategiska planen bör också översättas till en operationell plan och årliga 
budgetar bör upprättas. Avslutningsvis skall det ske en årlig granskning av hur 
prestationskraven skall uppnås samt upprättande av rapporter över hur väl de 
uppnåtts under det gångna året.83 
 
Prestationsmått kan användas både internt och externt av organisationen. Internt 
används de främst som ett verktyg för att planera och kontrollera verksamheten, 
fördela resurser och fatta beslut samt för att följa upp att verksamhetens mål 
uppfylls. Men det ställs också krav för att prestationsmåtten skall kunna användas 
som ett verktyg i styrningen av verksamheten. Ansvariga personer på alla nivåer 
skall ha tydliga mål och resultatet av den verksamhet som bedrivs bör ställas i 
                                                 
80 Gardner, Financial Management for the public services (1999), s. 180 f 
81 Ibid. s. 181 
82 Henderson, Chase och Woodson, Journal of Accountancy (2002), s. 68 
83 Gardner, Financial Management for the public services (1999), s. 182 ff 
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relation till särskilda mål och inte i relation till aktiviteter. Målet bör utgöras av en 
mätbar indikator som prestationen utvärderas mot. Dessutom bör alla personer 
veta vad som förväntas av dem och att de har ett eget ansvarsområde. Prestations-
måtten behöver integreras i organisationens struktur och i dess verksamheter. Alla 
inblandade bör känna till och acceptera syftena med måtten för att inte känna sig 
hotade av dem. Vidare bör de ansvariga på olika nivåer kunna påverka de presta-
tionsmått de ansvarar för. Individens prestation bör dessutom kunna mätas med 
precision. Prestationsmått som saknar en relation till verksamhetens mål, och 
snarare mäts för att de är enkla att mäta, är i bästa fall irrelevanta och i värsta fall 
skadliga för verksamheten.84 Gardner refererar till en lista med krav som ställs på 
ideala prestationsindikatorer85. De skall vara: 
 

• Konsekventa 
• Jämförbara 
• Tydliga 
• Påverkbara 
• Situationsberoende 
• Mångsidiga 
• Begränsade 
• Relevanta 
• Genomförbara 

 
Det externa användandet av prestationsmått syftar å sin sida till att ge intressenter 
utanför organisationen en bas att bedöma organisationen och dess chefers presta-
tioner utifrån. Även om syftet är lovvärt ligger det en risk i att interna mål inte kan 
anpassas till externa syften. Istället krävs en mosaik av indikatorer som speglar 
olika delar av aktiviteterna hos organisationerna.86 
 
 

Jämförelser med hjälp av prestationsmått 
 
För att prestationsmått skall vara användbara måste den prestation som mätts 
kunna jämföras med ett möjligt ideal. Vid en jämförelse kan organisationens 
prestationer antingen ställas mot prestationerna i andra organisationer, mot ett 
genomsnitt eller mot olika benchmarks. Organisationer som presterar under 
genomsnittet bör undersöka varför och försöka råda bot på problemet. Det finns 
dock en risk att kraften läggs på att förklara skillnaderna snarare än på förbätt-
ringar. De som presterar över genomsnittet riskerar i sin tur att tappa sin 
motivation till ytterligare förbättringar. Det är också viktigt att ta hänsyn till 
faktorer utanför organisationens kontroll så att organisationens prestationer 
verkligen mäts utifrån sin sanna potential. Prestationerna kan även jämföras med 
dem under tidigare år, vilket bör säkerställa att materialen är jämförbara även om 
de kan störas av ovanliga händelser. En allvarligare kritik mot denna typ av 
jämförelser är att de inte jämför mot önskade aktivitetsnivåer eller mot 
organisationens mål. Därför är troligen den mest användbara jämförelsen den när 
prestationerna jämförs med en fastställd standard eller med ett uppsatt mål. Då 
ligger svårigheten istället i att ta fram begripliga och mätbara mål ur organisa-
tionens mer generella målformulering och det ligger därmed en risk i att det 
                                                 
84 Gardner, Financial Management for the public services (1999), s. 173 f 
85 Ibid. s. 179 
86 Ibid. s. 175 f 
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främst är de mål som är lätta att mäta som kommer att dominera, vilket i sin tur 
kan snedvrida styrningen av organisationen.87 
 
 

Nyckeltal 
 
För att kunna mäta i vilken grad de tre E:na har uppnåtts har olika typer av 
nyckeltal utvecklats. Mått som visar på Economy, det vill säga att en definierad 
volym och kvalitet på tjänsten tillgodoses med en minimal konsumtion av 
resurser, ställs ofta i relation till en standardiserad kostnad. Exempel på ett sådant 
mått skulle kunna vara kostnad per enhet som mäter den verkliga kostnaden för att 
producera en viss enhet eller service88. Henderson et al konstaterar dock att många 
av de nyckeltal som används i vinstdrivande organisationer inte tillför någon 
värdefull information i icke-vinstdrivande organisationer som ofta tillhandahåller 
varor och tjänster utan ersättning samtidigt som de söker finansiering från 
privatpersoner och andra organisationer som inte förväntar sig något ekonomiskt 
utbyte. Deras artikel i Journal of Accountancy baseras på The Christian Children’s 
Fund och dess arbete med att ta fram och implementera mått som passar 
verksamheten, det som de kallar AIMES, annual impact monitoring and 
evaluation system.  Ett första steg som ger ett lite grövre mått på prestation är att 
helt enkelt ställa mängden resurser som används för att bedriva verksamheten mot 
de resurser som läggs på ledning, generella kostnader och insamling av medel. Att 
en större andel resurser läggs på att uppfylla organisationens verksamhetsmål än 
vad som läggs på ledning och insamling menar de är en positiv indikator89. Detta 
är ett mått som även nämns av Gustafson. Hon föreslår också att icke-monetära 
resurser, såsom frivilligarbete och donerade varor, skulle kunna värderas i 
monetära termer för att ge användaren av redovisningen en bättre uppfattning om 
verksamhetens omfattning och effektivitet90.  
 
Torres och Pina menar att de ideella organisationernas finansiella rapporter inte 
kommer att vara kompletta förrän de, förutom den finansiella informationen, även 
består av relevanta prestationsindikatorer. Det råder en allmän konsensus kring 
det faktum att sådana indikatorer är svåra att konstruera men också helt 
väsentliga. Samtidigt, menar de, får det inte glömmas bort att mått alltid har sina 
begränsningar och att de skall användas som det hjälpmedel de kan vara, men att 
mätningar aldrig kan ersätta ett gott omdöme.91 
 

                                                 
87 Gardner, Financial Management for the public services (1999), s. 176 ff 
88 Ibid. s. 179 f 
89 Henderson, Chase och Woodson, Journal of Accountancy (2002), s. 63 
90 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 171 f 
91 Torres och Pina, Financial Accountability & Management (2003), s. 283 
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3.5 Ett begreppsmässigt ramverk 
 
Den amerikanska normgivaren på redovisningsområdet, FASB, påbörjade arbetet 
med en föreställningsram för redovisning och finansiell rapportering under 1970-
talet. Denna har i sin tur legat till grund för den föreställningsram som IASB, den 
internationella normgivaren, fastställde 200192. Detta ramverk har utvecklats kring 
de vinstdrivande företagens redovisning och ligger till grund för den praxis och de 
lagar som reglerar den externa redovisningen. Dessa lagar har fram till 2001, i 
Sverige, endast berört de ideella organisationer som bedrivit näringsverksamhet93. 
Ramverket behandlar de finansiella rapporternas syfte, grundläggande antagan-
den, kvalitativa egenskaper, rapporternas huvudgrupper, redovisning av en post i 
balans- eller resultaträkningen, värderingsmetoder samt kapitalbegrepp och 
redovisning av bibehållet kapital. Där framgår att de finansiella rapporternas syfte 
är att tillhandahålla information som skall ge en rättvisande bild av en organisa-
tions ekonomiska ställning och resultat. Denna information skall vara till nytta för 
de olika användarna av redovisningsinformation som underlag för beslut i ekono-
miska frågor94.  
 
Redovisningsforskare är oense om lämpligheten i att applicera redovisnings-
normerna för vinstdrivande företag på ideella organisationers redovisning95. 
Gustafson, och många med henne, anser att det finns ett behov av att utveckla ett 
eget begreppsmässigt ramverk för redovisning i ideella organisationer, med 
normer anpassade efter den ideella sektorns särart och speciella förhållanden. På 
så sätt skulle såväl legitimitet som relevans och begriplighet uppnås. Ett eget 
ramverk skulle antingen kräva helt egna begrepp, eller att den kommersiella 
redovisningens begrepp ges andra innebörder i ideella organisationers redo-
visning96.  
 
Bruegman och Brighton slår fast att den privata vinstdrivande sektorn till stor del 
har kommit att påverka utvecklingen på redovisningsområdet och menar att 
samma typ av regler som tillämpas i näringslivet inte går att överföra till alla 
former av organisationer97. Anthony pekar däremot på behovet av ett enande tema 
hos både vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationers redovisning att 
utveckla gemensamma begrepp utifrån. Han föreslår i sin forskningsrapport 
Financial Accounting Concepts in Nonbusiness Organizations att begreppet 
kapitalets bibehållande skulle kunna tjäna som en utgångspunkt för ett 
begreppsmässigt ramverk, eftersom både vinstdrivande och icke-vinstdrivande 
organisationer måste balansera de medel som flyter in, mot de medel som flyter 
ut, för att överleva. I de vinstdrivande företagen innebär detta en fokus på att 
intäkterna skall täcka kostnaderna, inklusive aktieägarnas avkastningskrav. Hos de 
icke-vinstdrivande organisationerna är fokus snarare att de medel som flyter in 
skall täcka organisationens kostnader utan något krav på avkastning på kapitalet, 
det vill säga en strävan efter ett nollresultat98. Han får medhåll i en kommentar till 
FASB:s Statement no. 124, publicerad i Journal of Accountancy. Artikeln säger 
                                                 
92 Artsberg, Redovisningsteori - policy och - praxis (2003), s. 75 ff 
93 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 1 f 
94 Artsberg, Redovisningsteori - policy och - praxis (2003), s. 167 
95 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 2 
96 Ibid. s. 171 
97 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 764 
98 Vatter, The Accounting Review  (1979), s. 574 f 
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att den ideella sektorn har lidit brist på klara och tydliga regler och att detta har 
resulterat i inkonsekvent rapportering och redovisning, även för organisationer 
verksamma inom samma bransch. Vidare har det lett till onödigt stora skillnader 
mellan ideella och vinstdrivande organisationers redovisning och ytterligare 
försvårat för läsaren av de finansiella rapporterna, men i och med att den ideella 
sektorn närmat sig näringslivets sätt att redovisa tror normgivarna att 
redovisningsanvändarna skall känna sig bekväma med begreppen99. Mautz menar 
däremot att de ideella organisationernas egenart gör att en tillämpning av de 
vinstdrivande företagens redovisningsnormer på de ideella organisationerna kan 
resultera i så gott som obegripliga finansiella rapporter100. 
 

3.5.1 De finansiella rapporternas syfte och användare 
 
Syftet med den externa redovisningen är att kommunicera information om 
ledningens förvaltning av organisationen och organisationens finansiella ställning, 
som underlag för externa intressenters bedömningar och beslut101. I icke-
vinstdrivande verksamhet är det övergripande syftet med redovisningen, precis 
som i vinstdrivande verksamhet, att utgöra ett beslutsunderlag för organisationens 
intressenter102, men redovisningen syftar också till att ge befrielse från 
ansvarighet103.  
  
FASB har utvecklat ett särskilt dokument som behandlar syftet och användarna i 
icke-vinstdrivande verksamhet. Fyra specifika grupper av intressenter har behov 
av redovisningsinformation från en icke-vinstdrivande organisation, de som förser 
organisationen med resurser (långivare, leverantörer, anställda, skattebetalare, 
medlemmar och bidragsgivare), de som är föremål för och drar nytta av organisa-
tionens verksamhet, tillsynsmyndigheter och andra övervakande organ samt 
organisationens egen ledningsfunktion104. Utifrån dessa gruppers informations-
behov föreslår FASB ett antal målsättningar som den finansiella rapporteringen 
bör leva upp till. Den skall ge:105 
 

• Information användbar vid beslut kring resursallokering 
• Information för bedömning av organisationens förmåga att tillhandahålla 

verksamhet 
• Information för bedömning av ledningens förvaltarskap och prestationer 
• Information om ekonomiska resurser och förpliktelser 
• Information om organisationens prestationer under perioden, såsom för-

ändring av nettoresurser och effekterna av genomförda aktiviteter 
• Information om likviditeten, hur medel fås och spenderas, lånas och åter-

betalas 

                                                 
99 Journal of Accountancy (1996), s. 15 
100 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 2 
101 Ibid. s. 1 f 
102 Belkaoui, Accounting Theory (1994), s. 196 ff 
103 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 764 
104 Belkaoui, Accounting Theory (1994), s. 196 ff 
105 FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No. 4 – Objectives of Financial Reporting 
by Nonbusiness Organizations  (1980), s. 20 ff 
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• Information från ledningen - både förklaringar och tolkningar eftersom 
ledningen har fullständig insyn i verksamheten, till skillnad från intres-
senterna som lider av asymmetrisk information 

 
Gustafson kommer i sin studie fram till att hur årsredovisningen används, och av 
vem, skiljer sig åt mellan de föreningar hon studerade. I ett fall låg årsredo-
visningen inte till grund för några beslut över huvudtaget. I andra fall användes 
den även för internt beslutsfattande och uppföljning, vilket innebär att innehållet i 
årsredovisningen påverkas av de krav på information som kongressen eller 
stämman ställer för att kunna fatta beslut. De ideella föreningarna använde sig 
också av andra kommunikationskanaler för att förmedla hur resurserna använts i 
verksamheten. Exempel på sådana kanaler kan vara ett måldokument eller en 
plan, verksamheten i sig och hur den upplevs av medlemmarna, bevakning och 
rapportering i media samt särskilda rapporter till övervakande organ. Detta får till 
konsekvens att årsredovisningens funktion inte blir densamma i alla typer av 
ideella föreningar och inte heller samma som i ett aktiebolag.106 
 
 

Isomorfism och resursberoendeteorin 
 
Gustafson utgår från två teoretiska huvudlinjer då hon ställer sig frågan varför en 
ideell organisation i vissa fall följer redovisningsnormer för vinstdrivande företag, 
medan den i andra fall konstruerar egna redovisningslösningar. Den ena linjen 
utgår från att, i sig olika, organisationer anammar samma redovisningspraxis på 
grund av institutionella påtryckningar till likformighet. Detta kallar Gustafson för 
institutionell isomorfism. Studien visar att isomorfism är en starkt bidragande 
orsak till att ideella föreningar tillämpar kommersiella redovisningsnormer. Fram 
till att de ideella organisationerna började redovisa enligt den nya bokföringslagen 
2001 berodde isomorfismen främst på normativa påtryckningar eller imiterande 
processer. I och med att den nya bokföringslagen infördes övergick isomorfismen 
till att främst vara påtvingad.107 
 
Den andra teoretiska huvudlinjen är att det är resursberoendet som gör att ideella 
organisationer bryter mot isomorfismen och skapar egna redovisningslösningar108. 
Istället för att attrahera investerare ute efter hög avkastning ligger fokus på att 
attrahera donatorer som inte kan förvänta sig något ekonomiskt utbyte av sina 
insatser. Torres och Pina menar att det även här råder en konkurrenssituation där 
den externa redovisningen kan bli ett värdefullt instrument109. Gustafson använder 
sig av Pfeffers och Salanciks beskrivning av faktorer i en organisations miljö för 
att förklara vad som påverkar resursberoendet. Dessa faktorer kan formuleras i 
fem frågor: 
 

• Hur koncentrerad är kontrollen över resurser? 
• Hur beroende är organisationen av dessa resurser och vem har kontrollen 

över dem? 
• Vilka relationer har organisationen till andra organisationer och grupper? 
• Är organisationen beroende av andra organisationer? 

                                                 
106 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 158 f 
107 Ibid. s. 154 f 
108 Ibid. s. 20 
109 Torres och Pina, Financial Accountability & Management (2003), s. 266 
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• Konkurrerar flera organisationer om samma resurser? 
 
Om resurserna är knappa kan dessa fem faktorer leda till att det uppstår konflikt 
mellan organisationerna om de konkurrerar om samma resurser. Resursstarka 
grupper kan exempelvis vara medlemmar, givare, bidragsgivande myndigheter, 
media, kreditgivare och kapitalförvaltare. Resurserna kan bestå i gåvor, bidrag, 
och frivilligt arbete110. 
 
Resursförsörjningen i de föreningar Gustafson studerat skiljer sig åt i det att 
resurskällorna kan vara koncentrerade till några få, eller vara utspridda på många. 
Beroendet kan även vara antingen ömsesidigt eller mera ensidigt111. Detta 
påverkar organisationernas sätt att agera mot och kommunicera med sin omgiv-
ning. En kommunikationskanal är genom de externa redovisningsrapporterna. 
Deras innehåll och utformning påverkas av att organisationen måste säkerställa 
tillgången på framtida resurser112. Gustafsons studie visar att kraven som ställs på 
föreningarnas redovisning inte uttryckligen ställs av bidragsgivarna. Istället är det 
krav som uppfattas av dem som framställer föreningarnas årsredovisningar113. 
 
Jegers och Lapsley menar att det kan uppstå problem när de icke-vinstdrivande 
organisationernas komplexa aktivitet skall försöka samsas med kommersiella 
värden, men i en verklighet där det råder hård konkurrens om bidragsmedel växer 
behovet att organisera sig och att tillämpa affärsmässig teknik och affärsmässigt 
tänkande. De icke-vinstdrivande organisationerna behöver ha väl fungerande 
budget- och planeringssystem för att framstå som moderna, extern redovisning 
och ledningsinformation blir viktig i förhandlingar om olika aktiviteter och 
sponsorbidrag, avsaknaden av vinstmått bidrar till jakten på tillfredsställande 
prestationsmått på verksamhetens aktiviteter, samtidigt som anpassningen till de 
redovisningsregler som gäller för den vinstdrivande sektorn kanske inte lämpar 
sig för de traditioner som präglar den ideella sektorn.114 
 

3.5.2 Kvalitativa egenskaper 
 
För att redovisningsinformationen skall kunna uppfylla redovisningens syfte krävs 
att vissa kvalitativa egenskaper tillfredsställs, till exempel att redovisningen är 
tillförlitlig, begriplig, relevant och jämförbar. När hänsyn tas till de kvalitativa 
egenskaperna krävs också att en avvägning görs mellan kostnad och nytta. 
Dessutom krävs, för att informationen skall kunna ligga till grund för beslut, en 
bedömning av informationens väsentlighet.115 
 
 

Jämförbarhet 
 

Jämförbarheten innehåller två aspekter, dels skall informationen ligga till grund 
för att jämföra samma organisation över tiden, dels för att göra jämförelser mellan 
organisationer. En förutsättning för jämförbarhet är att transaktioner och andra 
                                                 
110 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 21 ff 
111 Ibid. s. 156 
112 Ibid. s. 23 
113 Ibid. s. 155 
114 Jegers och Lapsley, Financial Accountability & Management (2001), s. 1 f 
115 Hendriksen och van Breda, Accounting theory (1992), s. 121 ff 



 27

händelser redovisas på ett likformigt sätt116. Motivet bakom den nya bokförings-
lagen var enhetlighet, tanken var att redovisningen skall se likadan ut oavsett 
associationsform och arten av bedriven verksamhet. Detta har lett till att jämför-
barheten har ökat, både mellan olika ideella organisationer men också mellan 
ideella organisationer och vinstdrivande företag. Däremot finns det en risk att det 
uppstår en konflikt mellan den nya bokföringslagens krav och intressenternas 
informationsbehov117. Standardiserade finansiella rapporter ger intressenter och 
tillsynsmyndigheter den information de behöver för att kunna jämföra olika 
organisationers finansiella situation, deras kostnader och effekter av utförda 
tjänster och aktiviteter118. Att jämförbarheten ökat mellan ideella organisationer är 
positivt för presumtiva bidragsgivare, men Gustafson ifrågasätter om det ligger en 
nytta i att kunna jämföra till exempel Röda Korset med ett aktiebolag119.  
 
 

Begriplighet 
 
En annan av de kvalitativa egenskaperna som påverkats av att den nya bokförings-
lagen skall tillämpas i ideella föreningar är begripligheten120. Informationen skall 
vara lättbegriplig för användarna, vilka i sin tur förutsätts ha en rimlig kunskap 
om ekonomi och redovisning121. Om användaren av årsredovisningen är bekant 
med traditionella redovisningsbegrepp kommunicerar föreningen med hjälp av ett 
språk som användaren visserligen förstår, men som inte passar verksamheten och 
därför ändå inte blir tillräckligt begripligt. Det kan också vara förklaringen till att 
medlemmarna, som kan ses som den största intressentgruppen, inte visar något 
direkt intresse för föreningarnas finansiella rapporter122.   
 
 

Relevans 
 

Informationen är relevant då den påverkar användarnas beslutsfattande123. De 
redovisningsnormer som svenska ideella organisationer måste följa i dagsläget är 
inte anpassade till de särarter som är typiska för icke-vinstdrivande verksamhet 
och redovisningsinformationen kan därför inte sägas uppfylla kravet på relevans. 
Användarna av en ideell organisations finansiella redovisning vill framförallt ha 
svar på hur mycket monetära medel organisationen har erhållit och av vem, hur 
dessa har använts och hur mycket som finns kvar samt hur mycket ytterligare 
medel som behövs för att fortsätta bedriva verksamheten och hur dessa medel ska 
anskaffas124: 
 

                                                 
116 Europeiska Gemenskapernas Kommission, Kommentarer till vissa artiklar i 
Europaparlamentets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder samt rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 
1978 och sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om redovisning (2003), s. 26 
117 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 165 
118 Torres och Pina, Financial Accountability & Management (2003), s. 270 
119 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 165 
120 Ibid. s. 165 f 
121 Europeiska Gemenskapernas Kommission, Kommentarer till vissa artiklar i 
Europaparlamentets förordning (EG) nr 1606/2002… (2003), s. 24 
122 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 165 f 
123 Artsberg, Redovisningsteori - policy och - praxis (2003), s. 169 
124 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 166 
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Svaren på dessa frågor fångar det flöde av resurser som är viktigt i den ideella 
organisationens redovisning. I och med att organisationen först tar emot medel 
och sedan bedriver verksamhet med dessa, handlar förvaltarskapet om hur de 
anförtrodda resurserna har förbrukats och därmed förvaltats125. Att följa normerna 
för den kommersiella redovisningen har gett ideella organisationer legitimitet på 
bekostnad av relevanta och begripliga redovisningsrapporter. Det språk och de 
begrepp som präglar redovisningen i vinstdrivande företag tar inte hänsyn till den 
ideella sektorns särart och föreningarna har därför inte lyckats kommunicera sitt 
verksamhetsändamål med hjälp av det kommersiella redovisningsspråket126. 
 

3.5.3 De finansiella rapporternas huvudgrupper 
 
De sex olika begrepp som den externa redovisningen bygger på är intäkter, 
kostnader och resultat samt tillgångar, eget kapital och skulder. Det kan ifråga-
sättas huruvida dessa begrepp är användbara i ideell verksamhet. Först följer en 
redogörelse för resultaträkningens tre begrepp och det finansiella resultatet 
respektive verksamhetsresultatet definieras. Därefter förklaras balansräkningens 
tre begrepp samt två olika sätt att se på balansekvationen. 
 
 

Resultaträkningen  
 
Redovisningsrådet definierar i sin rekommendation RR 11 en intäkt som det 
bruttoinflöde som uppstår i ett företag under en redovisningsperiod, och som ökar 
företagets egna kapital, med undantag av ökningar som beror på tillskott från 
aktieägarna och innehavare av aktierelaterade instrument127. Enligt Mautz, som 
Gustafson refererar till, är begreppet kopplat till prestationer. Ideella organisa-
tioners inkomster härrör främst från gåvor och bidrag vars uppgift är att täcka 
kostnaderna för verksamheten och frågan är då om dessa kan klassificeras som 
intäkter128. Kostnader kan definieras som en minskning av tillgångarna, eller en 
ökning av skulderna, som härrör från bruket av företagets ekonomiska 
resurser129. Gustafson refererar till Littleton och Paton som beskriver kostnader 
som efforts to obtain revenue vilket innebär att intäkterna skall matchas mot de 
kostnader som krävts för att generera dem130.  
 
I den ideella organisationen råder en omvänd matchningsprincip eftersom bidrag, 
gåvor och medlemsavgifter först erhålls och sedan används i verksamheten. 
Således matchas kostnaderna mot intäkterna131. Detta leder till frågan om det finns 
någon anledning för ideella organisationer att göra periodiseringar då kopplingen 
mellan utgifter och inkomster inte är lika tydlig132. Det material som Gustafson 
har bedrivit sin forskning på visar att trots att det finns en hel del problem med att 
göra periodiseringar mellan räkenskapsår är periodiseringar ändå en viktig del i 
föreningarnas redovisning. Periodiseringarna hjälper föreningarna att externt visa 

                                                 
125 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 166 f 
126 Ibid. s. 170 
127 Redovisningsrådet, FARs samlingsvolym 2003 – del 1 (1999), s. 796 
128 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 4 
129 Belkaoui, Accounting Theory (1994), s. 193 
130 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 4 
131 Ibid. s. 149 
132 Ibid. s. 4 
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att öronmärkta medel används till det de är avsedda för och att internt hålla reda 
på de resurser enskilda aktiviteter förbrukar per år133.  
 
Skillnaden mellan intäkter och kostnader betecknas i den vinstdrivande organisa-
tionen som vinst, det vill säga finansiellt resultat. Ideella organisationer drivs inte 
av ett vinstsyfte och begreppet vinst blir därför irrelevant. Av intresse är istället 
det som organisationen åstadkommer i sin verksamhet134 och det är detta vi kallar 
verksamhetsresultat. En av föreningarna i Gustafsons undersökning ersätter årets 
resultat med skillnaden mellan kostnader och erhållna medel under året, vilket 
visar om det finns en balans mellan inflöden och utflöden under året135. Utgifts-
sidan i den ideella organisationen kan förstås genom att illustrera med fenomenet 
överskott i ideell verksamhet respektive underskott i vinstdrivande verksamhet, 
båda kan vara tecken på undermåligt ledarskap. När den ideella organisationen får 
ett överskott kan det antingen bero på att anslagen och bidragen varit för stora, 
vilket kan ses som slöseri med resurser, eller på att organisationen inte bedrivit 
tillräckligt mycket verksamhet, vilket är negativt för intressenter och medlem-
mar136. I så fall kan det positiva resultatet betraktas som en skuld då syftet är att 
hela kapitalet på sikt skall användas137. Precis som i den offentliga sektorn efter-
strävas balans mellan inkomster och utgifter och redovisningen blir således 
budgetstyrd138. 
 
Det egentliga resultatet i ideella organisationer är inte av finansiell natur, men 
pengar är ett medel för att verksamheten skall kunna uppfylla sina mål. För att 
förmedla organisationens verksamhetsresultat krävs istället en verbal berättelse. 
Verksamhetsberättelsen behöver därför ett stort utrymme i ideella föreningars års-
redovisning. De av Gustafson studerade föreningarna har i sina verksamhets-
berättelser både med ord och med siffror försökt redogöra för den effekt som 
verksamheten haft, men har haft svårt att finna relevanta nyckeltal som kan mäta 
kostnadseffektiviteten i denna verksamhet. Istället talas det om att göra rätt saker. 
Vad som är rätt saker avgörs ibland av bidragsgivarna som sätter restriktioner på 
de medel de tillför verksamheten. I andra fall är det kongressens, stämmans, eller 
styrelsens roll att avgöra vad det innebär att göra rätt saker för att uppnå organisa-
tionens mål.139 
 
 

Balansräkningen 
 
De kriterier som skall uppfyllas för att en resurs skall klassificeras som en tillgång 
är att resursen skall kontrolleras av företaget, ha uppkommit som en följd av 
inträffade händelser och förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i 
framtiden140. Tillgångarna i ideell verksamhet har inte som främsta syfte att 
generera intäkter utan kan till och med konsumera kassaresurser. I en vinst-
drivande verksamhet skulle en sådan ägodel inte uppfylla sitt syfte och därför 
kasseras, medan den i den ideella organisationen är ett hjälpmedel för att uppnå 

                                                 
133 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 148 f 
134 Ibid. s. 4 
135 Ibid. s. 149 
136 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 765 
137 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 149 
138 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 765 
139 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 150 f 
140 Smith, Redovisningens språk (2000), s. 102 
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verksamhetens mål141. Organisationens framgång och potential ligger främst i 
kvaliteten av den verksamhet som bedrivs vilket gör att balansräkningen blir av 
underordnad betydelse. Fokus ligger snarare på verksamhetsberättelsen142.  
 
Till skillnad från en vinstdrivande organisation har ideella organisationer inget 
ägarkapital, det vill säga att det inte finns några ägare som kan göra anspråk på de 
rättigheter och privilegier som i vinstdrivande organisationer tillfaller aktie-
ägarna143. Istället för beteckningen eget kapital menar de tre föreningar som 
Gustafson studerat att föreningens eller förbundets kapital vore en lämpligare 
beteckning. En av organisationerna har istället valt att definiera det egna kapitalet 
som de medel som tillställts organisationen för uppfyllande av dess syften och 
som på balansdagen inte utbetalats och där det inte föreligger en sådan juridiskt 
bindande förpliktelse som klassificeras som skuld eller avsättning. Hennes 
undersökning visar också att gränsdragningen mellan eget kapital och skulder blev 
problematisk då reserveringar gjorts till mer eller mindre bindande projekt144. 
Skulder är förpliktelser som har uppkommit som en följd av inträffade händelser, 
som innebär ett befintligt åtagande för organisationen, och som förväntas leda till 
ett utflöde av resurser145. Med andra ord kan inte alla förpliktelser klassificeras 
som skulder. Förekomsten av sådana förpliktelser är vanlig i ideella organisa-
tioner146. 
 
 

Teorier kring balansekvationen 
 
Aktiebolagens redovisning utgår från ägarnas intressen och fokuserar på ägarnas 
nettoförmögenhet, medan utdelningar endast ses som uttag av kapital. Den teori 
som ligger till grund för denna syn på balansekvationen kallas ägarteorin147. En 
aktieägare förväntar sig avkastning i form av utdelning och höga aktiekurser 
medan den ideella organisationens donatorer och bidragsgivare inte får någon 
monetär avkastning. Däremot kan de belägga de bidrag de ger med restriktioner 
avseende hur de ska användas. Därmed blir det naturligt att dessa bidrag skuldförs 
hos mottagaren148. I sin undersökning fann Gustafson att de studerade ideella 
föreningarna använde sig av en funktionsindelad resultaträkning. Denna visar 
tydligare än en kostnadsslagsindelad resultaträkning hur medlen har använts i 
organisationen under året. En sådan resultaträkning tonar ned resultatbegreppet 
och fokuserar på kapitalflödet, vilket hon menar för tanken till fondteorin149. 
 
Till skillnad från ägarteorin utgår fondteorin från att redovisningsenheten består 
av ekonomiska resurser, fonder, som är belagda med skyldigheter och restrik-
tioner vad gäller användningen av resurserna150. Fonden utgör en verksamhets-
enhet för intressen med ett gemensamt syfte. Den består av tillgångar och ett 
kapital, där hela kapitalet kan betraktas som restriktioner på tillgångarna151.  

                                                 
141 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 5 
142 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 765 f 
143 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 5 
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145 Smith, Redovisningens språk (2000), s. 102 
146 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 5 
147 Belkaoui, Accounting Theory (1994), s. 233 
148 Bruegman och Brighton, The Accounting Review (1963), s. 766 
149 Gustafson, Praxis och normer - tre ideella föreningar och deras redovisning (2006), s. 150 
150 Belkaoui, Accounting Theory (1994), s. 235 
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Fondteorin fokuserar med andra ord på tillgångarna i verksamheten, hur de 
lämpligast används och administreras. Enligt Belkaoui kan teorin därför med 
fördel appliceras på offentlig sektor och ideella organisationer152. Bruegman och 
Brighton tar, precis som Belkaoui och Gustafson, upp betydelsen av fonder i 
ideella organisationers redovisning En ideell organisation kan ha många inkomst-
källor och inkomsterna kan vara med eller utan restriktioner. Bruegman och 
Brighton menar att redovisningssystemet måste vara anpassat efter detta så att 
aktiviteterna separeras från varandra och utgör egna finansiella enheter. De menar 
att fondredovisning uppfyller detta153.  
 

Sammanfattning av teori 
 
En ideell organisation kännetecknas av att den är en formell sammanslutning som 
inte delar ut ett eventuellt ekonomiskt överskott till ägare eller huvudmän. 
Organisationen skall även ha ett inslag av idealitet genom ideellt arbete eller 
privata gåvor. I den svenska ideella sektorn är medlemskapet ett centralt begrepp. 
Den svenska scoutrörelsen, som är en del av denna sektor, har idag drygt 100 000 
medlemmar och verkar för att möjliggöra för unga människor att utvecklas till 
ansvarsfulla världsmedborgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen 
och scoutlöftet. Den ideella sektorn sorterar under de särdrag som präglar icke-
vinstdrivande organisationer. Dessa särdrag är bland andra att de saknar vinstmått, 
att det finns restriktioner kring deras mål och strategier, att de är beroende av 
bidrag och anslag, att ansvarsfördelningen kan te sig otydlig och att de verkar i en 
tradition av otillräckliga styrmedel.  
 
Särdragen får bland annat till följd att de icke-vinstdrivande organisationerna till 
skillnad från de vinstdrivande inte har ett entydigt mått för organisationens 
prestationer och dess effektivitet. Istället för att mäta resultatet av verksamheten i 
monetära termer måste en ideell organisation utveckla prestationsmått som rela-
terar till organisationens uppdrag för att kunna mäta måluppfyllelsen. Det har 
visat sig svårt att göra icke-vinstdrivande organisationers mål mätbara och dessa 
organisationer har därför haft problem att utveckla relevanta nyckeltal. 
 
De ramverk som FASB och IASB utvecklat kring den externa redovisningen är 
utformade efter vinstdrivande organisationers verksamhet och tar inte hänsyn till 
de ideella organisationernas särdrag. Därför anser flera redovisningsforskare att 
den ideella sektorn behöver ett eget ramverk för att redovisningsinformationen 
skall kunna leva upp till redovisningens kvalitativa egenskaper och uppfylla 
redovisningens syfte. Precis som i vinstdrivande verksamhet syftar redovisningen 
i icke-vinstdrivande verksamhet till att utgöra ett beslutsunderlag för organisa-
tionens intressenter. De ideella organisationernas intressenter kan delas in i fyra 
grupper, de som förser organisationen med resurser, de som är föremål för och 
drar nytta av organisationens verksamhet, tillsynsmyndigheter och organisatio-
nens egen ledningsfunktion.  
 
Kring de resurser som de ideella organisationerna är beroende av kan det råda en 
konkurrenssituation som kan komma att påverka den externa redovisningen. En 
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teori som Gustafson kallar resursberoendeteorin. De icke-vinstdrivande organisa-
tionernas särdrag får också till följd att det kan ifrågasättas om de begrepp som 
resultat- och balansräkningen består av och som den externa redovisningen är 
uppbyggd kring är användbara i ideell verksamhet. Aktiebolagens redovisning i 
den privata sektorn bygger på ägarteorin som fokuserar på ägarnas netto-
förmögenhet. För de icke-vinstdrivande organisationernas finansiella rapportering 
ses istället fondteorin som en alternativ utgångspunkt för den finansiella rapporte-
ringen. 
 
Med detta som teoretisk bakgrund är förväntningarna inför den empiriska under-
sökningen att de ideella organisationernas särdrag gör det svårt för den svenska 
scoutrörelsen, att inom rådande ramverk, ge en rättvisande bild av rörelsens 
resultat, finansiellt men framförallt verksamhetsmässigt. Vi förväntar oss också att 
de därför använder sig av andra kanaler för att kommunicera resultatet av sin 
verksamhet. Vidare förväntar vi oss att rörelsen har svårt att mäta måluppfyllelse, 
att organisationerna försöker redovisa eventuella restriktioner på sina resurser och 
att de anpassar redovisningen för att tilltala resursstarka grupper. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel redogörs för den empiriska studie som tillsammans med uppsatsens 
teorikapitel ligger till grund för analysen. Efter en presentation av respon-
denterna följer intervjuerna i sammandrag.  
 

4.1 Presentation av respondenter 
 
Intervjufrågorna har besvarats av personer som företräder scoutrörelsen och dess 
fem förbund. Utöver dessa har vi även genomfört intervjuer med en revisor på 
KPMG och en forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Nedan följer en kort 
presentation av respondenterna, som därefter följs av en sammanfattning av deras 
svar.  
 

Anders Färjsjö, Frälsningsarméns Scoutförbund 
Frälsningsarméns Scoutförbund är en del av Frälsningsarmén och utför mycket av 
dess ungdomsarbete. Färjsjö arbetar som Territoriell Ungdomssekreterare på 
Frälsningsarmén, en tjänst som innebär budgetansvar och personalansvar för 
ungdomsenheten. Tjänsten innebär också att tillsammans med styrelserna för 
Scoutförbundet och Ungdomsförbundet driva dessa förbunds utveckling, ansvara 
för frågor som är knutna till målsättning och ideologi i samklang med Frälsnings-
arméns, moderorganisationens, mål- och strategidokument. 
 

Magnus Fahleryd, Svenska Scoutrådet 
SSR är ett samarbetsorgan som arbetar med samordning av frågor av gemensamt 
intresse för SSR:s medlemmar, de fem scoutförbunden. Dessutom arbetar de 
internationellt, som den svenska medlemmen i scoutrörelsens två världs-
organisationer WAGGGS och WOSM. Fahleryd verkar ideellt som ekonomi-
ansvarig med ansvar för bokslut och prognoser. 
 

Johan Hansson och Martin Olsson, KFUK-KFUM:s  scoutförbund 
KFUK-KFUM består av flera förbund där Riksförbundet är moderorganisationen. 
Organisationen har en kristen grundtanke men är inte missionerande utan är en 
integrerande, ekumenisk rörelse. Hansson är anställd som ekonom på förbundet, 
medan Olsson verkar ideellt som vice ordförande och ledamot i förbundets 
finansutskott. 
 

Karin Larsson, Svenska Missionskyrkans Ungdom 
SMU är en självständig organisation som har Missionskyrkan som moder-
organisation. De är dock starkt kopplade till moderorganisationen genom gemen-
sam verksamhet. SMU är både en scoutrörelse och en kristen ungdomsrörelse. Av 
33 000 medlemmar är 21 000 scouter. Larsson är anställd administrativ sekre-
terare på förbundsnivå, en tjänst som innefattar både administration och ekonomi.  
 

Mikael Premberg, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
NSF är en av de fyra medlemsorganisationer som bildar IOGT-NTO-rörelsen. 
NSF samarbetar även med de övriga scoutförbunden, där de är det näst minsta 
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förbundet medlemsmässigt. Samarbetet sker via Svenska Scoutrådet. Premberg är 
anställd som förbundssekreterare med ansvar för ekonomi och personal.  
 

Henrik Rättzén, KPMG 
Rättzén är verksam som auktoriserad revisor på KPMG och reviderar Svenska 
Scoutrådet och Svenska Scoutförbundet. Han har ett förflutet som scout i SSF, där 
han i början av 1990-talet satt två år i förbundsstyrelsen.  
  

Tom Sagerberg, Svenska Scoutförbundet 
Till skillnad från de andra scoutförbunden är Svenska Scoutförbundet fristående 
och har ingen moderorganisation. Sagerberg är anställd som ekonomiansvarig på 
Svenska Scoutförbundet. 
 

Filip Wijkström 
Wijkström är docent i företagsekonomi och chef för Ekonomiska Forsknings-
institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare innehade han Cancer-
fondens och Svenska Röda Korsets gemensamt inrättade forskartjänst med 
inriktning på ideella organisationers ekonomi, organisering och ledarskap. 
 

4.2 Intervjuerna i sammandrag 
 
Intervjuerna har baserats på drygt tjugo färdigformulerade frågor som behandlar 
problematiken kring ideella föreningars mätning och kommunikation av verksam-
hetens resultat. Då svaren skiljer sig åt mellan respondenterna eller någon 
individuell respondents åsikt har avvikit, redovisas detta separat. Intervjufrågorna 
ligger som bilaga till uppsatsen.  
 

4.2.1 Organisationens och årsredovisningens syfte 
 

Målet med organisationens verksamhet 
 
Målet med de olika förbundens verksamhet varierar beroende på eventuell 
tillhörighet till moderorganisation. Tillsammans delar de en grundläggande mål-
sättning att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla världs-
medborgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet. I 
SSF:s fall är detta det enda målet med verksamheten då de inte är knutna till en 
moderorganisation. SMU skiljer sig från de övriga förbunden genom att inte vara 
ett renodlat scoutförbund utan att istället ha scoutverksamheten integrerad i den 
ordinarie verksamheten. Därför skiljer sig Larssons svar på frågan om målet med 
organisationens verksamhet då hon säger att målet med SMU:s verksamhet är att 
föra evangelium om Kristus, att ta ansvar för människors levnadsvillkor och att 
verka för Kristi kyrkas synliga enhet. Även Frälsningsarméns Scoutförbund är 
kopplade till en frikyrkorörelse och har som mål att barn och ungdomar skall få 
lära känna Jesus. KFUK-KFUM:s scoutförbund, som är knutet till en moder-
organisation, och NSF, som är en del av nykterhetsrörelsen, har formulerat sina 
målsättningar så att de ger uttryck både för grundtanken med scouting och för sin 
moder- eller samarbetsorganisations målsättning. KFUK-KFUM:s scoutförbund 
formulerar sitt mål som att ge personlig utveckling till sina medlemmar, andligt, 
fysiskt och psykiskt, medan det som skiljer NSF från de andra scoutförbunden är 
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målsättningen att verka för en miljö fri från alkohol och narkotika och andra 
gifter. Hansson och Olsson berättar att KFUK-KFUM:s scoutförbund tillhör de 
fyra största ungdomsorganisationerna i världen och har alla dessa att ta hänsyn 
till, vilket ibland kan ge en känsla av kluvenhet när det är många intressen att 
beakta. Genom KFUK-KFUM tillhör de YWCA och YMCA och genom Svenska 
Scoutrådet tillhör de WOSM och WAGGGS. Fahleryd nämner även att SSR 
genom sin roll som paraplyorganisation till förbunden även har som mål att se till 
att resurserna i scoutsverige används så effektivt som möjligt. Fahleryd illustrerar 
SSR:s roll genom att jämföra SSR med EU-kommissionen som är ett drivande 
organ. SSR ställer förslag som får godkännas av förbundens styrelser, som i sin 
tur kan jämföras med EU:s ministerråd.  
 
 

Organisationens särdrag i jämförelse med vinstdrivande organisationer 
 
Premberg med flera påpekar att de är ideella organisationer och därmed inte 
vinstdrivande. De medel de får in skall förvaltas på bästa sätt för att ge individen 
tillfälle till personlig utveckling. Det är inte meningen att pengar skall läggas på 
hög, utan de skall rullas. Hansson och Olsson framhåller att det är medlemmarna 
som står i centrum och att detta genomsyrar hela ekonomifunktionen. Fahleryd 
uttrycker det som att verksamheten skall leverera medlemsnytta vilket han anser 
är mycket luddigare än att till exempel Ericsson skall generera hög avkastning till 
aktieägarna. Rättzén framhåller att verksamheten måste utvärderas utifrån sina 
mål. Det svåraste i ideella organisationer menar han är att se vad som är målet, att 
leva efter det och att följa upp det. Generellt sett tycker han att de ideella 
organisationerna är dåliga på det. Framförallt anser han att de saknar en koppling 
mellan den verksamhet som bedrivs och hur den finansieras.  Hansson och Olsson 
menar också att det viktiga inte är att gå precis plus-minus-noll. De menar att ett 
plus eller ett minus kan accepteras om det är motiverat. Det som är viktigt är att 
bedriva bra verksamhet. Självklart kan organisationen inte varje år gå med förlust, 
men det är acceptabelt att det jämnar ut sig i längden. Verksamheten är första 
prioritet och nollresultat eftersträvas. Fahleryd tror att en vinstdrivande 
organisation är mer kostnadsmedveten och renodlar verksamheten mer optimalt. 
Han menar att en ideell organisation tenderar att vara spretigare än ett 
vinstdrivande företag, men att scoutrörelsen har arbetat fram en färdplan för de 
kommande femton åren och att de därför förhoppningsvis har byggt upp en 
struktur att utgå ifrån. Sagerberg pekar på att arbetsgången skiljer sig från den i ett 
vinstdrivande företag. Istället för att först göra en budget och sedan ta fram en 
affärsplan för sin verksamhet, görs först en plan för den verksamhet föreningen 
vill bedriva, sedan söker föreningen bidrag och anslag och därefter kan en budget 
göras. Hansson och Olsson påpekar också att det finansiella resultatet inte 
beskattas och att internredovisningen är mycket central.  
 
På frågan om Rättzén ser några skillnader mellan att revidera vinstdrivande 
företag och ideella föreningar svarar han både ja och nej. Uppdraget som extern 
revisor är att granska räkenskaperna och förvaltningen. Räkenskaperna i en ideell 
organisation är ofta mindre omfattande och mindre komplexa. Vad gäller förvalt-
ningsrevisionen har SSR en verksamhetsrevisor som granskar om organisationen 
gör det som årsmötet beslutat och om stadgarna följs. Rättzén menar att det som 
skiljer revisionen av en ideell organisation från revisionen av en vinstdrivande 
organisation är att hela tiden hålla i minnet vad organisationen syftar till och att 
ekonomin är en finansieringskälla för verksamheten. 
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Wijkström har genomfört ett flertal studier kring vad som är en organisations 
särart och hur denna särart generar ett mervärde. Han menar att en ideell organisa-
tion måste ha en stabil och konstant särart, det vill säga bidra med något annat än 
aktörerna i statlig och privat sektor bidrar med, till exempel att verka för fler 
kristna på jorden. Denna särart ger ett mervärde, utan ett sådant mervärde behövs 
inte organisationen. 
 
Han talar om sex olika typer av särarter som för sig själva eller i kombinationer 
uppges av de organisationer som han studerat. Särarterna kan delas upp i två 
delar, en mer långsiktig och diffus samt en som är mer konkret och tydlig. Idé och 
vision, perspektiv och sammanhang är de diffusare särarterna. Resurser, metoder 
och organisering är mer konkreta särarter. Exempel på idé och vision kan vara att 
rädda världen, en särart ett företag inte kan ha då dess idé är att tjäna pengar. En 
ideell organisation kan däremot gå back år efter år och Wijkström likställer de 
ideella organisationernas medlemsavgifter med ägartillskott. Sammanhang bety-
der att det finns ett sammanhang kring den verksamhet som bedrivs, till exempel 
LP-stiftelsen som arbetar med drogrehabilitering och som är knuten till 
Pingstkyrkans verksamhet dit patienterna slussas vidare efter avslutad behandling. 
Perspektiv betyder att den ideella verksamheten har ett längre perspektiv, kanske 
till och med ett evighetsperspektiv, till skillnad från stat och kommun som arbetar 
i fyraårscykler eller näringslivet som har kvartalscykler. Av de mer konkreta 
särarterna kan resurser exemplifieras med frivilligt arbete eller donerade pengar. 
Organisering som särart kan innebära att föreningen väljer att organisera sig i 
federativa strukturer medan metoden kan bygga på en idé om demokrati som i 
folkrörelsen. 
 
I amerikansk litteratur definieras den ideella sektorn ofta utifrån vad den inte är, 
till exempel non governmental eller non profit. De ideella organisationerna ses 
som defekta och redovisningen måste anpassa sig efter detta. Istället för att utgå 
från avsaknader väljer Wijkström ett annat sätt att angripa fältet på. Han menar att 
detta är en förutsättning för att hitta vettiga sätt att utveckla nyckeltal på, vilket 
han för övrigt tycker är självklart att organisationerna skall kunna göra.  
Wijkström anser att fokus bör ligga på vad som utmärker organisationerna i den 
ideella sektorn och hur de hänger samman, inte varför de avviker från de andra två 
sektorerna. Med det vill han inte säga att de ideella organisationerna inte skall 
låna in begrepp från de andra systemen, men de måste låna inom en ram de själva 
har definierat. Om den ideella sektorn kopierar ett helt system finns en risk att 
verksamheten måste göras om baserat på den ram som importerats. Därför gäller 
det att hitta en egen struktur för sin organisation, en ram för vad verksamheten är 
till för och hur den skall utvärderas. Utifrån denna ram går det sedan att importera 
valda delar från andra system. 
 
 

Syftet med föreningens årsredovisning 
 
De flesta av respondenterna svarar att syftet med årsredovisningen är att få fram 
ett godtagbart underlag till årsmötet och därmed ett dokument som revisorerna 
kan godkänna. De framhåller att detta underlag skall vara transparent och tydligt 
visa hur medlen använts i verksamheten. Rättzén jämför scoutförbundens 
förbundsstämmor med börsbolagens bolagsstämmor. För att medlemmarnas eller 
aktieägarnas behov skall tillgodoses måste ledningen tillhandahålla information 
kring hur verksamheten har bedrivits. Men till skillnad från aktieägare är 
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medlemmarna inte där för att se att deras förmögenheter förvaltas väl utan för att 
se att deras idéer förverkligas och att det finns finansiering till det. Då blir ofta 
ekonomin, det vill säga siffrorna, av underordnad betydelse. Det gäller att kom-
municera så att medlemmarna förstår och att mäta mot hur verksamheten har 
planerats. Årsredovisningens syfte handlar då om att försöka få medlemmarna, 
intressenterna, att förstå hur organisationen har presterat under det gångna året 
både verksamhetsmässigt och finansiellt. Wijkström uttrycker det som att 
redovisningen handlar om hur organisationen skall redovisa sina prestationer 
under året i förhållande till det uppdrag den har. Rättzén säger också att SSR 
behöver legitimera sin verksamhet för att motivera den medlemsavgift 
organisationen tar ut av förbunden. Premberg menar att syftet är att berätta vad de 
gjort för pengarna, men han anser att den resultaträkning som årsredovisnings-
lagen kräver är väldigt enkel och inte ger särskilt mycket information. Därför har 
NSF valt att lägga specificeringar av intäkter och kostnader som bilagor efter 
årsredovisningen. Detta för att medlemmarna skall förstå bättre. KFUK-KFUM:s 
scoutförbund har tagit fram ett separat dokument, Vår verksamhet, som riktar sig 
till företag och andra som kan vara intresserade av deras verksamhet. I den ingår 
en version av årsredovisningen som ser lite annorlunda ut än den som är påskriven 
av revisorn. De påpekar att syftet handlar mycket om legitimitet, att visa att 
organisationen har koll på sin ekonomi.  
 
Larsson talar om att årsredovisningen syftar till att återrapportera, främst till 
intressenterna. Hos SMU är dessa i första hand lokalföreningar och lokalför-
samlingar, men även bidragsgivare. Återrapporteringen handlar dels om hur 
verksamheten har gått ekonomiskt, men också vad organisationen har gjort, vilken 
verksamhet de haft. Fahleryd berättar att SSR:s årsredovisning är upplagd som en 
vanlig traditionell årsredovisning med en verksamhetsberättelse som beskriver 
den verksamhet som bedrivits under året, därefter följer de ekonomiska 
rapporterna i slutet av årsredovisningen. Verksamhetsberättelsen anser Fahleryd 
är viktigare, eftersom SSR inte skall leverera vinst till medlemmarna, utan 
verksamhet. Sagerberg spetsar till sitt svar med att säga att årsredovisningens enda 
syfte är att tillfredsställa myndigheternas önskemål, punkt slut. Han menar att 
organisationen sorterar under årsredovisningslagen som vill förtydliga och 
förenkla för ekonomer, men menar att SSF riktar sig till medlemmarna. Det är ett 
förhållande som inte uppfylls av årsredovisningslagen. Istället blir informationen 
bara förvillande.  
 
Wijkström berättar att i juryn som utser bästa årsredovisning i den ideella sektorn 
finns två falanger. En politikerfalang som anser att de ideella organisationerna 
tillför något i samhället. Detta måste visas upp för att legitimera verksamheten. 
Den andra falangen, som han själv företräder, utmärks av något som han kallar en 
organisationsingång. Han använder sig av en modell som tar hänsyn till 
organisationens uppdrag, aktiviteter och resurser när han bedömer årsredo-
visningarna. Han ser det som något positivt om organisationen lyckas förmedla en 
sådan kedja i sin presentation och åtminstone försöker visa några nyckeltal. 
 
I slutet av intervjun med Rättzén konstaterar han att även om det inte ligger i 
årsredovisningens syfte så är någon slags strategisk information kring vad 
verksamhetens mål är, vilken grad av måluppfyllelse som uppnåtts och hur det har 
finansierats utomordentligt viktig. Det kan kanske kallas medlems- och intressent-
information. Han gör ännu en jämförelse med börsbolag och målar upp en bild av 
ett scoutbokslut en gång om året där SSR går ut i media och säger att så här 
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mycket har antalet medlemmar ökat, dessa var våra mål och detta är vår 
måluppfyllelse. Vi är på stark frammarsch och våra prognoser för framtiden är 
goda. Om det på ett bra sätt går att beskriva scoutrörelsens frammarsch kan 
rörelsen få mera rampljus, visa mera transparens och hitta fler nya medlemmar 
och bidragsgivare som kan finansiera verksamheten. 
 
 

Intressenter till föreningens årsredovisning 
 
Alla respondenter som företräder scoutrörelsen ser sina medlemmar som 
föreningens främsta intressenter till årsredovisningen. Dessa medlemmar har olika 
form, de kan vara individuella medlemmar eller föreningar. Larsson utgår från 
lokalföreningarna i första hand när hon upprättar årsredovisningen, sedan 
kompletterar hon med information som bidragsgivare etcetera behöver för att bli 
nöjda. Moderorganisationen är också en viktig intressent som är intresserad av hur 
SMU bedriver verksamheten. Hon nämner även samarbetspartners, till exempel 
andra ungdomsorganisationer, men även Bilda som är Missionskyrkans 
studieförbund. Hos SSR är det de fem scoutförbunden som är medlemmar och 
årsredovisningens främsta intressenter. I och med att verksamheten ökat kraftigt 
har det medfört ett ökat behov av finansiering. Exempel på externa finansiärer och 
bidragsgivare är staten och offentliga organ, vilka därmed också utgör intressenter 
till årsredovisningen. En ganska nytillkommen intressent är Stiftelsen för 
insamlingskontroll, som också ställer krav på hur den återrapporterade informa-
tionen skall se ut. De flesta bidragsgivare har specifika återrapporteringskrav, men 
Fahleryd ifrågasätter ibland hur noga de är när de tar del av dem. Även Premberg 
nämner bidragsgivarna som viktiga intressenter. När NSF ansöker om pengar från 
olika fonder, till exempel Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas 
Minnesfond, skickas årsredovisningen med ansökningshandlingarna. Han nämner 
också att årsredovisningen används som material att dela ut när NSF vill 
presentera organisationen för någon som inte känner till den. I de sammanhangen 
tycker han att det är viktigt att den är snygg och ser intressant ut. De har ännu inte 
utarbetat några avancerade diagram utan anser det viktigast att spegla verk-
samheten. Sagerberg menar att SSF primärt finns till för medlemmarna och att 
årsredovisningen därför borde rikta sig till dessa. Det finns dock även andra 
intressenter. Han nämner årsredovisningen som ett krav för att få statsbidrag och 
projektmedel. I ansökningshandlingarna för att få bidrag krävs en årsredovisning 
påskriven av en godkänd eller auktoriserad revisor. Information till medlemmarna 
ges ut på annat sätt. SSF ger ingen extra information i någon förvaltnings-
berättelse och kostar inte ens på en riktig trycksak, vilket han anser är en 
resursfråga.  
 
Wijkström sticker ut hakan och säger att medlemmarna som intressenter bara är 
ett dåligt surrogat. Han menar att det ju faktiskt kan vara så att det inte finns några 
intressenter, utan att det enda vi har människor till är att företräda värden. Sett ur 
den synvinkeln blir medlemmarna bara ställföreträdare. Vem skall till exempel 
Frälsningsarmén svara inför annat än inför Gud? Om intressenten är Gud, hur 
redovisar organisationen inför Gud att världen har blivit bättre? Då måste en 
människa som gör en slags prövning, till exempel Påven i Katolska Kyrkan, 
placeras däremellan. Han eller hon blir då ställföreträdare för den egentliga 
intressenten. Wijkström vill bryta upp intressenttänkandet och snarare arbeta med 
begrepp som trustees och representanter. Han menar att som människor kan vi 
aldrig tro oss vara Gud eller veta vad som är bäst för miljön, istället kan vi ha 
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rimligt bra modeller för hur vi tror att världen skall bli bättre. Istället för att utgå 
från en intressentmodell bör organisationen utgå från sitt syfte, för att utifrån det 
se vad den har tillfört. Wijkström inser att detta är en extrem åsikt, men menar att 
för att hitta några teoretiska modeller måste så mycket som möjligt skalas bort så 
att kärnan blottas. Utifrån denna kan sedan modeller byggas.  
 

4.2.2 Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 

Organisationens bidragsgivare 
 
Alla förbunden utom Frälsningsarméns Scoutförbund nämner statsbidragen som 
en viktig källa till finansiering. Statsbidragen går via Ungdomsstyrelsen som 
fördelar ut dem till ungdomsorganisationerna. Bidraget är ändamålsbestämt och 
kräver att föreningen skall ha minst 3 000 medlemmar i åldern sju till tjugofem år 
för att få kalla sig ungdomsorganisation. En del av bidragen från staten härrör från 
överskottet av Svenska Spel. Detta bidrag skall komma lokal verksamhet 
tillhanda. Hansson och Olsson berättar att kring pengarna från Ungdomsstyrelsen 
råder det större kontinuitet. Eftersom bidraget från Svenska Spel består av 
överskottet från bland annat Jack Vegas-maskinerna är detta bidrag mer osäkert. 
Blir det inget överskott får de heller inga pengar. Frälsningsarméns Scoutförbund 
får till största delen sina bidrag av privatpersoner i form av medlemsavgifter, 
gåvor och donationer. En annan bidragskälla som de flesta förbund nämner är 
Konung Gustaf V:s 90-årsfond. SSR får inga grundbidrag. Dessa bidrag går till 
förbunden så SSR får del av dem indirekt via de medlemsavgifter som tas ut av 
scoutförbunden. Medlemsavgifterna skall täcka förvaltningsstrukturerna. SSR får 
också bidrag för specifika projekt. Fahleryd nämner Allmänna arvsfondens bidrag 
till ett projekt mot övergrepp, Socialstyrelsens bidrag till ett alkoholprojekt, 
Ungdomsstyrelsens bidrag till ett mångfaldsprojekt och bidrag från Friluftsrådet 
som är en del av Naturvårdsverket. Fahleryd påpekar att det finns en liten tendens 
att anpassa verksamheten efter de bidrag som finns att söka, den som ger vill 
också ställa krav. A begger can’t be a chooser! Ju mer bidrag som söks desto mer 
måste återrapporteras och alla bidragsgivare ställer egna krav på återrapportering.  
 
För SSF:s del står staten för cirka en tredjedel av intäkterna i form av statsbidrag, 
cirka nio utav totalt tjugofem miljoner. Medlemsavgifterna står för nästa tredjedel 
och den sista tredjedelen är en blandning av deltagaravgifter, projektbidrag, ränte-
intäkter, avkastning på värdepapper och försäljning av diverse scoutprodukter. 
Försäljning är en intäkt av varierande betydelse som flera av respondenterna 
nämner. KFUK-KFUM:s scoutförbunds försäljning av en väggalmanacka är till 
exempel en viktig inkomstkälla. Hos NSF var intäkterna från medlemsavgifter 
cirka 300 000 år 2004. Medlemsavgiften till förbundet är 65 kronor per medlem 
och tas upp av kåren. Förutom förbundsavgiften kan medlemsavgiften även bestå 
av bland annat en distriktsavgift. 
 
Eventuell tillhörighet till en moder- eller samarbetsorganisation visar sig även i de 
bidrag förbunden får. NSF skiljer sig från de övriga förbunden genom att de har 
en relativt god ekonomi tack vare IOGT-NTO:s Miljonlotteri. Dessa intäkter gör 
det möjligt för förbundet att ha fler anställda och att ge kårerna ett extra 
aktivitetsstöd på 1,3 miljoner som fördelas efter hur mycket aktiviteter de gjort 
och hur mycket de ökat medlemsmässigt. Larsson berättar att SMU får Sida-
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bidrag genom Svenska Missionsrådet för volontärutbyten, dessutom är SMU 
hjälpta av att de står nära Missionskyrkan och kan ta hjälp av deras resurser.  
 
Sagerberg säger, med en glimt i ögat, att företag och myndigheter nog bidrar med 
mer än de själva vet om då anställda, som är ideellt engagerade på sin fritid, 
kanske passar på att skriva ut några papper på arbetet. Vid intervjun med 
Premberg kom detta på tal och han kommenterade att gränserna mellan arbete och 
fritid inte alltid är så tydliga. I och med den tekniska utvecklingen är det idag lätt 
att ta arbetet med sig hem och han menar att det antagligen jämnar ut sig i 
längden. 
 
I ett vidare perspektiv får SMU mycket insatser av medlemmar som arbetar ideellt 
berättar Larsson. Detta är en mycket stor resurs. Hon säger vidare att det gör det 
svårt att budgetera projekt, som exempelvis läger, eftersom de inte vet hur mycket 
som efterskänks, hur mycket som de får gratis av ideell arbetskraft och hur 
mycket de behöver betala för. Sagerberg håller med om att de ideellt arbetande är 
ett imponerande antal. Han upplever inga budgeteringssvårigheter kring de ideella 
resurserna som i SMU, utan säger att SSF är ganska frikostiga med kostnads-
ersättningar enligt kvitto. Under intervjun med Premberg kom vi in på frågan om 
NSF någon gång har gjort en uppskattning av hur mycket ideellt arbete som läggs 
ned i verksamheten och om detta kan värderas monetärt. NSF har aldrig gjort 
någon sådan uppskattning, men det har däremot gjorts en undersökning bland alla 
scoutförbunden om hur mycket ideell tid som läggs ned. Denna kom fram till att 
en ledare lägger ned omkring kring fem timmar på scoutverksamhet i veckan. 
NSF har cirka 800 personer med någon form av ledaruppdrag. Om deras arbete 
skulle uppskattas i monetära termer skulle en måttstock kunna vara att de gånger 
NSF anlitar personer som utför kortare uppdrag har de som riktvärde att betala 
cirka 100 kronor i timmen. Olsson säger att när det gäller ideellt arbete handlar 
det främst om medlemmar som arbetar ideellt och det är minst lika viktigt som 
monetära bidrag. Utan medlemmarnas arbete kan förbundet inte bedriva någon 
verksamhet. De är beroende av det ideella arbetet på alla nivåer i organisationen. 
Vidare säger han att pengar alltid går att ordna på något sätt, men om det ideella 
engagemanget saknas, ja då är det kört. Han säger också att ideologisk konkurs 
nog är vanligare än ekonomisk konkurs. Hansson menar att de ekonomiska 
rapporterna aldrig blir rättvisande, det pågår så mycket som inte syns, exempelvis 
de ideella arbetstimmarna. 
 
 

Konkurrens kring bidragen 
 
Premberg berättar att NSF upplever att det är bättre att SSR ägnar sig åt att söka 
sponsring, framför att förbundet gör det, och istället låter dessa medel sippra ner 
genom organisationen till dem. Premberg säger också att NSF upplever mest 
konkurrens om lotterimedlen och kring problemet med att hitta ett lämpligt sätt att 
fördela dessa mellan de tre ungdomsorganisationerna i IOGT-NTO-rörelsen. De 
har kommit fram till att de aldrig kan värdera varandras verksamheter och istället 
använder de medlemssiffrorna som fördelningsnyckel. Denna nyckel baseras på 
medlemmar mellan sju och tjugofem år men det har även förts diskussioner om att 
värdera tonåriga medlemmar något högre i dessa beräkningar då de är svårare att 
knyta till verksamheterna. På scoutsidan upplever NSF ingen konkurrens, utan 
förbunden arbetar nära varandra.  
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Hansson och Olsson säger också att de upplever konkurrens om bidragen. 
Framförallt anser de att den fördelning som kommer från staten är sned, det är 
exempelvis en kraftig fördel för idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är på sätt och vis 
normen när förslag tas fram för nya regler, sedan appliceras dessa på all annan 
ideell verksamhet. Ett annat exempel som de nämner är SVEROK, som organi-
serar sig i många små lokalföreningar och på så vis får mer pengar per medlem 
från den delen av statsbidragen som baserar sig på antal föreningar. Sagerberg 
med flera framhåller att ungdomsorganisationerna samarbetar i stor utsträckning, 
men han påpekar också att olika modeller gynnar olika organisationer. Även han 
nämner SVEROK som exempel på en organisation som får avsevärt mycket mer 
per medlem än vad SSF får. Frälsningsarméns Scoutförbund säger sig inte 
uppleva någon konkurrens kring sina bidrag. 
 
Larsson säger att konkurrensen inte är något hon brukar tänka på. Oftast sam-
arbetar SMU med andra ungdomsorganisationer, men just vid bidragsansökningar 
så fokuseras det på medlemsantalet och hur SMU står sig i jämförelsen med andra 
organisationer. Det är en fast summa som fördelas. Ju fler medlemmar 
organisationen har desto mer bidrag får den, det är som att dela på en kaka. Även 
om staten ställer krav på de bidrag organisationerna får finns just nu inga verktyg 
att dra tillbaka bidrag om organisationen inte uppfyller kraven. Larsson säger att 
det är ett stort jobb att ta in uppgifter om medlemmar varje år och att SMU därför 
lägger mer kraft på insamlandet av medlemsuppgifter framför att lägga ner tid på 
att beskriva verksamheten. Vidare säger Larsson att konkurrensen är hårdare kring 
de bidrag som inte är finansiella. Det är svårare att få tag på ungdomar som vill 
ställa upp och arbeta gratis. Det räcker till lokal nivå, men det är svårt att hitta 
ideell arbetskraft på distrikts- och riksnivå.  
 
Fahleryd, däremot, upplever ingen konkurrens. Han tror att eftersom SSR är ute i 
god tid och är proffsiga uppfattas de som snäppet bättre än andra som söker dessa 
bidrag. Ofta blir bidragsgivare imponerade för att de har gjort det de sagt att de 
skall göra för pengarna.  
 
 

Restriktioner kring bidragen 
 
Larsson börjar med att förklara de restriktioner som finns kring bidragen de 
erhåller från staten. Den del som kallas statsbidrag är inte riktade, utan är till för 
att de skall hålla en riksorganisation. De får också bidrag från Svenska Spel. 
Samtliga bidrag från staten betalas ut genom Ungdomsstyrelsen. Premberg 
nämner att Ungdomsstyrelsen kontrollerar att de medlemmar som rapporteras 
verkligen finns och ställer krav på att allt är rätt redovisat, att könsfördelningen är 
rätt rapporterad och att medelåldern i förbundsstyrelsen inte är för hög. Bidraget 
NSF får från Miljonlotteriet är däremot inte villkorat. Medlen från Svenska Spel 
är riktade för att komma lokalföreningarna till del. Sagerberg säger att dessa 
bidrag kräver en särskild redovisning över hur pengarna kommit lokal-
föreningarna tillgodo, vad lokalföreningarna sedan gör för pengarna ställs det inga 
större krav på så länge de inte skänks bort. En organisation måste uppfylla vissa 
krav för att få bidrag från staten. Den skall ge en demokratisk fostran och värna 
om demokratin. Det skall vara jämställdhet mellan könen. Organisationen skall 
också främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Den skall skapa en 
meningsfull fritid och engagera fler ungdomar i föreningslivet. Staten betalar ut 
bidrag till förbunden baserat på hur många medlemmar och lokalföreningar de 
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har. De bidrag SMU får från församlingar och lokalföreningar är sällan riktade till 
ett speciellt projekt utan är anslag avsedda för att bedriva riksverksamhet. 
Däremot finns det restriktioner kring de bidrag som förbunden får från Konung 
Gustaf V:s 90-årsfond. Dessa bidrag söks för specifika projekt och skall användas 
till internationella utbyten och utbildningar, gärna för längre tid och mot att 
föreningen tar emot returbesök. När SMU får bidrag från privatpersoner är skälet 
oftast att de tycker att de bedriver en bra verksamhet. Det är snarare Missions-
kyrkan, moderorganisationen, som får arv och testamenten från medlemmar med 
krav på att pengarna skall gå till vissa ändamål. SMU får inte den typen av bidrag 
i samma utsträckning. Färjsjö svarar att några av de bidrag organisationen får kan 
vara avsedda för ett speciellt ändamål, han exemplifierar med flickor och barn i 
storstaden. 
 
Fahleryd framhåller att organisationen måste hålla det den lovar och verkligen 
producera den typ av verksamhet som bidragen söks för. Det har hänt att SSR 
betalat tillbaka pengar när det visat sig att ett projekt inte fick den omfattning som 
var planerat. Vissa bidragsgivare kräver också att revisorer skall vara med och 
granska projektredovisningen. Ungefär hälften av revisorsarvodena i SSR går till 
projektredovisning och resten till bokslutsgranskning. Rättzén bekräftar att varje 
organisation och myndighet som ger bidrag har olika bestämmelser och restrik-
tioner. Som revisor skall han ofta intyga att dessa restriktioner har följts och 
redovisats på ett korrekt sätt. Han berättar också att Ungdomsstyrelsen, som 
visserligen inte ger bidrag till SSR, är extra noggranna efter medlemsskandalerna 
kring SSU. Fahleryd konstaterar att pengar ofta är öronmärkta i och med att 
bidrag söks för olika typer av projekt. 
 
 

Egna sätt att redovisa 
 
Premberg påpekar att NSF följer årsredovisningslagen. Men han berättar att efter 
den del av årsredovisningen som är påskriven av revisor ligger en specificering 
över vad allt har kostat och den tror han är viktig. Han tror också att de skulle 
kunna göra en bättre analys av detta, till exempel med hjälp av cirkeldiagram för 
att förtydliga ännu mer för intressenterna. Detaljerna kring minnesfonderna 
redovisar NSF i not till balansräkningen. Där redovisas vem som har fått 
stipendium och med vilken summa. Längst bak redovisas också vilka som har fått 
förtjänstmärken och vilka som har närvarat vid olika aktiviteter, kommittéer och 
arbetsgrupper.  
 
SMU följer de rekommendationer Öhrlings PricewaterhouseCoopers för några år 
sedan tog fram för uppställningen av resultat- och balansräkningen. Längst bak, 
utanför årsredovisningen har SMU en beskrivning av de fonder som redovisas i 
balansräkningen.  Där framgår till vilket ändamål dessa pengar har samlats in. 
Hansson och Olsson säger att det finns regler för vad som får kallas för fond. 
Istället har KFUK-KFUM:s scoutförbund valt att kalla dessa medel ändamåls-
bestämda. De syns i balansräkningen och finns specificerade i not. I ett separat 
dokument som SSF kallar Verksamhetsberättelse redovisar de en verksamhets-
inriktad resultaträkning, olika uppställd år från år. Den är bara till för medlem-
marna och skall visa hur resurserna fördelats. Sagerberg säger att den är lätt att 
förstå och de använder en budget med motsvarande uppställning. Anslagen 
intäktsförs, men det går inte att se vilka restriktioner som finns kring dem, och de 
återstående medlen skuldförs.  
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Fahleryd berättar att SSR har utvecklat en objektredovisning, så kallad resultat-
rapport, för resultaträkningen uppdelad på olika delar av verksamheten för att 
intressenterna skall få en chans att se vad pengarna har gått till. SSR har också fått 
påpekanden från revisorerna att göra bättre uppställningar av balansräkningen, till 
exempel att ta med upplupna och förutbetalda belopp på olika projekt. Det gör att 
balansomslutningen blir väldigt stor, men han tycker att periodiseringar är viktiga 
när vissa projekt sträcker sig över fler perioder. Rättzén bekräftar att 
projektredovisningen av till exempel läger är en viktig fråga i SSR. Frågan om 
huruvida lägren är en balanspost eller en resultatpost blev aktuell i och med lägret 
2001. Av den totala verksamhet som rådet hade beslutat om och drev i någon 
form redovisades en omsättning på strax under en miljon i SSR:s resultaträkning. 
Egentligen ansvarade de för en omsättning på 17 miljoner under det året och 
under lägeråret hela 35 miljoner. Rättzén ansåg att det vore lämpligt att 
medlemmarna fick veta det. Nu ligger projekten som tillgångar och skulder, 
beroende på om mer pengar kommit in än vad som har lagts ned. Han berättar att 
innan årsredovisningslagen började tillämpas på ideella organisationer var det inte 
ovanligt att tillgångar kostnadsfördes omedelbart istället för att aktiveras i 
balansräkningen. Det sågs nästan som en sport att vid goda tider stoppa in så 
mycket som möjligt på skuldsidan för att inte visa sig för rik, men han påpekar att 
detta ju inte är förenligt med kravet på rättvisande bild. I och med tillämpningen 
av årsredovisningslagen finns det nu en stadga i redovisningen. Nackdelen är att 
lagen är alldeles för fyrkantig vilket leder till att presentationen blir missvisande.  
 

4.2.3 Prestationsmått 
 

Mätning av verksamhetsresultatet 
 
Alla förbunden nämner medlemsantalet och dess utveckling. Hansson och Olsson 
förklarar användningen av detta mått med att en aktivitet kan avspegla sig i 
medlemsantalet och att de har ett väl fungerande medlemsregister. De menar att 
det är det enda riktigt konkreta sättet att mäta verksamheten på. Rättzén menar att 
en mätning av verksamhetsresultatet ju beror på målet med verksamheten och att 
SSR:s mål troligtvis borde vara att öka antalet medlemmar. Enligt Premberg är 
medlemsantalet särskilt viktigt för NSF, som är det näst minsta förbundet. För att 
få räkna sig som en ungdomsorganisation hos Ungdomsstyrelsen måste förbundet 
ha minst 3 000 medlemmar mellan sju och tjugofem år. Just nu har NSF cirka 
3 200 medlemmar och börjar balansera på gränsen. Därför har de beslutat att 
anställa tio rekryteringskonsulenter som skall jobba i ett år. Målet med deras 
arbete är att få in 300 nya medlemmar per person. Aktivitetspinnar är också ett 
mått som NSF redovisar i sin årsredovisning efter revisorernas påskrifter. De har 
en poängjakt där befintliga kårer med mycket aktiviteter kan samla in mer pengar 
genom fler aktiviteter. Även om det är viktigt med många medlemmar är det 
också viktigt för NSF att de gör någon form av verksamhet, annars kan de inte 
påverka.  
 
Även SMU använder sig av medlemsutvecklingen som sitt främsta mått. Liksom 
många andra föreningar har SMU under flera år haft ett sjunkande medlemsantal. 
Larsson påpekar att det är ett omfattande jobb att samla in information om med-
lemmarna varje år och att de därför lägger mer resurser på detta än att beskriva 
verksamheten. SMU ser även på vilka verksamheter medlemmarna deltagit i, om 
de är scouter, sjunger i kör eller går i söndagsskolan. Då ser de vilken verksamhet 
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som fungerar bäst lokalt det aktuella året. Även om medlemsantalet totalt sett 
minskar kan det ändå finnas vissa grupper som ökar. Larsson nämner också 
deltagarantal vid de arrangemang SMU anordnar. Hon menar att de omedvetet 
värderar i hur många som deltog, hur många som anmälde sig och om det var fler 
än förra året. I övrigt använder sig SMU inte av så många prestationsmått. 
Sagerberg påpekar att SSF:s resultat mäts i kronor trots att det inte är det de är 
intresserade av. Däremot tror han att de har Sveriges bästa medlemsstatistik. De 
tittar på hur länge medlemmarna stannar, täckningen i landet, marknadsandelar, 
könsfördelning med mera. De använder inga nyckeltal men styrs mycket av 
medlemsantal. Liksom NSF satsar de på att vända dåliga trender och arbetar 
mycket med rekrytering och kvalitetsutveckling.  
 
SSR mäter resultatet av sin verksamhet bland annat genom projektredo-
visningarna. Denna visar till exempel antal nådda människor och antal hållna 
kurser. Men egentligen handlar de mer om vad respektive bidragsgivare kräver 
och är inte något som används internt. Alla bidragsgivare kräver olika rapporter 
och det går åt ganska mycket resurser att ta fram dessa. Ett annat sätt är att mäta 
det finansiella resultatet som visar förhållandet mellan vad verksamheten har 
kostat och hur mycket den har dragit in. Även Rättzén pratar om det finansiella 
resultatet. Om pengarna för ett projekt som startar den första juli och slutar den 
sista juni året därpå flyter in under första kalenderåret, är frågan om dessa intäkter 
skall periodiseras vid årsskiftet. SSR gör periodiseringar och de pengar som ännu 
inte använts i verksamheten läggs som en skuldpost i balansräkningen. Han menar 
att om periodiseringar inte görs fås ingen mätning av den finansiella resurs-
förbrukningen. 
 
Wijkström börjar med att konstatera att vilket mervärde en organisation bidrar 
med är svårt att uttala sig om eftersom det bygger på värderingar, vad som är 
mervärde för en organisation kan snarare vara ett mindervärde för en annan. 
Frågan är då vems ram som skall användas för att utvärdera en organisation. En 
organisation kan arbeta för fler kristna medan en annan organisation kan arbeta 
för fler muslimer. Den enas mått på framgång kan vara en annans mått på 
misslyckande. Organisationen måste arbeta fram en sådan ram utifrån sina egna 
värderingar. Det går inte att gå utanför organisationen för att hitta värdet.  Många 
ideella organisationer bildas för att fylla ett tomrum vilket innebär att deras 
målsättning formuleras så att den bara går att utvärdera mot dem själva. Han 
menar att detta är en allvarlig invändning mot försöken att hitta generella sätt att 
utvärdera ideella organisationer. 
 
Vidare säger Wijkström att det som organisationerna mäter och har utarbetat 
nyckeltal kring kan sorteras in under aktiviteter och resurser, till exempel antal 
studietimmar eller mängden insamlade medel. Men det är möjligt att de aktiviteter 
organisationen genomfört och redovisar inte leder till att organisationen uppnår 
sina mål. Det Wijkström anser att organisationerna borde mäta är resultatet i 
förhållande till uppdraget. Denna tanke kommer också fram under intervjun med 
Rättzén. Han säger att organisationen bör fundera över vad målet är med 
verksamheten och hur detta mäts. SSR:s roll är att stötta verksamheten i scout-
förbunden och se till att den får så bra förutsättningar som möjligt. SSR har även 
en publicitetsdrivande roll. Frågan är om det går att visa på ett kausalt samband 
mellan seminarier med kungen eller en stiftelse som skall verka för ungt ledarskap 
och fler scouter i scoutförbunden. Han frågar sig hur de skall mäta om de har 
lyckats med sitt uppdrag. Han anser att en organisation som SSR bör ha en 
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verksamhetscontroller som ser till om organisationen uppfyller sin verksamhets-
plan och om resurserna räcker till. Rättzén gör ett försök att sätta in verksamheten 
i en managementhierarki med en vision och en strategi för att nå målen. Det finns 
strategier som byggs upp av aktiviteter, men han tror att det finns ett gap mellan 
aktiviteterna och överbyggnaden. Han menar att scoutrörelsens separata delmål 
aggregeras till något mycket diffust, att utveckla goda samhällsmedborgare.  
 
I anslutning till diskussionen kring organisationernas resultatmätning refererar 
Wijkström till Gustafson, vars avhandling han opponerade på. Han menar att den 
uppdelning hon föreslår i siffror kontra text är att förenkla problematiken kring de 
ideella organisationernas redovisning. Han hävdar att det är självklart att organisa-
tionerna även skall kunna beskriva verksamheten i förhållande till uppdraget med 
siffror. Att mäta uppdraget är en förutsättning för att kunna säga om organisa-
tionen har gått bättre i år än föregående år. Wijkström framhåller också att ett och 
samma nyckeltal på en och samma gång kan vara ett mått på resurser, aktiviteter 
eller uppdrag inom en organisation. Han exemplifierar resonemanget med att en 
redovisning av ökade medlemstal dels redovisar ett tillskott av resurser i form av 
medlemsavgifter och ideellt arbete, dels visar att organisationen är aktiv. Men 
samtidigt kan det vara en del av uppdraget att samla ihop tillräckligt många 
medlemmar för att skapa en folkrörelse. Dessutom kan ett och samma nyckeltal, 
beroende på typ av organisation, mäta antingen resurser, aktiviteter eller uppdrag. 
I nykterhetsrörelsen är målet att verka för en miljö fri från alkohol, narkotika och 
andra gifter, medan scouting kan ses som ett verktyg för att uppnå detta mål. Då 
redovisas antalet scouttimmar som aktiviteter, men frågan är hur måluppfyllelsen 
redovisas, det vill säga hur många färre timmar i alkoholmiljöer organisationen 
lyckades åstadkomma. Om scouting däremot är syftet med verksamheten är 
antalet scouttimmar en uppdragsmätning. Wijkström konstaterar att allt detta leder 
tillbaka till att det är mycket svårt att hitta generella sätt att utvärdera idéburna 
organisationer. Det är nästan per definition omöjligt att göra jämförelser kring 
uppdraget eftersom organisationerna bildas för att fylla ett vakuum. Han menar 
också att de ideella organisationerna generellt sett inte är bra på att mäta 
prestationer. Dock kan det finnas olika orsaker till detta. Antingen kan det bero på 
att vi har svårt att se kopplingen mellan den mätning som görs och målupp-
fyllelsen, eller så är det så svårt att mäta denna måluppfyllelse som vi hävdar att 
det är. Det kan också vara så att organisationerna helt enkelt är dåliga på att mäta.  
 
 

Prestationsmåttens karaktär 
 
Larsson anser att det är viktigt att prestationsmått är mätbara och att de är 
jämförbara. Hon säger att medlemsantal går att jämföra med året innan och 
anordnas samma typ av arrangemang går de också att jämföra. Det är däremot 
svårt att jämföra olika verksamheter, vad som var rätt och fel, men SMU gör ändå 
utvärderingar efter varje arrangemang. Premberg säger apropå de sjunkande 
medlemstalen att vid nyrekryteringsprojektet är kravet att de nya medlemmarna 
skall stå med i medlemsförteckningarna. NSF använder sig inte av prestationsmått 
i någon större utsträckning, men tycker att aktiviteter, medlemsantal och nyrekry-
tering är viktigt. Fahleryd svarar kort och koncist att medlemmarna skall begripa 
dem. Den objektuppställda resultaträkningen uppfyller detta, den är lättbegriplig. 
SSR har använt både siffror och diagram på ett schematiskt sätt för att göra 
redovisningen lättförståelig. Annars använder de inte så mycket kvantifierade 
mått. I årsredovisningen finns dock ett avsnitt som heter Scoutverksamheten 2005 
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i siffror. SSR ställer inte upp några kvantifierade mål och Fahleryd konstaterar att 
det finns en utvecklingspotential här. 
 
Rättzén säger precis som Larsson att prestationsmåtten måste vara mätbara och att 
detta är det svåraste en styrelse och ledning i en ideell organisation står inför. 
Samtidigt anser han att de generellt sett ägnar alldeles för lite tid åt problemet, 
vilket får till följd att de heller inte kan kommunicera organisationens prestationer 
till medlemmarna. För att kunna säga att det är bra när ett projekt går med vinst 
eller förlust, måste det gå att mäta vad som förväntas av projektet. Han menar att 
det är viktigt att ha både ett ekonomi- och ett verksamhetsperspektiv och att båda 
delarna behövs för att kunna utvärdera verksamheten.  
 
Hansson och Olsson säger att KFUK-KFUM:s scoutförbund inte använder sig av 
några prestationsmått, men håller med Larsson om att de skall vara jämförbara 
och skall kunna kontrolleras över tiden. De eftersträvar transparens, och vill visa 
vad de presterar och vad medlemmarna får för sina pengar, att visa mervärdet. 
Sagerberg säger att de inte vill mäta i pengar utan att de vill mäta verksamhet. 
SSF har försökt att ta fram ett balanced scorecard för sin verksamhet, ett projekt 
som var stort och svårt och som pågick ett par år innan det rann ut i sanden. Han 
konstaterar att avstämningen av prestationer nog mer ligger på sunt förnuftsnivå 
än på mätnivå.  
 
På frågan om organisationerna har prestationsmått integrerade i organisationens 
struktur och i dess verksamheter svarar Premberg och Larsson nej. Även Fahleryd 
konstaterar att något sådant inte förekommer inom SSR, i projekten formulerar de 
ansvariga själva målen och följer upp dem. Rättzén konstaterar också att SSR, vad 
gäller prestationsmått, har mycket arbete kvar. SSF använder sig av resultat-
enheter och de budgeteras också på den nivån, förbundsledningen är väl medveten 
om detta. Sagerberg säger att det är ett slags anslagstänkande och att de av 
försiktighetsskäl mäter på nettoresultatet.  
 
Vidare frågade vi om organisationerna har utvecklat något sätt att mäta 
effektiviteten i organisationen på. KFUK-KFUM:s scoutförbund arbetar mycket 
med internredovisning. Den är verksamhetsstyrd och visar vem som har gjort vad 
och när. De kan mäta den ekonomiska effektiviteten med hjälp av denna intern-
redovisning som är uppbyggd på kostnadsställen och objektsnummer. Fahleryd 
menar att det är svårt att mäta effektivitet i en organisation som växer så mycket 
som SSR gjort den senaste tiden, men de har börjat arbeta med kansliets 
organisation och det kanske kan bli bättre. Han säger att det i så fall snarare syftar 
till att undvika att bli alltför ineffektiva än att hitta mått på effektivitet. Rättzén 
bekräftar Fahleryds ord när han berättar att han inte sett att det finns någon 
effektivitetsmätning i förhållande till måluppfyllelse. 
 
Inte heller SSF har hittat något sätt att mäta effektiviteten på. När det gäller 
medlemsrekrytering brukar Sagerberg roa sig med att studera måluppfyllelse, men 
det är inget de använder sig av. Han poängterar att de ju arbetar med att utveckla 
människor och det anser de sig inte kunna mäta. Hos NSF har förbundsstyrelsen 
just nu ett projekt där de ringer runt till kårerna för att ta temperaturen och frågar 
hur de tänkt handskas med rekryteringen till hösten.  
 
Inga av respondenterna från scoutrörelsen använder nyckeltal för att mäta 
verksamhetsresultatet. Hansson har tagit fram finansiella nyckeltal, främst för att 
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se hur intäkter och kostnader har utvecklats om de haft specifika arrangemang 
eller år när verksamheten blivit dyrare än normalt. Det är dock ingenting han 
skulle presentera för medlemmarna utan de är till för att se tendenser i verksam-
heten. Även NSF använder sig av finansiella nyckeltal i kontrollen av vad 
verksamheten kostat. Rörelsekostnaderna delas in i kostnader för förbunds-
styrelsen, vad förbundskansliet kostar, verksamhetskostnader och informations-
kostnader.  Fahleryd tittar på det egna kapitalets storlek, vad SSR bör ha i buffert i 
eget kapital. I och med att SSR flyttade förra hösten räknade de på hyra per 
anställd och kontorskostnader i förhållande till verksamhet, dessa har de fått ner 
tack vare flytten. Administration i förhållande till verksamhet får SSR automatiskt 
koll på genom att Stiftelsen för insamlingskontroll tillämpar en fast procentsats 
som får läggas på administration. Frågan är dock vad de lägger in i begreppet 
administrationskostnader.  
 
SMU gör inga systematiska jämförelser med andra förbund, däremot använder de 
sig av Svenska Scoutrådets sammanställning över förbunden, där de får en 
sammanställning över om de har ökat eller minskat. Även Ungdomsstyrelsen 
sammanställer material som de använder. Detta visar hur mycket bidrag de fått 
och hur de ligger till i jämförelse med andra organisationer. Larsson säger dock att 
de inte gör några jämförelser själva, utan det är jämförelser som andra gör om 
dem. Hansson och Olsson säger att medlemssiffror kommer upp i flera samman-
hang. Då är det mest de andra scoutförbunden de jämför sig med, men ibland även 
med de andra KFUK-KFUM-förbunden. Dock är det sällan de jämför det 
ekonomiska resultatet, något som även Premberg påpekar. Sagerberg berättar att 
SSF inte gör några jämförelser då de är störst av de fem scoutförbunden. 
Frälsningsarméns Scoutförbund som är det minsta av de fem förbunden gör inte 
heller några jämförelser med de andra. Larsson berättar att genom SSR jämförs 
scoutrörelsen i Sverige med scoutrörelserna i övriga Norden. Alla förbunden 
rapporterar sin medlemsstatistik till världsorganisationerna genom SSR.  
 

4.2.4 Kommunikation av verksamhetens resultat 
 

Verksamhetsresultatet i årsredovisningen 
 
SSR kommunicerar främst verksamhetsresultatet genom den objektuppdelade 
resultaträkningen, men också genom förvaltningsberättelsen, där de berättar om 
den verksamhet som bedrivits under året. Rättzén påpekar att det vore bra om den 
kunde kopplas samman med verksamhetens mål, vad som gjorts och hur det gått 
ekonomiskt. Dessutom menar han att eftersom årsredovisningen är en förtroende-
fråga måste organisationerna både ha bra medlemsinformation och bra ekonomisk 
information. Då SSR har lyckats så bra med att exponera sig externt måste 
informationen presenteras på ett proffsigt sätt. Han menar att det inte är ovanligt 
att organisationerna utgår från förra årets verksamhetsberättelse när den nya 
författas, vilket får till resultat att verksamhetsberättelsen blir död och trist. 
Information rapas upp utan någon kvalitativ analys av vad som gjorts. Hos 
KFUK-KFUM:s scoutförbund liksom hos SSF är årsredovisningen, påskriven av 
revisor, ett separat dokument som kommunicerar det ekonomiska resultatet. 
KFUK-KFUM:s scoutförbunds verksamhetsberättelse Vår verksamhet är mer 
specificerad och genomarbetad än årsredovisningen. De arbetar mycket med 
upplägg och design. I den ligger en omarbetad variant av årsredovisningen. Även 
SSF skriver en separat verksamhetsberättelse där de redogör för medlems-
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förändringar och styrningen av förbundet. NSF har valt att lägga sin specificering 
av verksamhetsresultatet längst bak i årsredovisningen, efter revisorernas 
påskrifter.  
 
SMU skiljer sig från de övriga förbunden genom att ge ut en mer omfattande 
årsredovisning som de kallar Årsgodis. Där redogör de för det gångna årets 
verksamhet både verbalt och med siffror. För att lätta upp intrycket använder de 
sig av artiklar i ett slags tidningsformat i den verbala redovisningen. Larsson säger 
att de nästan lägger ner mer tid på första halvan, den verbala, av årsredovisningen 
än vad de gör på den andra halvan, de ekonomiska siffrorna. Den första halvan 
hjälper hela organisationen till med att ta fram där de skriver om sina egna 
verksamheter. I noterna redovisas varje verksamhetsområde och varje projekt 
rapporteras. Där går det att läsa vad varje utskott har kostat. Med hjälp av 
ansikten, smileys, försöker de åskådliggöra hur väl verksamheten bedrivits. De 
måste kunna visa att trots att verksamheten har kostat mindre än budgeterat har de 
bedrivit verksamhet. Ett grått och ledset ansikte betyder att underskottet är större 
än budgeterat även om de inte har gjort mer än planerat, medan grått neutralt 
ansikte betyder att underskottet är större än budgeterat men verksamheten blev 
också större än planerat. Ett vitt glatt ansikte betyder att underskottet är mindre än 
budgeterat även om SMU gjort det som planerats, medan ett vitt neutralt ansikte 
står för att underskottet är mindre än budgeterat men de har även gjort mindre än 
planerat. Idén till att åskådliggöra med hjälp av ansikten kommer från Larssons C-
uppsats och fick senare gehör hos revisorn som tyckte att den skulle finnas med i 
bokslutet. Larsson säger att många av årsredovisningens intressenter inte är 
särskilt ekonomiskt bevandrade, då kan detta på ett tydligt sätt illustrera hur 
verksamheten gått.  
 
 

Nyckeltal 
 
Inga av förbunden använder sig av nyckeltal för att kommunicera utfallet av 
verksamheten, något som Wijkström menar är fullt möjligt att göra. Dock har 
SMU och SSF tidigare använt sig av cirkeldiagram. SMU för att visa förhållandet 
mellan resurser som har lagts på verksamheten och resurser som har lagts på 
administration. SSF för att visa hur medlemsavgifterna använts, men detta var 
engångsinsatser och inget som följdes upp år från år. 
 
 

Kvalitetsindikatorer 
 
SMU har inte utarbetat några egna kvalitetsindikatorer. Istället tittar de på var i 
verksamheten medlemmarna finns, vilket blir en indikator på om de har lyckats 
med verksamheten. Larsson säger att även om de gör utvärderingar av arrange-
mang har de inga referenspunkter att jämföra resultatet mot, de jämför inte med 
andra arrangemang. Premberg säger att medlemmar som inte är nöjda hör av sig 
per telefon. Eftersom NSF är ett litet förbund tycker han att de har ganska god 
uppfattning om vad medlemmarna anser om kvaliteten på verksamheten. 
Sagerberg berättar att SSF bland annat driver ett projekt kring utbildning av 
ledare. De vill certifiera ledare vilket han menar är en kvalitetsindikator, men det 
är inte så att de mäter kvaliteten. Varken SSR eller KFUK-KFUM:s scoutförbund 
har tagit fram några kvalitetsindikatorer. Rättzén påpekar dock att effektivitet är 
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viktigt eftersom verksamheten bedrivs med medlemspengar. När medlemmarna 
bidrar med pengar måste organisationen leverera kvalitet. 
 
 

Rättvis bild 
 
Alla respondenter anser att deras förbunds årsredovisning ger en rättvis bild av det 
finansiella resultatet, men de är också överens om att en traditionell årsredo-
visning inte räcker till för att ge en korrekt bild av verksamheten. För att komma 
till rätta med problemet har förbunden använt sig av olika tillvägagångssätt. SSF 
och KFUK-KFUM:s scoutförbund har tagit fram en separat verksamhetsberättelse 
där de beskriver det gångna årets verksamhet. NSF och SSR redovisar specifika-
tioner till resultaträkningen längst bak, efter revisorernas påskrifter. SMU har valt 
att samla all information i ett dokument som rymmer både en verbal redogörelse 
av verksamheten, finansiella rapporter och specifikationer till dessa. Samtliga 
förbund samt SSR säger också att deras organisationer har andra kommunika-
tionskanaler för sina verksamheters resultat, utöver årsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen. Det kan handla om förbundens tidningar, nyhetsbrev, 
webbsidor, återrapportering till bidragsgivare, styrelseprotokoll och årsmöten 
samt direktkontakt med medlemmar. SMU:s verksamhet redovisas även i 
Missionskyrkans årsredovisning.  
 
Rättzén säger att även om förbunden kommunicerar vad de har gjort skulle det 
kunna göras mycket intressantare. Framförallt skulle de behöva mäta 
verksamheten emot målen. Det är viktigt att kommunicera hur den bedrivna 
verksamheten är en del av måluppfyllelsen för att skapa förtroende hos 
intressenterna. Egentligen borde ju alla medlemmar vara intresserade av om 
organisationen har uppnått de mål som de i demokratisk anda har fastställt. Han 
konstaterar att detta är mycket svårare än när en organisation verkar av purt 
vinstintresse, vilket är en annan logik. Han är dock övertygad om att det går trots 
att det ofta inte står på agendan. Även Wijkström menar att årsredovisningen i en 
ideell organisation med dagens praxis ofta inte ger en rättvis bild av 
verksamhetens resultat. Han anser därför att det krävs ett eget ramverk för den 
ideella sektorns redovisning. 
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5 Analys 
 
Analysen utgår från uppsatsens teoretiska resonemang och den empiriska under-
sökningen. För att förtydliga för läsaren följer analysen samma disposition som 
uppsatsens empiriavsnitt. 
 

5.1 Organisationens och årsredovisningens syfte 
 

Målet med organisationens verksamhet 
 
Torres och Pina konstaterar i sin artikel Accounting for Accountability and 
Management in NPOs att de ideella organisationerna är både komplexa och 
heterogena och att deras verksamhet spänner över många olika områden. Denna 
heterogenitet avspeglar sig även i den svenska scoutrörelsen där fyra av de fem 
förbunden i olika hög grad är knutna till en moderorganisation. Även om de 
tillsammans delar en grundläggande målsättning för scoutverksamheten är 
förbundens formulerade mål färgade av moderorganisationens mission. Detta blir 
särskilt tydligt i SMU:s scoutverksamhet som inte bedrivs som en egen juridisk 
person, men även NSF:s målsättning ger uttryck för IOGT-NTO-rörelsens mål att 
verka för en miljö fri från alkohol, narkotika och andra gifter. KFUK-KFUM:s 
scoutförbund säger sig också ibland kunna uppleva en kluvenhet på grund av 
banden till flera ungdomsorganisationer. Denna komplexitet styrks också av 
Anthony och Young som säger att ideella organisationer ofta har flera mål med 
sin verksamhet och att dessa också är mer komplexa till sin natur.  
 
 

Organisationens särdrag i jämförelse med vinstdrivande organisationer 
 
Anthony och Young väljer att definiera de ideella organisationernas särdrag 
utifrån hur dessa organisationer skiljer sig från vinstdrivande organisationer. 
Karakteristika är bland andra att de saknar vinstmått, att de är underleverantörer 
av offentlig service, att det finns restriktioner kring deras mål och strategier, att de 
är beroende av bidrag och anslag, att ansvarsfördelningen kan te sig otydlig samt 
att de verkar i en tradition av otillräckliga styrmedel. Gemensamt med Anthony 
och Young påpekar flera av de respondenter som företräder scoutrörelsen att de, 
eftersom de är ideella organisationer, inte är vinstdrivande och därför saknar 
vinstmått. I övrigt gör respondenterna inte samma avstamp i vinstdrivande företag 
som Anthony och Young gör. De särdrag de nämner är istället framförallt att 
medlemmarna och verksamheten står i centrum.  
 
De forskare som påstår att avsaknandet av ekonomiska incitament bidrar till att 
ledningen i en ideell organisation riskerar att bli ineffektiv får medhåll av en av 
respondenterna som tror att en vinstdrivande organisation är mer kostnads-
medveten och renodlar sin verksamhet mer optimalt. Ännu ett särdrag som 
framkommer under samtalen med respondenterna är att de ideella organisa-
tionerna, precis som den offentliga sektorn, har en omvänd arbetsordning.  Istället 
för att först göra en budget och sedan ta fram en affärsplan för sin verksamhet, 
görs först en plan för den verksamhet föreningen vill bedriva, sedan söker 
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föreningen bidrag och anslag och därefter kan en budget göras. Pengarna skall 
inte läggas på hög utan användas i verksamheten och det finansiella resultatet 
skall i ett längre perspektiv gå mot noll. En av respondenterna nämnde också att 
det finansiella resultatet inte beskattas. 
 
Till skillnad från Anthony och Young som definierar ideella organisationer och 
offentlig sektor utifrån hur dessa skiljer sig från vinstdrivande företag, väljer den 
forskare vi intervjuat ett annat sätt att angripa fältet på. Han menar, liksom 
Vakkuri, att ideella organisationer ofta bildas för att fylla ett tomrum i samhället. 
Han kritiserar att den ideella sektorn i amerikansk litteratur ofta definieras utifrån 
vad den inte är, vilket får till följd att de ideella organisationerna därför ses som 
defekta och att redovisningen måste anpassa sig därefter. Istället talar han om sex 
olika typer av särarter som för sig själva, eller i kombinationer, kan sägas utmärka 
de ideella organisationer han studerat. Dessa särarter kallar han idé och vision, 
perspektiv, sammanhang, resurser, metoder samt organisering. Hos flera av de 
särarter han nämner ser vi dock likheter med de särdrag Anthony och Young med 
flera räknar upp. Till exempel kan organisationens idé och vision kopplas till 
restriktioner kring mål och strategier eftersom vissa strategier kan stå i konflikt 
med organisationens uppdrag. Ett annat exempel är beroendet av resurser i form 
av frivilligt arbete och donerade pengar som kan kopplas till Jegers och Lapsley 
vilka lyfter fram gåvan som kärnan i den ideella sektorn. Hans kritik mot det 
amerikanska angreppssättet riktar sig främst mot att om den ideella sektorn 
anammar ett helt system tvingas den att anpassa sig till en ram den inte var avsedd 
för. Istället menar han att den ideella sektorn måste skapa sig en egen ram baserad 
på syftet med verksamheten. Utifrån denna ram går det sedan att importera valda 
delar från andra system. Han menar att detta är en förutsättning för att hitta vettiga 
sätt att utvärdera verksamheten på. Gustafson och flera andra forskare ger uttryck 
för samma åsikt när de säger att det krävs ett eget ramverk för redovisningen i den 
ideella sektorn. 
  
I sin bok Bolag, föreningar, stiftelser – en introduktion säger Hemström att 
styrelsen i en ideell förening inte bara har ett finansiellt och legalt ansvar utan 
även ansvarar inför medlemmarna, föreningens stadgar och organisationens mål. 
Den revisor vi intervjuat berättar att SSR har en verksamhetsrevisor vars uppgift 
är att granska om organisationen gör det som årsmötet beslutat och om stadgarna 
följs. Han säger också att en skillnad vid revisionen av en ideell organisation 
mellan revisionen av en vinstdrivande organisation är att hela tiden hålla i minnet 
vad organisationen syftar till.  
 
 

Syftet med föreningens årsredovisning 
 
Gustafson säger i sin avhandling att redovisningen syftar till att kommunicera 
information om ledningens förvaltning av organisationen och om dess finansiella 
ställning. Denna information skall utgöra ett beslutsunderlag för externa intres-
senter. Bruegman och Brighton nämner också att syftet med redovisningen är att 
ge befrielse från ansvarighet, ett påstående som får medhåll av två av respon-
denterna som uttrycker det som att årsredovisningen signalerar att organisationen 
har kontroll över sin ekonomi. De flesta av respondenterna anser att årsredo-
visningen syftar till att vara ett underlag till årsmötet och ett dokument som 
revisorerna kan godkänna. Detta går i linje med båda de definitioner av redo-
visningens syfte som Gustafson samt Bruegman och Brighton ger uttryck för. 
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Bruegman och Brighton hävdar också att den icke-vinstdrivande organisations-
formen resulterar i en annorlunda kommunikationsprocess än i ett vinstdrivande 
företag eftersom fokus ligger på att redovisa hur resurser använts och vilka 
restriktioner som finns på tillgångarna. Alla förbunden uttrycker i olika ordalag att 
de saknar en sådan redovisning i den traditionella årsredovisningen eftersom den 
resultaträkning som årsredovisningslagen kräver anses vara för enkel och inte ge 
tillräckligt mycket information. De framhåller att detta underlag borde vara 
transparent och tydligt visa hur medlen används i verksamheten. En åsikt som 
styrks av de målsättningar FASB ställer upp för den finansiella rapporteringen i 
icke-vinstdrivande organisationer. 
 
Vidare kommer Gustafson i sin studie fram till att årsredovisningens användnings-
område skiljer sig åt mellan de föreningar som studerades. Något som även denna 
studie visar. Ett av förbunden ger till exempel ingen extra information i 
förvaltningsberättelsen och låter inte ens trycka upp sin årsredovisning eftersom 
de anser att årsredovisningens enda funktion är att tillfredsställa myndigheter. Ett 
annat förbund går på motsatt linje och är måna om att förklara de ekonomiska 
siffrorna och lägga in information om verksamheten i anslutning till de finansiella 
rapporterna. Detta sätt att se på årsredovisningen stämmer överens med den åsikt 
den revisor som intervjuats ger uttryck för när han säger att årsredovisningen 
syftar till att få medlemmarna, intressenterna, att förstå hur organisationen har 
presterat under det gångna året både verksamhetsmässigt och finansiellt.  
 
Den forskare vi intervjuat säger sig ha en dogmatisk syn på årsredovisningen. Han 
uttrycker det som att den handlar om hur organisationen skall redovisa sina 
prestationer under året i förhållande till det uppdrag den har. Han menar också att 
Gustafson i sin argumentation bara driver problemet halvvägs när hon säger att 
det krävs en verbal berättelse i de ideella organisationernas årsredovisning. Det 
han anser att hon glömt att ta hänsyn till är att organisationerna måste redovisa sin 
måluppfyllelse i förhållande till verksamhetens uppdrag.  
 
 

Intressenter till föreningens årsredovisning 
 

Belkaoui redogör för de fyra grupper av intressenter till en icke-vinstdrivande 
organisation som ingår i FASB:s begreppsmässiga ramverk för finansiell 
rapportering. Dessa är organisationens egen ledningsfunktion, olika tillsynsmyn-
digheter, alla de som förser organisationen med resurser samt de som är föremål 
för organisationens verksamhet. Av dessa grupper ser respondenterna som före-
träder scoutrörelsen i första hand organisationens medlemmar som intressenter till 
årsredovisningen. I scoutrörelsen kan den enskilde medlemmen både vara föremål 
för verksamheten och bidra med resurser till den. Den forskare som intervjuats 
poängterar däremot att medlemmarnas enda uppgift är att vara ställföreträdare för 
de värden rörelsen står för. Han menar att istället för att se till organisationens 
intressenters behov vid redovisningen av verksamheten bör organisationen utgå 
från sitt syfte. De respondenter som företräder scoutförbunden nämner även 
bidragsgivarna som viktiga intressenter då dessa i flera fall kräver en 
årsredovisning som en del av återrapporteringen till dem. Som tillsynsmyndighet 
nämner respondenterna Stiftelsen för insamlingskontroll och Ungdomsstyrelsen. 
Den enda intressent av dem som nämns och som kan sägas utgöra en lednings-
funktion är SMU:s moderorganisation Missionskyrkan. En av respondenterna 
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nämner också att årsredovisningen även används som ett presentationsmaterial när 
de vill beskriva organisationens verksamhet för någon som inte känner till den. 
 

5.2 Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 

Organisationens bidragsgivare 
 

De ideella organisationerna är ofta beroende av bidrag och anslag. Resursstarka 
grupper som bidrar med dessa är enligt FASB långivare, leverantörer, anställda, 
skattebetalare, medlemmar och bidragsgivare. Gustafson nämner även media och 
kapitalförvaltare. Utöver viss försäljning är rörelsen beroende av bidrag och 
anslag i olika former. Bland de bidragsgivare respondenterna nämner finns staten, 
medlemmarna, eventuella moderorganisationer och diverse fonder. Hos de flesta 
förbunden är de bidrag som staten tillhandahåller via Ungdomsstyrelsen verksam-
hetens viktigaste inkomstkälla vid sidan av medlemsavgifterna. Det minsta av 
förbunden får dock främst sina bidrag från privatpersoner. Ett av förbunden intar 
en särställning genom att få ett betydande bidrag som härrör från IOGT-NTO:s 
Miljonlotteri, detta bidrag har större betydelse för förbundet än statsbidraget.  
 

 
Konkurrens kring bidragen 

 
Faktorer som förklarar en organisations resursberoende är enligt Pfeffer och 
Salancik hur koncentrerad kontrollen över resurserna är, hur beroende organisa-
tionen är av dessa resurser, organisationens relationer till andra grupper och om 
det råder konflikt om knappa resurser. Applicerat på scoutrörelsen visar det sig att 
även om bidragen erhålls från ett antal olika aktörer så kommer större delen av 
bidragen från staten. De statliga bidragen kan beskrivas som en kaka som 
ungdomsorganisationerna får dela på baserat på antal medlemmar och antal 
lokalföreningar. Det blir då naturligt att snegla på de andra ungdomsorganisa-
tionernas medlemstal. De förbund som främst är beroende av de statliga bidragen 
säger sig därför uppleva en viss konkurrens kring dessa. De fördelningsnycklar 
staten använder skapar incitament att organisera verksamheten i många små lokal-
föreningar, vilket resulterar i att vissa ungdomsorganisationer erhåller mer pengar 
per medlem i bidrag. Ett av de fyra förbund som får statsbidrag avviker från de 
övriga och får sitt mest betydande bidrag från avkastningen av det lotteri som 
IOGT-NTO driver. Detta förbund upplever mest konkurrens kring hur dessa 
medel fördelas då de delas med de övriga ungdomsförbund som är knutna till 
IOGT-NTO. Pfeffer och Salancik menar att om det råder konkurrens kring knappa 
resurser finns det risk att det uppstår konflikter kring dessa resurser. Detta är inget 
som respondenterna säger sig uppleva, men de anser fördelningsnyckeln vara 
orättvis. En av respondenterna talar också om konkurrensen kring de bidrag som 
inte är finansiella. Ungdomar som vill ställa upp och arbeta gratis kan sägas vara 
en knapp resurs. 
 
Torres och Pina menar att istället för att attrahera investerare ligger fokus i den 
ideella organisationen på att attrahera bidragsgivare. De menar att det därför råder 
en konkurrenssituation kring bidragen där den externa redovisningen kan bli ett 
konkurrensverktyg. Denna åsikt får inget stöd i de svar vi fått av de respondenter 
som företräder scoutförbunden. Anledningen till detta verkar vara att bidrags-
givarna ställer egna krav på återrapportering. Av respondenternas svar framgår 
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inte om detta beror på att bidragsgivarna inte anser att årsredovisningen är ett 
tillräckligt bra underlag. SSR:s revisor menar däremot att eftersom årsredo-
visningen är en förtroendefråga måste organisationerna både ha bra medlems-
information och bra ekonomisk information och då SSR har lyckats så bra med att 
exponera sig externt måste informationen presenteras på ett proffsigt sätt, vilket 
styrker Torres och Pinas påstående. 
 
 

Restriktioner kring bidragen 
 
De statsbidrag som förbunden erhåller är inte riktade till någon särskild verksam-
het, men de är belagda med vissa krav som organisationen måste uppfylla för att 
vara berättigade till dem. Däremot är överskottet från Svenska Spel riktat mot 
lokalföreningarna. Bidragsdonatorer kan inte, till skillnad från aktieägare, 
förvänta sig avkastning i form av utdelning och höga aktiekurser. Istället kan de 
kräva att de bidrag de ger beläggs med speciella restriktioner med avseende på hur 
de används. Enligt Bruegman och Brighton blir det därför naturligt att dessa 
bidrag skuldförs hos mottagaren. De bidrag som scoutrörelsen erhåller och som är 
belagda med restriktioner är främst projektbidrag öronmärkta till specifika ända-
mål. De restriktioner som dessa bidrag är belagda med är att organisationen 
producerar den typ av verksamhet som bidragen sökts för. Medel som ännu inte 
förbrukats redovisas som skulder i balansräkningen. Vissa bidragsgivare kräver 
också att revisorer granskar projektredovisningen.  
 
Ett sätt att redovisa dessa projektbidrag skulle kunna vara att tillämpa fondteorin 
som beskriver redovisningsenheten som bestående av ekonomiska resurser, 
fonder. Dessa är belagda med skyldigheter och restriktioner vad gäller använd-
ningen av resurserna. Belkaoui menar att fondteorins fokus ligger på verksam-
hetens tillgångar och hur de lämpligast används och administreras och att den 
därför är särskilt lämplig att tillämpa på icke-vinstdrivande verksamhet. Två av 
respondenterna, som företräder ett av förbunden, påpekar dock att det finns regler 
för vad som får kallas för fond. Istället har förbundet valt att kalla dessa medel för 
ändamålsbestämda medel. Dessa finns i balansräkningen och redovisas specifikt i 
not.  
 
 

Egna sätt att redovisa 
 
Gustafson för fram tanken att beroendet av resurser inspirerar ideella organisa-
tioner att bryta mot den institutionella isomorfismen och utveckla egna redo-
visningslösningar. Vår undersökning visar att de organisationer respondenterna 
företräder följer årsredovisningslagen vid upprättandet av de finansiella 
rapporterna. För att årsredovisningen skall uppfylla lagens krav finns det inte 
utrymme för egna redovisningslösningar i den del av årsredovisningen som 
godkänns av revisorerna. Flera av förbunden har valt att komplettera årsredo-
visningen med olika typer av specificeringar som syftar till att visa vad medlen 
har använts till. Denna information kan främst sägas rikta sig till medlemmarna 
som bidrar med både finansiella medel, i form av medlemsavgifter, och ideellt 
arbete. De externa bidragsgivare som tillskjuter finansiella medel ställer ofta egna 
krav på återrapportering, något som en av respondenterna påpekade kräver 
mycket resurser då bidragsgivarna har individuella önskemål kring vad som skall 
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ingå i dessa rapporter. Detta går i linje med Gustafsons studie som visar att 
bidragsgivarna inte uttryckligen ställer krav på föreningarnas årsredovisningar. 
 
En av respondenterna förde fram periodiseringar som en viktig fråga i organisa-
tionens redovisning. Liksom Gustafson menar han att när resurserna flödar 
långsamt uppstår ett behov av periodisering. Han nämner läger som exempel på 
projekt som ligger som tillgångar och skulder i balansräkningen beroende på om 
mer pengar kommit in än vad som har lagts ned. Även här ser vi paralleller med 
fondteorin, vars användning i icke-vinstdrivande verksamhet har propagerats för 
av såväl Belkaoui som Gustafson samt Bruegman och Brighton. Belkaoui 
beskriver fondteorin som att den utgår från att redovisningsenheten består av 
ekonomiska resurser som är belagda med skyldigheter och restriktioner vad gäller 
användningen av resurserna. Så långt stämmer beskrivningen in på den projekt-
redovisning som en av föreningarna gör. Det som däremot inte är förenligt med 
deras redovisning är att fonden enligt Bruegman och Brighton skall utgöra en 
egen finansiell enhet. Som nämnts ovan har detta påpekats av två av respon-
denterna vars förbund istället har valt att kalla medlen ändamålsbestämda. 
 

5.3 Prestationsmått 
 

Mätning av verksamhetsresultatet 
 

Liksom Gustafson påpekar går det inte att förmedla verksamhetens resultat med 
enbart siffror. De föreningar hon studerat löste problemet genom att redovisa 
aktiviteter och vad de kostat, delmål och grad av måluppfyllelse samt statistik 
över verksamhetens omfattning. Scoutförbunden redovisar sådan information i 
sina verksamhetsberättelser. Det främsta måttet förbunden använder sig av för att 
mäta verksamhetsresultatet är medlemsantalet och dess utveckling. Nyttan av att 
mäta antalet medlemmar ligger i att den del av statsbidraget som kallas 
grundbidrag baseras på antalet medlemmar mellan sju och tjugofem år. För ett av 
förbunden är detta mått särskilt viktigt då de balanserar på gränsen för att få kalla 
sig ungdomsorganisation enligt Ungdomsstyrelsens normer. Om förbundet inte 
uppfyller kraven förlorar det rätten till statsbidrag. Medlemsantalet kan även 
kopplas till resonemanget ovan kring organisationens resursberoende, som i detta 
fall är ensidigt då staten ställer krav på att det skall rapporteras för att 
organisationen skall få bidrag. Detta kan i hög grad anses påverka organisationens 
sätt att kommunicera med omgivningen. En av respondenterna framhöll för-
bundets väl utvecklade medlemsstatistik, som tagits fram av en av organisationens 
eldsjälar. En annan respondent påpekade dock att det omfattande arbetet med att 
samla information kring medlemstalen gör att beskrivningen av verksamheten får 
en undanskymd ställning och att de därför inte använder sig av andra mått i någon 
större utsträckning. För förbundens paraplyorganisation ligger inte medlemstalen i 
fokus för verksamhetens resultat. Istället mäts resultatet av verksamheten genom 
projektredovisningen som till exempel visar antal nådda människor och antal 
hållna kurser. 
 
Sett i förhållande till begreppet value for money och användandet av de tre E:na, 
economy, efficiency och effectiveness, kan antal nådda människor och antal hållna 
kurser vara exempel på mått på efficiency. Medlemstalen kan å sin sida ses som 
någon form av economy, eller mått på insatser. Effectiveness, eller grad av mål-
uppfyllelse, är snarare det E som de övriga respondenterna berör när de talar om 
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hur verksamhetsresultatet bör mätas, det vill säga i förhållande till organisationens 
mål eller uppdrag. De konstaterar dock, liksom Gardner, att detta är den parameter 
som är svårast att mäta. En av poängerna med det resonemang som den forskare 
som intervjuats för är att en organisation måste utgå från sina egna värderingar 
snarare än att använda någon annans ram vid utvärderingen av sitt verksamhets-
resultat och att detta är en allvarlig invändning mot försöken att hitta generella sätt 
att utvärdera ideella organisationer. Hans indelning av mått i de tre kategorierna 
resurser, aktiviteter och uppdrag har stora likheter med den klassificering Gardner 
gör av begreppet value for money samt GASB:s SEA-indikatorer som Torres och 
Pina behandlar. 
 
 

Prestationsmåttens karaktär 
 
För att prestationsmått skall vara användbara för planering och kontroll av verk-
samheten, resursfördelning, beslutsfattande samt uppföljning av verksamhetens 
mål bör de enligt Gardner uppfylla vissa krav. Personer med ansvar skall ha 
tydliga mål, resultatet av verksamheten skall ställas i relation till särskilda mål, 
prestationen skall kunna utvärderas mot ett uppställt mål och organisationens 
individer bör veta vad som förväntas av dem. Gardner listar även egenskaper som 
ideala prestationsindikatorer bör ha. De skall exempelvis vara jämförbara, tydliga, 
genomförbara, påverkbara och relevanta. På frågan om vilka krav respondenterna 
ansåg att prestationsmått bör uppfylla visade det sig att de fann frågan svår att 
besvara. En av respondenterna svarade med självklarhet att de skall vara mätbara 
och jämförbara och gav som exempel medlemsantalet som går att jämföra över 
åren. Däremot påpekade hon att det är svårt att jämföra olika verksamheter med 
varandra. En lösning vi ser på problemet anknyter till Gardners krav på att 
resultatet av verksamheten skall ställas i relation till särskilda mål. Istället för att 
jämföra de olika verksamheterna med varandra bör varje enskild verksamhets 
resultat jämföras med de mål som ställts på denna verksamhet. En annan av 
respondenterna talar om de mål som ställts upp i samband med förbundets 
nyrekryteringsprojekt då tio rekryteringskonsulenter har som mål att värva 300 
nya medlemmar per person. Ett mål vars genomförbarhet kan ifrågasättas med 
tanke på att det i stort sett skulle innebära en fördubbling av förbundets medlems-
antal i åldersgruppen sju till tjugofem år. Ett annat krav som framfördes under en 
av intervjuerna var att prestationsmåtten skall kunna begripas av medlemmarna. 
 
Torres och Pina menar att de ideella organisationernas finansiella rapporter inte 
kommer att vara kompletta förrän de, förutom den finansiella informationen, även 
består av relevanta prestationsindikatorer. Samtidigt menar de att det inte får 
glömmas bort att mått alltid har sina begränsningar och att de skall användas som 
ett hjälpmedel, men att mätningar aldrig kan ersätta ett gott omdöme. Torres och 
Pina får medhåll av en av respondenterna som konstaterar att utvärderingen av 
prestationer snarare ligger på sunt förnuftsnivå än på mätnivå. Ett resonemang 
som avspeglar svårigheterna med att ta fram relevanta mått för att mäta utfallet av 
verksamheten. Detta sätt att angripa problemet fungerar säkert i en utvärdering av 
verksamheten, men frågan är om organisationen lyckas kommunicera vad som 
förväntas av dess individer inom deras ansvarsområden, ett krav som Gardner 
anser bör ställas på de prestationsmått som används i styrningen av verksamheten.  
 
Prestationsmåtten syftar bland annat till att mäta effektiviteten i organisationen. 
Gardner talar om begreppet value for money – anskaffande och ett effektivt 
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användande av ekonomiska resurser för att realisera organisationens mål. Detta 
synsätt blev tydligt vid intervjun med två av respondenterna som berättade att de 
vill visa mervärdet, vad de presterat och vad medlemmarna får för sina pengar. 
Den ekonomiska effektiviteten mäter de med hjälp av sin internredovisning. En 
annan respondent påpekade att effektivitet kan vara svårt att mäta i en kraftigt 
växande organisation och att det effektivitetsarbete de genomfört snarare handlat 
om att undvika att bli alltför ineffektiva än att hitta mått på effektivitet. I 
begreppet value for money ingår också organisationens grad av måluppfyllelse, att 
göra rätt saker. En av respondenterna poängterar att scoutrörelsen arbetar med att 
utveckla människor och det anser de sig inte kunna mäta.  
 
Nyckeltal behövs för att kunna mäta i vilken grad organisationen lyckats uppnå 
ekonomi, effektivitet och måluppfyllelse. Inget av förbunden använder sig av 
nyckeltal för att mäta verksamhetsresultatet, däremot förekommer det att för-
bunden använder sig av vissa finansiella nyckeltal. Henderson et al påpekar dock 
att många av de nyckeltal som används i vinstdrivande organisationer inte tillför 
någon värdefull information i icke-vinstdrivande verksamhet. Detta styrks av det 
faktum att de finansiella nyckeltal som tagits fram inte brukar presenteras för för-
bundens medlemmar. Henderson et al föreslår att mängden resurser som används 
för att bedriva verksamhet kan ställas mot mängden resurser som läggs på 
administration för att få ett grovt mått på prestation i en ideell organisation. 
Genom att Stiftelsen för insamlingskontroll tillämpar en fast procentsats som får 
läggas på administration är detta ett nyckeltal som scoutförbundens paraply-
organisation använder sig av. 
 
Prestationsmått kan användas för att göra jämförelser både inom en organisation 
och mellan olika organisationer. I scoutrörelsen är det främst medlemstalen som 
är föremål för jämförelser. Inom förbunden står medlemsutvecklingen över åren i 
fokus, men även mellan förbunden förekommer jämförelser. Även organisationer 
utanför scoutrörelsen blir föremål för jämförelser, framförallt i samband med 
fördelningen av statsbidragen. Gardner framhåller att de som presterar över 
genomsnittet riskerar att tappa motivation till ytterligare förbättringar, vilket blev 
tydligt vid intervjun med företrädaren för scoutrörelsens största förbund som inte 
gör några jämförelser. En kritik mot att endast mäta medlemsutvecklingen över 
tiden är att jämförelsen inte görs mot en önskad nivå eller mot organisationens 
mål. Svårigheten med att ta fram begripliga och mätbara mål ur organisationens 
målformulering gör att det finns en risk att det är de mål som är lätta att mäta som 
dominerar. Scoutrörelsens mål är att möjliggöra för unga människor att utvecklas 
till ansvarsfulla världsmedborgare. Ett högt medlemsantal är snarare ett medel för 
att nå detta mål än en grad av måluppfyllelse. 
 

5.4 Kommunikation av verksamhetens resultat 
 

Verksamhetsresultatet i årsredovisningen 
 

Gustafson menar att för att förmedla en ideell organisations verksamhetsresultat 
krävs en verbal berättelse och att verksamhetsberättelsen därför bör få ta ett stort 
utrymme i ideella föreningars årsredovisning. Förutom specificeringar till de 
finansiella rapporterna använder sig alla scoutförbunden av någon form av 
verksamhetsberättelse, antingen integrerad i årsredovisningen eller i ett separat 
dokument. Verksamhetsberättelsen syftar till att förmedla verksamhetsresultatet 
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genom att med både ord och siffror redogöra för den verksamhet som bedrivits 
under det gångna året. Ett av förbunden använder sig dessutom av ledsna eller 
neutrala ansikten för att illustrera utfallet av verksamheten i en jämförelse mot 
budget. 
 
Avsaknaden av vinstmått i den ideella sektorn gör att det krävs en verksamhets-
berättelse för att kommunicera resultatet av verksamheten. Den revisor vi 
intervjuat håller med Gustafson om att verksamhetsberättelsen är viktig och att 
både ett ekonomiskt och ett verksamhetsperspektiv behövs för att utvärdera 
verksamheten. För att verksamhetsberättelsen skall uppfylla sitt syfte måste de 
prestationsmått organisationen använder sig av vara mätbara. Att hitta mätbara 
mål att utvärdera prestationerna mot anser han är det svåraste en styrelse och 
ledning i en ideell organisation står inför. Samtidigt tycker han att organisa-
tionerna generellt sett ägnar alldeles för lite tid åt problemet, vilket får som följd 
att de heller inte kan kommunicera sina prestationer till medlemmarna. Han menar 
att det vore bra om verksamhetsberättelsen kunde kopplas samman med 
verksamhetens mål, vad som gjorts och hur det gått ekonomiskt.  Han påpekar 
dock att organisationerna ofta utgår från föregående års verksamhetsberättelse när 
den nya skall författas, vilket resulterar i att den blir livlös och ofta saknar en 
kvalitativ analys av vad som gjorts. 
 
 

Nyckeltal 
 

Som konstaterats ovan använder sig inte scoutförbunden av nyckeltal för att mäta 
sina verksamhetsresultat. Konsekvensen av detta är att de heller inte använder sig 
av nyckeltal för att kommunicera verksamhetsresultatet. Detta går i linje med 
tidigare studier som visat att det varit svårt att utveckla relevanta nyckeltal för den 
ideella sektorn. Den forskare vi intervjuat anser dock att det borde vara fullt 
möjligt för en enskild ideell organisation att utveckla relevanta nyckeltal för sin 
verksamhet.  
 
 

Kvalitetsindikatorer 
 

Anthony och Young säger att icke-vinstdrivande organisationer ofta syftar till att 
tillhandahålla någon form av verksamhet vars kvalitet kan vara svår att värdesätta 
i monetära termer. Liksom tidigare konstaterats blir det därmed svårt att mäta 
både prestationer och måluppfyllelse. Detta kan ses som en förklaring till att 
förbunden inte medvetet utarbetat några särskilda kvalitetsindikatorer. Den revisor 
vi intervjuat påpekar dock att då verksamheten till stora delar bedrivs med 
medlemmarnas pengar måste organisationen leverera verksamhet med kvalitet. De 
kvalitetsaspekter respondenterna ändock nämner kan sorteras in under de förslag 
Gardner presenterar som indikatorer på hur väl organisationen lyckas leva upp till 
kundens förväntningar. Till exempel kan kundgenomströmning nämnas. 
Medlemsstatistiken i ett av förbunden visar hur länge medlemmarna stannar i 
organisationen, medan ett annat förbund studerar var i verksamheten med-
lemmarna finns, vilket blir en indikator på hur väl de lyckats bedriva sin 
verksamhet. Ett annat exempel är klagomål från kunder, medlemmar, som i ett av 
de mindre förbunden spelar en viktig roll för att ge en uppfattning om vad 
medlemmarna anser om kvaliteten på verksamheten. Gardner nämner även mått 
på upplevt mervärde. En respondent nämnde certifiering av ledare som en 
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kvalitetsindikator. Vi tolkar det som att en sådan certifierad utbildning kan ge ett 
mervärde till scouten. 
 
 

Rättvis bild 
 

Enligt de ramverk som normgivarna på redovisningsområdet har utarbetat syftar 
redovisningen till att tillhandahålla information som skall ge en rättvisande bild av 
en organisations ekonomiska ställning och resultat. Detta syfte, anser de 
respondenter som företräder scoutrörelsen, uppnås med hjälp av scoutförbundens 
årsredovisningar. Vi frågar oss dock om respondenterna lägger samma betydelse i 
begreppet rättvisande bild som de redovisningsforskare som anser att det krävs ett 
särskilt ramverk för icke-vinstdrivande organisationer. Vi tolkar respondenternas 
svar som att de anser att redovisningen är rättvisande när den lever upp till lagens 
krav. Gustafson, Bruegman och Brighton samt Mautz menar å andra sidan att den 
kommersiella redovisningens begrepp inte obehindrat kan överföras på icke-
vinstdrivande organisationers redovisning. Begreppen måste antingen ges en 
annan innebörd eller ersättas med nya begrepp anpassade till organisationernas 
särdrag. Respondenterna är däremot eniga om att en traditionell årsredovisning 
inte räcker till för att ge en korrekt bild av verksamhetsresultatet och därför 
använder sig scoutförbunden och deras paraplyorganisation även av andra 
kommunikationskanaler. I detta avseende stödjer vår undersökning den upp-
fattning Gustafson ger uttryck för när hon säger att den nya bokföringslagen har 
lett till att jämförbarheten ökat mellan de ideella organisationernas finansiella 
redovisning, på bekostnad av två andra kvalitativa egenskaper, relevans och 
begriplighet.  
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6 Slutsats och kritisk granskning 
 
I uppsatsens avslutande kapitel redogör vi för vår slutsats, för en avslutande 
diskussion, utför en kritisk granskning och ger förslag till fortsatt forskning inom 
området. 
  

6.1 Slutsats 
 
Denna uppsats har syftat till att utröna hur ideella organisationer kan mäta, 
redovisa och kommunicera resultatet av sin verksamhet genom att studera 
litteratur och tidigare forskning på området, för att sedan jämföra hur väl dessa 
teorier stämmer in på den svenska scoutrörelsen.  
 
För att utvärdera och kommunicera resultatet av den ideella organisationens verk-
samhet behövs relevanta prestationsmått, då resultatet inte mäts i monetära termer. 
Prestationsmåtten kan beskriva prestationer i förhållande till resurser, aktiviteter 
och uppdrag. Resurser och aktiviteter är medel för organisationen att nå målet 
med verksamheten, uppdraget. Det som främst är intressant att mäta är presta-
tionen i förhållande till uppdraget, det vill säga måluppfyllelse. Den svenska 
scoutrörelsen mäter sitt verksamhetsresultat främst genom att mäta antalet 
medlemmar. Detta ser vi snarare som ett medel att nå målet än som en målupp-
fyllelse. Utöver medlemsantalet använder sig inte scoutrörelsen av prestationsmått 
i någon större utsträckning och därmed saknar den även nyckeltal att utvärdera 
verksamheten mot.   
 
Scoutrörelsens förbund och dess paraplyorganisation upprättar sin årsredovisning 
enligt årsredovisningslagen, vilket innebär att redovisningen lever upp till lagens 
krav. För att ge en rättvisande bild av organisationens finansiella ställning periodi-
serar bland andra paraplyorganisationen pågående projekt. Även om årsredovis-
ningarna lever upp till lagens krav frågar vi oss om de lever upp till sitt syfte, att 
kommunicera information om ledningens förvaltning av organisationen och 
organisationens finansiella ställning, som underlag för intressenternas bedöm-
ningar och beslut. Dels på grund av att flera av förbunden använder sig av 
specificeringar och alternativa resultaträkningar, som ligger utanför revisorernas 
påskrifter, för att redovisa hur organisationens finansiella medel har använts för 
att bedriva verksamhet. Men också för att flera av förbunden redovisar sin verk-
samhetsberättelse i ett separat dokument. Båda dessa typer av lösningar beror på 
att årsredovisningen annars inte anses ge tillräcklig information till medlemmarna, 
vilka scoutförbunden ser som sina främsta intressenter. En annan intressentgrupp 
som nämns i undersökningen är organisationernas bidragsgivare, vilkas behov inte 
heller kan anses vara fullt tillgodosedda genom de krav lagen ställer på de ideella 
organisationernas årsredovisningar, då bidragsgivarna även ställer egna krav på 
återrapportering. Den information som scoutförbunden och deras paraply-
organisation tillhandahåller medlemmar och bidragsgivare kan ses som ett uttryck 
för resursberoendeteorin. Men istället för att anpassa själva årsredovisningen efter 
det informationsbehov de intressenter har som förser organisationen med resurser, 
kommuniceras informationen via andra kanaler. Årsredovisningen kan också 
sägas fungera som ett presentationsmaterial för utomstående som inte känner till 
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organisationen och dess verksamhet, men inte som ett konkurrensverktyg vid 
anskaffandet av resurser.  
 
I metodavsnittet presenterades ett logiskt resonemang som byggde på premisserna 
att syftet med årsredovisningen är att utgöra beslutsunderlag för de ideella före-
ningarnas intressenter samt att avsaknaden av vinstmått försvårar för föreningarna 
att med hjälp av en traditionell årsredovisning mäta och kommunicera det resultat 
de uppnått med verksamheten. Av dessa premisser drog vi den logiskt giltiga 
slutsatsen att de ideella föreningarnas årsredovisning inte uppfyller sitt syfte. Efter 
genomförd studie visade det sig att resonemanget var logiskt giltigt och att 
premisserna stämmer väl överens med respondenternas uppfattningar.  
 

6.2 Avslutande diskussion 
 
Vi anser, liksom Gustafson med flera, att den ideella sektorn behöver ett eget 
begreppsmässigt ramverk för att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild 
såväl av föreningens finansiella ställning och resultat, som av dess verksamhets-
resultat. I ett sådant ramverk skulle den finansiella redovisningen kunna ta sin 
utgångspunkt i fondteorins balansekvation för att tona ned det finansiella resultat-
begreppet och fokusera på hur tillgångarna används och administreras i verksam-
heten. Ett eget ramverk krävs också för att uppfylla redovisningens kvalitativa 
egenskaper, begriplighet, jämförbarhet och relevans. Den ideella sektorns hetero-
genitet och de ideella organisationernas olika målsättningar sätter dock begräns-
ningar för hur långt det går att driva ett krav på jämförbarhet. Istället anser vi att 
kravet bör fokuseras på att tillhandahålla information som skall vara relevant och 
begriplig i organisationens egen kontext. 
 
Förutom att årsredovisningen, enligt årsredovisningslagen, skall bestå av en 
balansräkning, en resultaträkning och noter, skall den även innehålla en förvalt-
ningsberättelse. Denna skall ge en rättvisande översikt över utvecklingen av före-
tagets verksamhet, ställning och resultat. Dessutom skall upplysningar lämnas om 
bland annat sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, 
resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets 
ställning och resultat. Lagen ställer däremot inga specifika krav på vad dessa 
upplysningar skall bestå i, men heller inga begränsningar för vad som får ingå i en 
årsredovisning. Vi anser därför att årsredovisningslagen ger ideella organisationer 
utrymme att redovisa sitt verksamhetsresultat i förvaltningsberättelsen.  
 
Scoutrörelsens förbund och paraplyorganisation har valt olika sätt att använda sig 
av årsredovisningen och dess delar. Vissa av årsredovisningarna är mycket 
informativa och har karaktären av ett presentationsmaterial för verksamheten, 
medan andra har valt att enbart uppfylla de krav lagen ställer för att istället 
avlägga en verksamhetsberättelse i ett separat dokument. Enligt vår mening ger 
årsredovisningen föreningarna möjlighet att beskriva verksamheten i flera pers-
pektiv, att både ge information om verksamheten och vad de uppnått med den och 
om de medel som krävts för att bedriva denna verksamhet. En möjlighet som inte 
tas tillvara av alla förbunden. 
 
För att tydligt kunna beskriva verksamheten och vad som uppnåtts med den anser 
vi att det krävs att organisationens mål och uppdrag är klart formulerade i årsredo-
visningen. De aktiviteter som redovisas bör ställas i relation till organisationens 
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mål för att användaren av redovisningsinformationen skall kunna göra sig en bild 
av hur aktiviteterna är en del av måluppfyllelsen. Vi föreslår därför att scout-
rörelsens organisationer tydligt motiverar hur ökade medlemstal och genomförda 
aktiviteter bidrar till att möjliggöra för unga människor att utvecklas till 
ansvarsfulla världsmedborgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen 
och scoutlöftet. För de förbund som är knutna till en moder- eller samarbets-
organisation är scoutrörelsens mål inte det enda målet. Därför bör de även 
redovisa hur scoutverksamheten har inneburit att organisationen till exempel 
verkat för en miljö fri från alkohol och narkotika och andra gifter.   
 
Vid intervjuerna har det konstaterats att organisationernas uppdrag är svåra att 
fånga i ett mätbart mål. En av respondenterna sade Vi jobbar ju med att utveckla 
människor och det grejar vi inte att mäta! Effekten av verksamheten visar sig 
kanske inte förrän i det långa loppet och inte ens då går det att tydligt peka på att 
det var scouting som utvecklade individen till en ansvarsfull världsmedborgare. 
Verksamhetens övergripande mål kan istället delas upp i delmål som är lättare att 
kvantifiera och mäta. Vi vill dock understryka vikten av att tydligt kommunicera 
hur dessa delmål bidrar till att uppfylla det övergripande målet. 
 
Under rubriken Måluppfyllelse med hjälp av prestationsmått identifieras fyra steg 
för att arbeta fram ett system av prestationsmått som fokuserar på hur 
organisationen ska mäta verksamhetens effekt på måluppfyllelsen. Det första 
steget är att klargöra organisationens uppdrag, vilket i scoutrörelsens fall kan 
uttryckas som att dana goda samhällsmedborgare. Steg två är att utveckla 
kvalitativa krav på indikatorer och mått, dessa skall vara väl anpassade till 
organisationens uppdrag. De bör dessutom vara bland annat jämförbara, tydliga, 
påverkbara, genomförbara och relevanta. Steg tre består av att utveckla primära 
indikatorer och mått, här bör både ledning, anställda och ideellt verksamma vara 
delaktiga för att utarbeta välanpassade och användbara mått och för att säkerställa 
att de som skall ansvara för redovisning och uppföljning ser behovet av måtten 
och verkligen förstår hur de fungerar. I scoutrörelsen används i första hand 
medlemsantalet som mått på utfallet av verksamheten. Ett kvalitativt krav på detta 
mått skulle kunna vara att inte endast se till antalet medlemmar i medlems-
registren, utan också mäta deras engagemang, till exempel genom att mäta hur 
många medlemmar som deltar i föreningens aktiviteter och möten. I samband med 
detta mått måste organisationen förmedla måttets betydelse för måluppfyllelsen – 
utan engagerade scouter utvecklas inte medlemmarna till ansvarsfulla världsmed-
borgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet. Det 
fjärde och sista steget är införandet av det framtagna mätsystemet, som skall 
underlätta för organisationen att fokusera på resursallokering och att fatta bättre 
beslut om hur organisationens mål skall kunna uppfyllas. En mätning av var i 
verksamheten de mest engagerade scouterna finns kan dels visa på att förbunden 
behöver satsa extra resurser på den del av verksamheten som inte lyckas engagera 
sina medlemmar i samma utsträckning, och dels visa att den del av verksamheten 
där engagemanget är stort kan behöva extra resurser för att bibehålla samma höga 
nivå. Ett sådant mått är också anpassat för att göra jämförelser mellan kårer, 
distrikt och förbund. Genom att ställa antalet engagerade scouter i en viss 
åldersgrupp i förhållande till det totala antalet scouter i denna åldersgrupp, fås ett 
nyckeltal som kan användas vid mätning, redovisning och kommunikation av 
verksamhetsresultatet.  
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6.3 Kritisk granskning och källkritik 
 
Den empiriska studie vi genomfört är främst baserad på personliga intervjuer, där 
vi till respondenterna ställt frågor om hur scoutrörelsen mäter och kommunicerar 
sitt verksamhetsresultat. För att verifiera deras muntliga redogörelse bad vi att få 
tillgång till dokumentation som skulle kunna styrka deras uppgifter. Denna doku-
mentation har framförallt bestått av årsredovisningar, verksamhetsberättelser och 
medlemsstatistik. Vi har behandlat dessa dokument som det stöd de var tänkta att 
vara och har alltså inte studerat dem i detalj, den primära informationen har varit 
respondenternas svar. 
 
De böcker och vetenskapliga artiklar som uppsatsens teoriavsnitt är uppbyggt 
kring är till stor del amerikanska, vilket resulterat i att beskrivningen av de ideella 
organisationerna har utgått från hur de skiljer sig från vinstdrivande företag. Fler 
böcker skrivna av svenska författare hade kanske bidragit till ett annat angrepps-
sätt och andra frågor till respondenterna. Detta var något vi blev varse vid inter-
vjun med Filip Wijkström som kritiserar den amerikanska litteraturens sätt att 
definiera den ideella sektorns organisationer och menar att de med denna utgångs-
punkt anses defekta. Delar av den redovisningslitteratur som använts kan i viss 
mån betraktas som inaktuell och föråldrad. Till exempel har det utkommit en ny 
upplaga av Belkaouis Accounting Theory, men den information vi inhämtat från 
denna bok är inte av sådant slag att den blivit ogiltig. Vetenskapliga artiklar kan i 
detta hänseende anses vara mer uppdaterade och fler sådana artiklar hade kanske 
gagnat uppsatsens kvalitet. Vi har endast använt oss av en liten del av alla de 
artiklar som publicerats på området, men eftersom de refererar till varandra bidrar 
det till att vi anser dessa artikelförfattare vara erkända inom forskningsfronten.  
 
När vi tog kontakt med de studerade organisationerna och beskrev det problem vi 
avsåg att behandla i uppsatsen blev vi rekommenderade att tala med ekonomer, 
anställda eller ideellt verksamma i scoutrörelsen. Detta har medfört att intervju-
frågorna besvarats utifrån ett ekonomperspektiv framför ett verksamhets-
perspektiv. Andra respondenter, såsom medlemmar, hade kunnat resultera i helt 
andra svar på de ställda frågorna. Dessutom verkar respondenterna ha besvarat 
intervjufrågorna utifrån olika syn på vad en årsredovisning är och skall innehålla, 
vilket gjort att fokus ibland hamnat på en separat verksamhetsberättelse även när 
vi ställt frågor om årsredovisningen så som årsredovisningslagen definierar den. 
 
Under intervjuerna har respondenterna ibland haft svårt att förstå en frågas 
innebörd vilket gjort att vi fått förklara den för dem. Framförallt kring de frågor 
som behandlar prestationsmått och mätning av organisationens verksamhets-
resultat har vissa förtydliganden behövt göras för att intervjun skulle få den 
riktning som eftersträvades, till exempel har respondenterna haft svårt att besvara 
frågan om vilka krav de anser att prestationsmått bör uppfylla. Detta kan ha lett 
till att vi påverkat deras svar.  
 
Vårt val av metod bidrar till en del begränsningar, framförallt bör framhållas att 
en kvalitativ metod inte gör det möjligt att dra några generella slutsatser av under-
sökningen och att det är respondenternas personliga åsikter som kommer till 
uttryck i den studie som genomförts. Vi anser dock att såväl reliabiliteten som 
validiteten i undersökningen är hög. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under uppsatsskrivandets gång väcktes idén att istället låta uppsatsen syfta till att 
ge ett förslag till hur scoutrörelsen som ideell organisation kan redovisa sitt verk-
samhetsresultat. Eftersom detta syfte skulle innebära en ändring av metod och 
tillvägagångssätt, att fler intervjuer skulle ha behövt genomföras och att vi därmed 
skulle ha fått svårigheter att avsluta arbetet i tid, valde vi att hålla fast vid 
uppsatsens ursprungliga syfte. Vi anser dock att detta vore ett intressant ämne för 
en uppsats då flera av respondenterna har antytt att ett sådant arbete skulle kunna 
gagna kommunikationen av deras verksamheters resultat. Ett sätt att genomföra 
arbetet med att utarbeta ett sådant förslag skulle kunna vara med hjälp av en 
fallstudie av scoutrörelsen och dess förbund. I en sådan studie skulle fler delar av 
verksamheten än den strikt ekonomiska kunna rymmas. Till exempel skulle de 
fyra intressentgrupper, som enligt FASB är knutna till ideella organisationer, 
kunna vara en utgångspunkt för vilken typ av information scoutrörelsen bör 
tillhandahålla. 
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning är att applicera samma problemformulering 
och syfte som denna studie är baserad på, på andra typer av ideella organisationer, 
för att undersöka om slutsatsen blir densamma.  
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 I

Bilagor 
 

Intervjufrågor ställda till de respondenter som företräder 
scoutrörelsen 

 
Namn, titel och roll inom organisationen 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i din organisation jämfört med en vinst-
drivande organisation? 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
 
Vilka ser du som intressenter till er förenings årsredovisning? Är några av dessa 
viktigare att tillgodose än andra? 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
 
Upplever ni konkurrens kring dessa bidrag?  
 
Vilka restriktioner finns kring de bidrag ni erhåller? 
 
Har ni utvecklat egna sätt att redovisa organisationens tillgångar och skulder på 
för att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, exempel-
vis någon form av fondredovisning?  
 
 

Prestationsmått 
 
Hur mäter ni resultatet av verksamheten? 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
 
Kan du ge exempel på mått ni använder er av som uppfyller alla, eller några av 
dessa krav? 
 



 II

Har ni prestationsmått som är integrerade i organisationens struktur och i dess 
verksamheter? 
. 
Har ni utvecklat något sätt att mäta effektiviteten i organisationen på (både input i 
förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse) 
 
Använder ni er av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, såväl internt 
som externt? 
 
Jämför ni era prestationer med någon annan organisation, till exempel med de 
andra förbunden? 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommunicerar ni verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
 
Använder ni er av nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
 
Har ni utarbetat några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
 
Tycker du att ni genom årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av verksam-
hetens resultat? 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikationskanaler? 
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår uppsats? 
 
Har ni dokumentation som styrker och konkretiserar svaren, exempelvis årsredo-
visningar, verksamhetsberättelser, eventuella delårsrapporter, relevanta pressmed-
delanden och internt uppföljningsmaterial som vi skulle kunna få ta del av?  
 
 
 
 



 III

Intervjufrågor ställda till Henrik Rättzén 
 
Namn, titel och roll inom organisationen 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i organisationen jämfört med en vinst-
drivande organisation? 
 
Finns det skillnader mellan att revidera en ideell organisation jämfört med att 
revidera en vinstdrivande organisation? 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
 
Vilka ser du som intressenter till föreningens årsredovisning? Är några av dessa 
viktigare att tillgodose än andra? 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
 
Upplever organisationen en konkurrens kring dessa bidrag?  
 
Vilka restriktioner finns kring de bidrag organisationen erhåller? 
 
Har organisationen utvecklat egna sätt att redovisa tillgångar och skulder för att 
förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, exempelvis 
någon form av fondredovisning?  
 
 

Prestationsmått 
 
Hur mäter organisationen resultatet av verksamheten? 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
 
Kan du ge exempel på mått organisationen använder sig av som uppfyller alla, 
eller några av dessa krav? 
 
Har organisationen prestationsmått som är integrerade i dess struktur och i dess 
verksamheter? 
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Har organisationen utvecklat något sätt att mäta effektiviteten på (både input i 
förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse)? 
 
Använder sig organisationen av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, 
såväl internt som externt? 
 
Jämför organisationen sina prestationer med någon annan organisation? 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommuniceras verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
 
Används nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, såväl internt 
som externt? 
 
Har det utarbetats några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
 
Tycker du att årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av verksamhetens 
resultat? 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikationskanaler? 
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår uppsats? 
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Intervjufrågor ställda till Filip Wijkström 
 
Namn och titel 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen hos ideella organisationer jämfört med 
vinstdrivande organisationer? 
 
Vad ser du som syftet med de ideella föreningarnas årsredovisningar? 
 
Vilka ser du som intressenter till ideella föreningars årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra? 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är typiska bidragsgivare till ideella organisationer, både i ett finansiellt och i 
ett vidare perspektiv?  
 
Upplever du att det råder konkurrens kring dessa bidrag?  
 
Är det vanligt att bidragen är belagda med restriktioner? 
 
Har organisationerna utvecklat egna sätt att redovisa tillgångar och skulder för att 
förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, exempelvis 
någon form av fondredovisning?  
 
 

Prestationsmått 
 
Anser du att ideella organisationer generellt sett är bra på att mäta resultatet av 
verksamheten?  
 
Har du sett exempel på att ideella organisationer använder kvalitetsindikatorer för 
att mäta verksamhetsresultatet? 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten i en ideell organisation 
bör uppfylla?  
 
Har du sett exempel på mått som ideella organisationer använder sig av och som 
uppfyller alla, eller några av dessa krav? 
 
Har du sett exempel på ideella organisationer som utvecklat något sätt att mäta 
effektiviteten på (både input i förhållande till output och input i förhållande till 
måluppfyllelse)? 
 
Anser du att det är möjligt att använda nyckeltal för att mäta utfallet av 
verksamheten, såväl internt som externt? 
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Är det vanligt att organisationerna jämför sina prestationer med andra ideella 
organisationers? 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Har du något bra exempel på hur en ideell verksamhets resultat kan kommu-
niceras i årsredovisningen? 
 
Anser du att det är möjligt att använda nyckeltal för att kommunicera utfallet av 
verksamheten, såväl internt som externt? 
 
Tycker du att ideella organisationers årsredovisningar lyckas ge en rättvis bild av 
verksamhetens resultat? 
 
 

Juryn för Bästa årsredovisning för ideella sektorn 
 
Efter vilka kriterier bedömer ni de ideella organisationernas årsredovisningar? 
 
Har du sett tecken på att ideella föreningar har inspirerats av, och imiterar 
varandras årsredovisningar? 
 
Anser du att det krävs ett eget ramverk för redovisning i ideell sektor? 
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår uppsats? 
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Fullständig redovisning av intervjuerna 

Karin Larsson, SMU 
2006-04-28 

 
Namn, titel och roll inom organisationen 
Karin Larsson, Administrativ sekreterare, en tjänst som innefattar både 
administration och ekonomi. 
 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
Svenska Missionskyrkans Ungdom, en självständig organisation som har 
Missionskyrkan som moderorganisation. Dock starkt kopplade till moder-
organisationen genom gemensam verksamhet. Lokalt bekräftar församlingen 
SMU:s val på årsmötena för att visa att SMU-föreningen tillhör församlingen. 
SMU är både en scout- och en kristen ungdomsrörelse, där en stor andel av 
medlemmarna är scouter. Av 33 000 medlemmar är 21 000 scouter. 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
Målet med SMU:s verksamhet är att föra evangelium om Kristus, att ta ansvar för 
människors levnadsvillkor och att verka för Kristi kyrkas synliga enhet. För SMU 
på riksnivå är målet att fungera som en stödjande funktion för de lokala 
föreningarna, ett delmål för att nå de målsättningar som står i stadgarna. 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i din organisation jämfört med en 
vinstdrivande organisation? 
En ideell organisation arbetar ju inte för att få in så mycket som möjligt, utan 
utgår snarare från att så här mycket har vi och att få ut så mycket som möjligt av 
det. Det handlar om att få mer pengar också, men det är inte det man strävar efter i 
första hand, utan mer hur man kan förvalta de pengar man har. 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
Att återrapportera, främst till intressenterna, i första hand lokalföreningar och 
lokalförsamlingar, men också till bidragsgivarna. Att återrapportera dels hur det 
har gått ekonomiskt, men också vad vi har gjort, vilket verksamhet man haft. 
 
Vilka ser du som intressenter till er förenings årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra? 
Moderorganisationen, som är intresserad av hur vi bedriver verksamheten. Ska vi 
anförtro ungdomsverksamheten till er även nästa år? Samarbetspartners (andra 
ungdomsorganisationer som Baptist och Metodist), men även Bilda som är vårt 
studieförbund. Även de jag nämnde förut, lokalförsamlingarna och bidragsgivare. 
Av intressenterna är lokalföreningarna viktigast eftersom de är fler. Lokal-
föreningarna utgår jag från i första hand för att tillgodose deras behov. Sedan 
kompletterar jag med information som bidragsgivare etcetera behöver för att bli 
nöjda.  
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Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
Av bidragsgivarna är det staten i första hand. Vi får strukturbidrag från 
Ungdomsstyrelsen. Sedan är det fonder för mindre projekt, främst internationella 
projekt. Vi får Sidabidrag genom Svenska Missionsrådet för volontärutbyten och 
så får vi lite från Gustav V:s minnesfond för olika utbildningar. I ett vidare 
perspektiv får vi mycket insatser av medlemmar som arbetar ideellt vilket är en 
väldigt stor resurs. Det gör det svårt att budgetera eftersom man inte vet hur 
mycket man får gratis av ideell arbetskraft och hur mycket man behöver betala 
för. Detta gäller främst på scoutläger där mycket efterskänks. Därför blir det 
ibland stora resultat på dessa läger. Det är svårt att veta innan, man kan ju inte 
räkna med att folk ska skänka. Sedan får vi hjälp av att vi står nära 
Missionskyrkan. Vi kan ta hjälp av deras resurser. 
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
Strukturbidrag och projektbidrag, men även bidrag från församlingar och 
lokalföreningar. Dessa är sällan riktade till ett speciellt projekt utan de ger anslag 
till oss för att bedriva riksverksamhet. Den delen som kallas statsbidrag är inte 
riktade, utan är till för att vi ska hålla en riksorganisation. Vi får också bidrag från 
Svenska Spel som betalas ut genom Ungdomsstyrelsen. De är riktade för att 
komma lokalföreningar till del. Bidragen från staten är det också vissa krav på 
som organisationen måste uppfylla för att få bidrag. Man ska ha en demokratisk 
fostran, man ska värna om demokratin. Det ska vara jämställdhet mellan könen. 
Organisationen ska främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Man ska 
skapa en meningsfull fritid och man ska engagera fler ungdomar i föreningslivet. 
Staten betalar ut bidrag till oss baserat på hur många lokalföreningar vi har och 
hur många medlemmar vi har i organisationen som tillhör dessa lokalföreningar. 
Jag tror det är tio län man måste vara aktiv i för att räknas som en riksorganisation 
och så ska man ha över 3 000 medlemmar i ålder mellan sju och tjugofem år. 
 
Upplever ni konkurrens kring dessa bidrag?  
Det är inget jag brukar tänka på. Oftast samarbetar man med andra ungdoms-
organisationer, men just vid bidragsansökningar så tänker man på hur många 
medlemmar har de ökat, kommer de att få mer bidrag än oss. Ju större man är 
desto mer bidrag får man. Det är en fast summa som fördelas. Det är inte så att det 
finns en viss summa för varje medlem. Det är som att dela på en kaka. Den kakan 
kan bli större om man kan visa på att det finns en stor ungdomsverksamhet i 
Sverige. Även om staten ställer krav på de bidrag man ger organisationen finns 
inga verktyg att dra tillbaka bidrag om organisationen inte uppfyller kraven. Detta 
håller man på att se över inför nästa år. Kanske kan det fungera så att man får mer 
pengar om organisationen uppfyller målen mer än de andra. Idag är det bara så att 
man får pengar efter hur många medlemmar och lokalföreningar man har. Det är 
ett stort jobb att ta in uppgifter om medlemmar varje år. Därför satsar man mer på 
det än att beskriva verksamheten. Kring de bidrag som inte är finansiella är 
konkurrensen hårdare idag. Det är svårare att få tag på ungdomar som vill ställa 
upp och arbeta gratis. Det räcker till lokal nivå, men det är svårt för distrikts- och 
riksnivå att hitta ideell arbetskraft. Det är svårare och svårare att binda upp folk i 
organisationer, de vill bara var med en stund för att prova på. 
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Vilka restriktioner finns kring de bidrag ni erhåller? 
Staten ställer krav enligt ovan. Gustav V:s minnesfond har fått strängare krav på 
sig. Det räcker inte längre med internationellt utbyte. Nu är det betydligt högre 
krav på att det måste vara utbildningar på grund av skattemässiga regler. Dessa 
bidrag söker man för specifika projekt, det ska vara internationellt och det ska 
vara utbildning. Gärna för längre tid och man ska helst ta emot returbesök. Staten 
har också många krav för att man ska få bidrag. Det är inte bara att jag har 35 000 
medlemmar, utan det ska redovisas ner i minsta detalj. När vi får bidrag från 
privatpersoner är skälet oftast att de tycker att vi gör en bra verksamhet. Det är 
snarare Missionskyrkan, vår moderorganisation, som får arv och testamenten från 
medlemmar med krav på att pengarna ska gå till vissa ändamål. Vi har inte lika 
mycket sådana externa bidrag. 
 
Har ni utvecklat egna sätt att redovisa organisationens tillgångar och skulder 
på för att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, 
exempelvis någon form av fondredovisning?  
För resultat- och balansräkningen följer vi Öhrlings rekommendationer för 
uppställningen, som Eva Törning och Jonas Grahn tog fram för några år sedan. I 
balansräkningen har vi ganska många fonder. Längst bak, utanför årsredo-
visningen har vi en beskrivning av fonderna där vi berättar vad vi har samlat in de 
här pengarna för. Däremot har vi ingen kassa, utan övriga fordringar. Alla pengar 
vi har ger vi till Missionskyrkan som sköter vår kassahantering. 
 
 

Prestationsmått 
 
Hur mäter ni resultatet av verksamheten? 
Det främsta måttet är medlemsutvecklingen. Den är inte så rolig att titta på om 
man ser några år tillbaka. Vi har under flera år haft en sänkning av medlems-
antalet, vilket många andra föreningar också haft. Sedan kollar vi även på vilka 
verksamheter medlemmarna finns med i, är de scouter, sjunger de i kör eller går 
de i söndagsskolan. Det finns flera undergrupper. Då kan man se vilken verk-
samhet som verkar fungera lokalt just det här året. Även om medlemsantalet totalt 
sett minskar kan det ändå finnas vissa grupper som ökar. Om man har olika 
arrangemang kollar man också, omedvetet, hur många som deltog, hur många 
anmälde sig, var det fler än förra året. Annars har vi inte så många prestations-
mått. Vi jobbar nära ett bildningsideal som går ut på att det du gör är det som är 
rätt. Man ser inte till vad som är rätt och fel, utan utgår från personens förmåga 
och vad som kan utvecklas. Då är det svårt att jämföra vad som är bra och inte 
bra. 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
Det är viktigt att de är mätbara och att de är jämförbara. Medlemstal går ju att 
jämföra med året innan. Har man samma typ av arrangemang kan man ju också 
jämföra. Är det nya arrangemang kan man inte jämföra antalet deltagare. På det 
här arrangemanget kan det vara bra att det kom tio personer, medan det var dåligt 
att det kom femtio personer på förra. Det är svårt att jämföra olika verksamheter, 
vad som var rätt och fel, men vi gör ändå utvärderingar efter varje arrangemang. 
Hur upplevdes arrangemanget, vad kan vi göra bättre till nästa gång. 
 
Kan du ge exempel på mått ni använder er av som uppfyller alla, eller några 
av dessa krav? 
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Har ni prestationsmått som är integrerade i organisationens struktur och i 
dess verksamheter? 
 
Har ni utvecklat något sätt att mäta effektiviteten i organisationen på (både 
input i förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse)? 
 
Använder ni er av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
 
Jämför ni era prestationer med någon annan organisation, till exempel med 
de andra förbunden? 
Vi gör inga systematiska jämförelser med andra förbund, däremot använder vi oss 
av Svenska Scoutrådets sammanställning över förbunden. Där får vi en samman-
ställning över om vi har ökat eller minskat. Även Ungdomsstyrelsen samman-
ställer material som vi använder oss av. Där kan vi se hur mycket bidrag vi fick 
och hur vi ligger till i jämförelse med andra organisationer. Det är inga 
jämförelser vi gör, det är jämförelser som andra gör om oss. Genom Svenska 
Scoutrådet jämförs scoutrörelsen i Sverige med scoutrörelserna i övriga Norden. 
Den informationen skickas vidare till världsorganisationen.  
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommunicerar ni verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
Om man tittar i vår årsredovisning ser man att den har grymt långa noter. Varje 
verksamhetsområde redovisas och varje projekt rapporteras. Där kan man se vad 
varje utskott har kostat, vilket ger en bild av hur mycket vi har lagt ned på den här 
verksamheten. Med hjälp av ansikten, smileys, försöker vi åskådliggöra hur väl 
verksamheten bedrivits. Folk skänker pengar eller saker och då måste vi kunna 
visa att trots att verksamheten har kostat mindre än budgeterat har vi bedrivit 
verksamhet även om det inte har kostat oss något. Grått och ledset ansikte betyder 
att underskottet är större än budgeterat även om vi inte har gjort mer än planerat, 
medan grått neutralt ansikte betyder att underskottet är större än budgeterat men 
verksamheten blev också större än planerat. Ett vitt glatt ansikte betyder att 
underskottet är mindre än budgeterat även om SMU gjort det som planerats, 
medan ett vitt neutralt ansikte står för att underskottet är mindre än budgeterat 
men man har även gjort mindre än planerat. Idén till att åskådliggöra med hjälp av 
ansikten kommer från min C-uppsats. Vi använde oss av idén för första gången 
vid Riksmötet och skrev om det i en rapport till Ungdomsstyrelsen. Senare fick vi 
gehör hos revisorn som tyckte att de skulle finnas med i bokslutet. Vid Riksmötet 
var det flera av lokalföreningarna som undrade om de också kunde få använda sig 
av idén. Många av årsredovisningens intressenter är inte särskilt ekonomiskt 
bevandrade, inte ens kassörerna i många lokalföreningar är ekonomer. Då kan 
detta på ett tydligt sätt illustrera hur verksamheten gått. Resultatet av verksam-
heten kommuniceras även verbalt i årsredovisningen. För att lätta upp det 
använder vi oss av artiklar, ett slags tidningsformat. Vi lägger nästan ner mer tid 
på första halvan, den verbala, av årsredovisningen än vad vi gör på den andra 
halvan, de ekonomiska siffrorna. Den första halvan hjälper hela organisationen till 
med att ta fram där de skriver om sina egna verksamheter. Ansiktena får de också 
vara med och bedöma och säga till om de anser att de uppfyllt sina krav eller inte. 
På riksmötena har vi även påverkanstorg, en idé som SSR har tagit fram. Idén går 
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ut på att presentera och diskutera sitt område i olika montrar. Då får man en större 
chans att presentera verksamhetsresultatet för medlemsföreningarnas represen-
tanter. Vi brukar göra en vägg där vi sätter upp årsredovisningen och kopplar 
artiklarna till siffrorna så att man ser vilken verksamhet som hör till vilken 
budgetpost. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, 
såväl internt som externt? 
Vi använder oss inte av nyckeltal. Vi har under tidigare år visat i ett cirkeldiagram 
förhållandet mellan hur mycket som har lagts på verksamheten och hur mycket 
administrationen har kostat. Det är inte ett nyckeltal vi använder för att styra 
verksamheten. 
 
Har ni utarbetat några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
Vi har inte utarbetat några egna kvalitetsindikatorer. Istället tittar vi på var i 
verksamheten medlemmarna finns, vilket blir en indikator på om vi har lyckats 
med verksamheten. Även om vi gör utvärderingar av arrangemang har vi inga 
referenspunkter att jämföra resultatet mot. Vi jämför inte med andra arrangemang. 
 
Tycker du att ni genom årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av 
verksamhetens resultat? 
Ja det tycker jag numera. Jag tror att vi har gjort det enklare för medlemmarna att 
ta till sig informationen i årsredovisningen genom ett mer lättillgängligt material 
som vi presenterar i tidningsformat. Dessutom hoppas vi att ansiktena hjälper till 
att visa vad siffrorna betyder. 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikations-
kanaler? 
Ja! Dels genom tidningar, till exempel Sändaren. Vi finns med i Missionskyrkans 
årsredovisning, där de även kortfattat redovisar ungdomsverksamheten. 
Scouternas tidning Redo är också en informationskanal. Egna föreningsutskick 
som går ut till lokalföreningarna samt utställningar och olika arrangemang kring 
pågående projekt. Redovisningar till bidragsorganisationer, det vill säga en 
återrapportering av vad man har gjort. Oftast kompletteras den redovisningen med 
att man skickar med en årsredovisning. Vi använder ju oss även av direkt-
kommunikation, till exempel via telefonkontakt med lokalföreningarna. Vår 
hemsida och missionskyrkans hemsida fungerar också som en kommunikations-
kanal samt distriktens föreningsutskick. 
 
 
Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår 
uppsats? 
 
Har ni dokumentation som styrker och konkretiserar svaren, exempelvis 
årsredovisningar, verksamhetsberättelser, eventuella delårsrapporter, 
relevanta pressmeddelanden och internt uppföljningsmaterial som vi skulle 
kunna få ta del av?  
Jag tog med mig en del av vår handlingsplan där vi har skrivit upp vad vi har för 
olika mål för projekten, till exempel att öka medlemsantalet eller att öka antalet 
arrangemang inom ett visst verksamhetsområde. 
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Magnus Fahleryd, SSR 
2006-05-02 

 
Namn, titel och roll inom organisationen 
Magnus Fahleryd, ekonomiansvarig Svenska Scoutrådet, ansvarar för att redo-
visningen sker på ett korrekt sätt och skall även komma med förbättringsförslag. 
SSR köper in grundläggande ekonomitjänster från IOGT-NTO. Fahleryd är 
konsult på mer komplicerade frågor och ansvarar för bokslut och prognoser. 
 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
SSR är ett samarbetsorgan som arbetar med samordning av frågor av gemensamt 
intresse för SSR:s medlemmar, de fem scoutförbunden. Dessutom arbetar vi utåt, 
internationellt, som den svenska medlemmen i världsorganisationen. 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
Att se till att resurserna i scoutsverige används så effektivt som möjligt, man kan 
jämföra SSR med EU-kommissionen som är ett drivande organ. Rådet ställer 
förslag som får godkännas av förbundens styrelser, som kan jämföras med EU:s 
ministerråd. 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i din organisation jämfört med en 
vinstdrivande organisation? 
En vinstdrivande organisation är kanske mer kostnadsmedveten och renodlar 
verksamheten mer optimalt. Vi är en kraftigt växande organisation, så det är 
mycket oreda. Man kan nog säga att det är spretigare än i ett vinstdrivande företag 
men vi har arbetat fram en färdplan för de kommande femton åren så 
förhoppningsvis håller vi på att bygga upp någon slags stomme att utgå ifrån. Det 
är rörigare, vi är inte lika klara över vad det är vi ska producera, vi ska leverera 
medlemsnytta vilket är mycket luddigare än att Ericsson ska generera hög 
avkastning till aktieägarna. 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
Syftet med årsredovisningen är mycket defensivt, att få fram ett godtagbart 
underlag till årsmötet och som revisorerna kan godkänna. Årsredovisningen är 
upplagd som en vanlig traditionell årsredovisning med en verksamhetsberättelse 
där vi beskriver den verksamhet som bedrivits under året, därefter följer de 
ekonomiska rapporterna i slutet av årsredovisningen. Den första delen med 
verksamhetsberättelsen är viktigare, eftersom vi inte ska leverera vinst till med-
lemmarna utan verksamhet. 
 
Vilka ser du som intressenter till er förenings årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra? 
Interna intressenter är ju de fem scoutförbunden. Men eftersom verksamheten 
ökat så medför det ett ökat behov av finansiering, externa intressenter och 
bidragsgivare är till exempel staten och offentliga organ. Framförallt kanske det är 
viktig information för potentiella bidragsgivare, framförallt näringslivet är ju vana 
vid att jobba med årsredovisningar. En ganska nytillkommen intressent är 
Stiftelsen för insamlingskontroll, som också ställer krav på hur informationen ska 
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se ut. De flesta bidragsgivare har specifika återrapporteringskrav, men ibland 
ifrågasätter vi hur noga de är när de tar del av dem. 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv? Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
Medlemsförbunden betalar medlemsavgifter som täcker förvaltningsstrukturerna. 
Sedan är vi ju också offentligt finansierade men vi får inga grundbidrag, det får 
förbunden så vi får väl del av dem indirekt via deras medlemsavgifter. Vi får 
bidrag från Allmänna arvsfonden för ett projekt mot övergrepp, från Social-
styrelsen för ett alkoholprojekt, från Ungdomsstyrelsen för ett mångfaldsprojekt 
och från Friluftsrådet som är en del av Naturvårdsverket. Det finns en liten 
tendens att anpassa verksamheten efter de bidrag man kan söka, den som ger vill 
också ställa krav. A begger can’t be a chooser! Ju mer man söker bidrag desto mer 
måste man rapportera, alla ställer egna krav på återrapportering. Vi har börjat med 
internredovisning som även syns i årsredovisningen, först kommer en lång text, 
förvaltningsberättelsen, sedan kommer resultaträkning och balansräkning med 
tillhörande noter för revisorernas och för formens skull. Men den intern-
redovisning som syns är till exempel en resultatrapport som visar resultatet för 
medlemmarna efter kostnadsställe, vi lägger på overheadkostnader för till 
exempel arbetsledning och centrala funktioner etcetera. 
 
Upplever ni konkurrens kring dessa bidrag?  
Konkurrens…nej, det tror jag inte. Vi är tidigt ute på banan och är proffsiga, jag 
tror vi är snäppet bättre än andra som söker. Ofta blir bidragsgivare imponerade 
för att vi gör så mycket, att vi har gjort det vi säger att vi ska göra. Man kan ju ha 
massa planer, men vad man sedan gör är ju en helt annan sak. 
  
Vilka restriktioner finns kring de bidrag ni erhåller? 
Vi måste ju hålla det vi lovar och verkligen producera den typ av verksamhet som 
vi söker bidrag för. Det har hänt att vi betalat tillbaka pengar när det visat sig att 
ett projekt inte fick den omfattning som var planerat, då har vi betalat tillbaka 
mellanskillnaden. En del bidragsgivare kräver också att revisorer ska vara med 
och granska, det är ungefär hälften av revisorsarvodena som går till projekt-
redovisning och resten till bokslutsgranskning. Ofta är pengarna öronmärkta i och 
med att man söker bidrag för olika typer av projekt. 
 
Har ni utvecklat egna sätt att redovisa organisationens tillgångar och skulder 
på för att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, 
exempelvis någon form av fondredovisning?  
Ja, vi har utvecklat en objektredovisning för resultaträkningen, en resultatrapport, 
uppdelad på olika delar av verksamheten för att intressenterna ska få en chans att 
se vad pengarna har gått till. Vi har också fått påpekanden från revisorerna att 
göra bättre uppställningar av balansräkningen, till exempel att ta med upplupna 
och förutbetalda belopp på olika projekt. Det gör att balansräkningen blir väldigt 
stor och ser nästan lite uppblåst ut, men periodiseringar är viktiga när vissa projekt 
sträcker sig över fler perioder, vi närmar oss nästan byggsvängen med 
projektredovisningen. Jag tror nog att förbunden förstår projektredovisningen. 
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Prestationsmått 
 
Hur mäter ni resultatet av verksamheten? 
Dels mäter vi genom projektredovisningen genom antal nådda människor och 
antal hållna kurser till exempel. Men egentligen handlar det mer om vad 
respektive bidragsgivare kräver, detta är dock ingenting som används internt, alla 
kräver olika rapporter, drömmen vore ju om vi kunde ha en fungerande 
rapportgenerator där vi kunde få ut precis det som behövdes, nu går det ju åt 
ganska mycket resurser att ta fram dessa rapporter. Det finansiella resultatet visar 
ju också förhållandet mellan vad det har kostat och hur mycket vi har dragit in. 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
Varje medlem över sexton ska begripa dem. Vi har använt både siffror och 
diagram på ett schematiskt sätt, det ska vara lättförståeligt. 
 
Kan du ge exempel på mått ni använder er av som uppfyller alla, eller några 
av dessa krav? 
Den objektuppställda resultaträkningen uppfyller detta, den är lättbegriplig. 
Annars använder vi inte så mycket kvantifierade mått, men i årsredovisningen 
finns ett avsnitt som heter Scoutverksamheten 2005 i siffror. Vi ställer inte upp 
några kvantifierade mål. Här finns definitivt en utvecklingspotential. 
 
Har ni prestationsmått som är integrerade i organisationens struktur och i 
dess verksamheter? 
Nej, det har vi nog inte. I projekten formulerar de ansvariga själva målen och 
följer upp dem. 
 
Har ni utvecklat något sätt att mäta effektiviteten i organisationen på (både 
input i förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse)? 
Nej, det har vi inte. Det går inte i den här typen av organisation som växer så fort. 
Vi har ju börjat arbeta med kansliets organisation eftersom den vuxit sig så stor, 
så det kanske kan bli bättre. Det syftar i så fall snarare till att undvika att bli alltför 
ineffektiva än att hitta mått på effektivitet. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
Nej, vi använder nog inga nyckeltal. Vi tittar på det egna kapitalets storlek, vad vi 
bör ha i buffert i eget kapital. Förbunden tycker att det inte ska vara så stort, att en 
miljon kunde räcka. I och med att SSR flyttade förra hösten tittade vi på hyra per 
anställd och kontorskostnader i förhållande till verksamhet, det har man ju fått ner 
tack vare flytten. Administration i förhållande till verksamhet får vi automatiskt 
koll på genom att Stiftelsen för insamlingskontroll har en fast procentsats som får 
läggas på administration, men problemet är bara vad de lägger in i begreppet 
administrationskostnader, det är inte helt klart. 
  
Jämför ni era prestationer med någon annan organisation, till exempel med 
de andra förbunden? 
Nej, vi gör inga jämförelser, det är inte relevant. I Frankrike vet jag att de gör en 
koncernredovisning och konsoliderar alla sina kårer! Mon dieu! 
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Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommunicerar ni verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
Främst genom den objektuppdelade resultaträkningen, men också genom förvalt-
ningsberättelsen, där vi berättar om verksamheten. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, 
såväl internt som externt? 
Nej, inga nyckeltal används. 
 
Har ni utarbetat några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
Nej, inte annat än att få påskrivet av revisorn! 
 
Tycker du att ni genom årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av 
verksamhetens resultat? 
Ja, det tycker jag. 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikations-
kanaler? 
Ja, genom scouttidningar, förbundens tidningar, egen tidning och nyhetsbrev. Där 
talar vi ju om den producerade verksamheten. Sedan kommunicerar vi ju genom 
förbundens arrangemang och monter till exempel på SSF:s förbundsstämma, 
dessutom genom de rapporter som bidragsgivare kräver in av oss. 
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår 
uppsats? 
 
Har ni dokumentation som styrker och konkretiserar svaren, exempelvis 
årsredovisningar, verksamhetsberättelser, eventuella delårsrapporter, 
relevanta pressmeddelanden och internt uppföljningsmaterial som vi skulle 
kunna få ta del av?  
Årsredovisningen fick vi med oss när vi gick från intervjun, dessutom skall vi 
komplettera med uppgifter från Anna-Karin Hennig på SSR:s kansli. 
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Tom Sagerberg, SSF 
2006-05-03 

 
Namn, titel och roll inom organisationen 
Tom Sagerberg, ekonomiansvarig på Svenska Scoutförbundet. 
 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
Svenska Scoutförbundet är sin egen moderorganisation, till skillnad från de andra 
förbunden som har olika moderorganisationer.  
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
Målet med SSF:s verksamhet är att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens 
anda och hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer 
och medmänniskor med samhällsansvar, detta står i Svenska Scoutförbundets 
stadgar. 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i din organisation jämfört med en 
vinstdrivande organisation? 
Att vi inte är vinstdrivande! I ett vinstdrivande företag gör man först en budget 
och sedan tar man fram en affärsplan för sin verksamhet, men här är det tvärtom, 
det kommer i omvänd ordning. Först gör vi en plan på den verksamhet vi vill 
bedriva, sedan söker vi bidrag och anslag utifrån den och därefter kan en budget 
göras. Jag som jobbat inom näringslivet tidigare tycker att det är väldigt 
tillfredsställande att arbeta så här, jag tröttnade på lönsamhetstänkandet. 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
Att tillfredsställa myndigheternas önskemål, punkt slut. Vi sorterar ju under 
Årsredovisningslagen som vill förtydliga och göra bättre för ekonomer. Men vi 
riktar oss till medlemmarna, det förhållandet uppfyller inte Årsredovisningslagen, 
det blir bara förvillande! Som amatör kan man bara titta på små skojiga saker i 
årsredovisningen, som hur mycket har vi betalat ut till… men i övrigt är den 
relativt obegriplig för genomsnittsmedlemmen. 
 
Vilka ser du som intressenter till er förenings årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra? 
Primärt finns vi bara till för medlemmarna, så den borde rikta sig till 
medlemmarna. Men det finns andra intressenter, vi måste ha en årsredovisning för 
att få statsbidrag och projektmedel. I ansökningshandlingarna för att få bidrag 
krävs en årsredovisning godkänd av en godkänd eller auktoriserad revisor. Den 
viktigaste intressenten om man ser strikt på det är myndigheterna, att tillfredsställa 
dem. Information till medlemmarna ger vi ut på annat sätt. Vi ger ingen extra 
information i någon förvaltningsberättelse, vi kostar inte ens på en riktig trycksak, 
det är en resursfråga.  
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Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
Av bidragsgivarna står staten för cirka en tredjedel av intäkterna i form av 
statsbidrag, cirka nio utav tjugofem miljoner. Medlemsavgifterna står för nästa 
tredjedel och den sista tredjedelen är en blandning av deltagaravgifter, projekt-
bidrag, ränteintäkter, avkastning värdepapper och försäljning av diverse 
scoutprodukter och profilkläder till exempel. Vi är väl ungefär tjugofem stycken 
avlönade, men de ideellt arbetande är ett imponerande antal. Kring de ideella 
resurserna upplevs inga budgeteringssvårigheter som i SMU, utan SSF är ganska 
frikostiga med kostnadsersättningar enligt kvitto. Jag har uppfattningen att lägren 
bedrivs ganska affärsmässigt. 
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
Det är främst finansiella bidrag. Statsbidrag, medlemsavgifter och projektbidrag. 
Men företag och myndigheter bidrar nog mer än vad de själva vet om… i och med 
att många ideellt engagerade passar på att kanske skriva ut några papper på sitt 
ordinarie arbete! Men det händer också att vi får inventarier etcetera skänkta till 
oss, en skrivare från Vattenfall till exempel, folk ringer om de har någonting som 
blivit över och undrar om det är något vi kan ha användning av.  
 
Upplever ni konkurrens kring dessa bidrag?  
Konkurrens… nja! När det gäller projektbidrag har vi varit framgångsrika, vi har 
inte känt oss snuvade på någonting. Inte vad gäller statsbidragen heller, det brukar 
fungera i all vänskaplighet. Ungdomsorganisationerna samarbetar i stor utsträck-
ning, men olika modeller gynnar olika organisationer. Man kan få per medlem, 
per lokalavdelning och grundbidrag. SVEROK till exempel får avsevärt mycket 
mera per medlem än vad vi får. De statsbidrag vi får är dels statsanslag, som är en 
kaka, dels överskott från Svenska Spel. 
 
Vilka restriktioner finns kring de bidrag ni erhåller? 
Överskottsmedlen från Svenska Spel skall enligt ett riksdagsbeslut komma 
lokalföreningarna tillgodo. Det kräver en särskild redovisning över hur de 
pengarna kommit lokalföreningarna tillgodo, vad lokalföreningarna sedan gör är 
det inga större restriktioner på bara de inte skänker bort pengarna, utgivande av en 
tidning är helt okej. Jag har en känsla av att ribban från Ungdomsstyrelsen ligger 
ganska lågt, men det kräver som sagt en särskild redovisning. När vi ansöker om 
bidrag lämnar vi in en budget och redovisningen ska granskas av en revisor, 
däremot tas det aldrig med i årsredovisningen. 
 
Har ni utvecklat egna sätt att redovisa organisationens tillgångar och skulder 
på för att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, 
exempelvis någon form av fondredovisning?  
I det separata dokumentet Verksamhetsberättelse har vi en verksamhetsinriktad 
resultaträkning, olika uppställd år från år. Den är bara till för medlemmarna och 
skall visa dem hur resurserna fördelats. Det är alltid den som på förbundsstämman 
diskuteras av vanliga medlemmar, alltså av dem som inte är så ekonomiskt 
kunniga. Det är lätt att förstå den och vi använder en budget med motsvarande 
uppställning. Anslagen intäktsförs, man ser inte vilka restriktioner som finns kring 
dem, och återstående medel skuldförs. 
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Prestationsmått 
 
Hur mäter ni resultatet av verksamheten? 
Vi mäter det i kronor trots att det inte är det vi är intresserade av. Annars är det i  
antal medlemmar. Jag tror vi har Sveriges bästa medlemsstatistik! Vi har ett 
centralt medlemsregister som det är en intresserad ideell person som jobbar med. 
Vi tittar på hur länge de stannar, täckningen i landet, marknadsandelar, köns-
fördelning och så vidare. All statistik ligger på hemsidan. Vi använder inga 
nyckeltal men vi styrs mycket av medlemsantal, vi satsar på att vända dåliga 
trender, jobbar mycket med rekrytering och kvalitetsutveckling. Det får oss att 
vidta åtgärder.  
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla? samt 
Kan du ge exempel på mått ni använder er av som uppfyller alla, eller några 
av dessa krav? 
Vi arbetade ett tag med balanced scorecard, det var ett projekt som pågick ett par 
år men det rann ut i sanden. Det är ju knepigt, det är ett stort projekt. Vi vill ju inte 
mäta i pengar, vi vill ju mäta verksamhet. Men det ligger nog mer på sunt 
förnuftsnivå och dra slutsatser, än att faktiskt mäta. 
 
Har ni prestationsmått som är integrerade i organisationens struktur och i 
dess verksamheter? 
Vi använder oss av resultatenheter och det budgeteras också på den nivån, 
förbundsledningen är väl medvetna om detta. Det är ett slags anslagstänkande, att 
man har en påse med pengar och aja baja om det överskrids. Vi mäter på 
nettoresultatet, av försiktighetsskäl.  
 
Har ni utvecklat något sätt att mäta effektiviteten i organisationen på (både 
input i förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse)? 
Nej, vi har inget sätt att mäta effektiviteten på, vi mäter antal människor som 
arbetar med intern administration, men vi har ju olika verksamhetstyper. När det 
gäller medlemsrekrytering kan man ju titta på måluppfyllelse, det är något jag 
brukar roa mig med men inget vi direkt använder oss av. Vi jobbar ju med att 
utveckla människor och det grejar vi inte att mäta! Dessutom sätter ju 
personuppgiftslagen gränser för vad som går att göra. Vi jobbar på det men jag vet 
inte om det blir bättre. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
Nej, vi använder inga nyckeltal. 
 
Jämför ni era prestationer med någon annan organisation, till exempel med 
de andra förbunden? 
Ni menar benchmarking? Nej! Vi är redan störst, bäst och vackrast… skämt å 
sido, men störst är vi. 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommunicerar ni verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
Genom medlemsförändringar och lite om hur styrningen av förbundet går till. 
Som sagts tidigare är själva årsredovisningen bara precis det som den måste vara 
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för att uppfylla lagens krav, i verksamhetsberättelsen har vi större möjlighet att 
redogöra för vad vi gjort. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, 
såväl internt som externt? 
Vi använder inga nyckeltal. En del försök har sjunkit undan, vi har haft cirkel-
diagram över hur medlemsavgifter används, men det har varit engångsinsatser och 
inget som följs upp år från år. 
 
Har ni utarbetat några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
Vi driver ett antal projekt, till exempel utbildning av ledare. Då är det viktigt att ta 
reda på kvaliteten i utbildningen, det kan ligga till grund för ett nytt sätt att arbeta. 
Vi vill certifiera ledare, det är ju en sorts kvalitetsindikator, men det är ju inte så 
att vi mäter det.  
 
Tycker du att ni genom årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av 
verksamhetens resultat? 
Strikt ekonomiskt ja, vi håller oss till Årsredovisningslagen och den är styrkt av 
revisorer, men den säger ju inte medlemmarna någonting. Verksamhetsberättelsen 
däremot beskriver på ett ärligt sätt vad vi har gjort, har vi misslyckats säger vi det 
också. Den är uppbyggd av artiklar etcetera och ser inte likadan ut från år till år, 
det är heller inte säkert att precis allt kommer med. 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikations-
kanaler? 
Ja, genom den tidigare nämnda verksamhetsberättelsen. Vi har en hel flora 
kommunikationskanaler, förbundsgemensam tidning, ledartidning för 15 år och 
uppåt, nyhetsbrev, återrapportering till bidragsgivare, styrelseprotokoll läggs upp 
på hemsidan och är tillgängligt för medlemmar och andra som kan vara 
intresserade, där kan man följa verksamheten och se vad som händer. 
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår 
uppsats? 
Sagerberg håller med om att redovisningens kvalitativa egenskaper påverkas av 
att den kommersiella redovisningens normer skall följas av den ideella sektorn, att 
jämförbarheten ökat på bekostnad av begriplighet och relevans. Dessutom 
framhåller han att periodisering är viktigt, för egenfinansierade projekt skulle de 
behöva periodisera framåt i en utsträckning som revisorerna inte tillåter, de har 
lyckats övertyga revisorerna till viss del och fått dem att gå med på vissa 
periodiseringar. 
 
Har ni dokumentation som styrker och konkretiserar svaren, exempelvis 
årsredovisningar, verksamhetsberättelser, eventuella delårsrapporter, 
relevanta pressmeddelanden och internt uppföljningsmaterial som vi skulle 
kunna få ta del av?  
Vi gick från intervjun med årsredovisning, verksamhetsberättelse och medlems-
statistik. 
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Mikael Premberg, NSF 
2006-05-04 

 
Namn, titel och roll inom organisationen 
Mikael Premberg arbetar som förbundssekreterare på Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund och har ansvar för ekonomi och personal. Min bakgrund är mer 
inriktad mot organisation och organisationsutveckling än mot ekonomi.   
 
Vår ekonomihantering köps av IOGT-NTO, men jag har ett nära samarbete med 
dem som sköter ekonomin åt oss. NSF konterar själva, men köper bokslut och 
underlag för analys. Revisionstjänsterna köper vi in själva.  
 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Förbundet är knutet till IOGT-NTO och är där 
en av de fyra medlemsorganisationerna. Dessa samarbetar med varandra. NSF 
samarbetar även med de övriga scoutförbunden, där vi är det näst minsta 
förbundet medlemsmässigt. Samarbetet sker via Svenska Scoutrådet.  
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
Enligt stadgarna är målsättningen att ge individen tillfälle till personlig utveckling 
för ålder och mognad anpassad verksamhet genom… som följs av en massa 
punkter. Målsättningen innebär att vi ska fostra och dana goda samhälls-
medborgare, som det heter i gamla statuter. Det som skiljer oss från de andra 
scoutförbunden är målsättningen att verka för en miljö fri från alkohol och 
narkotika och andra gifter. Vi ska jobba med avståndstagande från alkohol, 
narkotika och tobak. 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i din organisation jämfört med en 
vinstdrivande organisation? 
Vi är ju en ideell organisation och därmed inte vinstdrivande. Vi ska förvalta de 
medel vi får på bästa sätt för att ge individen tillfälle till personlig utveckling. Det 
är inte meningen att vi ska lägga pengar på hög och placera dem i värdepapper för 
att gå med vinst, utan pengarna ska rullas. Anledningen till att spara pengar är att 
ha en grundplåt om verksamheten skulle behöva avvecklas. Då ska den kunna 
avvecklas på ett år. 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
Att berätta vad vi gjort för pengarna. Årsredovisningen är ett krav enligt den nya 
Årsredovisningslagen och det känns skönt att ha kompetent personal som hjälper 
oss med den. Jag tycker att dess resultaträkning är väldigt enkel och inte visar så 
mycket, därför har vi valt att lägga specificeringar av intäkter och kostnader som 
bilagor efter årsredovisningen. Detta för att medlemmarna ska förstå bättre.  
 
Vilka ser du som intressenter till er förenings årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra? 
Medlemmar. Bidragsgivare – Ungdomsstyrelsen eller när vi ansöker om pengar 
från olika fonder, till exempel Gustav Adolfs fond, skickas årsredovisningen med 
ansökningshandlingarna. Människor som vill veta mer om vårt förbund – när vi 
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vill presentera vår organisation för någon som inte känner till den. I de samman-
hangen tycker jag att det är viktigt att den är lite flashig och ser lite intressant ut. 
Vi har ännu inga avancerade diagram och så vidare, utan det som är viktigt för oss 
är att spegla verksamheten. 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
Medlemsavgifter, ca 300 000 år 2004. Medlemsavgiften till förbundet är 65 
kronor per medlem och plockas in av kåren. Förutom förbundsavgiften kan 
medlemsavgiften även bestå av en distriktsavgift. Den stora delen av bidragen 
under 2004 är lotteriintäkter som uppgick till 12 miljoner. NSF skiljer sig från de 
övriga förbunden genom att vi har en relativt god ekonomi tack vare IOGT-NTO:s 
Miljonlotteri. Dessa intäkter gör det möjligt för förbundet att ha fler anställda och 
att ge kårerna ett extra aktivitetsstöd på 1,3 miljoner som fördelas efter hur 
mycket aktiviteter de gjort och hur mycket de ökat medlemsmässigt. Avkast-
ningen av Miljonlotteriet delas mellan ungdomsförbunden i IOGT-NTO-rörelsen. 
En annan stor bidragsgivare är Ungdomsstyrelsen vars bidrag består av två delar, 
ett strukturellt bidrag för att vi är en ungdomsorganisation med över 3 000 
medlemmar i åldern sju till tjugofem år och ett bidrag från Svenska Spel, som 
förmedlas av Ungdomsstyrelsen.Vi får även bidrag från Folke Bernadottes 
minnesfond samt några ytterligare mindre bidrag. Lägeravgifter är ju också en 
intäkt och vi får även en del intäkter från försäljning. Allt som allt hamnade 
intäkterna under 2004 på ungefär 15 miljoner. 
 
Ideellt arbete har vi aldrig skattat och vi har inte någon uppgift med det i 
årsredovisningen. Ett företag som heter GFK har däremot gjort en undersökning 
bland alla scoutförbunden hur mycket tid som läggs ned. Någonstans kring fem 
timmar lägger en ledare ner på scoutverksamhet i veckan, men detta har inte 
skattats på hur mycket tid som läggs på kår-, distrikts- eller förbundsnivå. NSF 
har cirka 800 personer med någon form av ledaruppdrag. De gånger vi anlitar 
personer som utför kortare uppdrag åt oss har vi som riktvärde att betala ca 100 
kronor i timmen.  
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
Framförallt ekonomiska bidrag, men ibland blir vi sponsrade i samband med till 
exempel läger. Vi har främst överlåtit arbetet med att söka sponsring till SSR. 
 
Upplever ni konkurrens kring dessa bidrag?  
Vi upplever att det är bättre att SSR ägnar sig åt att söka sponsring, framför att vi 
gör det, och istället låter dessa medel sippra ner genom organisationen till oss. 
Den främsta konkurrensen vi upplever är om lotterimedlen och att hitta ett 
lämpligt sätt att fördela dessa. Det innebär mycket politik för att hitta en 
fördelningsnyckel vi alla kan känna oss nöjda med. Vi har kommit fram till att vi 
aldrig kan värdera varandras verksamheter. Istället använder vi medlemssiffrorna 
som nyckel. Då räknar vi medlemmar mellan sju och tjugofem år. Vi diskuterar 
även att värdera tonåriga medlemmar något högre i dessa beräkningar då de är 
svårare att knyta till verksamheterna. På scoutsidan upplever vi ingen konkurrens, 
utan vi arbetar nära varandra. 
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Vilka restriktioner finns kring de bidrag ni erhåller? 
Framförallt Ungdomsstyrelsens restriktioner. Förutsättningarna ändras och man 
kontrollerar att de medlemmar som rapporteras verkligen finns. De ställer krav på 
att allt är rätt redovisat, att könsfördelningen är rätt rapporterad, att medelåldern i 
förbundsstyrelsen inte är för hög. Idag ligger medelåldern runt 27-28 år. En 
restriktion är att vi ska vara en ungdomsorganisation. Det innebär att vi måste ha 
minst 3 000 medlemmar i åldrarna sju till tjugofem år. Pengarna från miljon-
lotteriet är däremot inte villkorade. 
 
Har ni utvecklat egna sätt att redovisa organisationens tillgångar och skulder 
på för att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, 
exempelvis någon form av fondredovisning?  
Vi följer Årsredovisningslagen. Efter alla påskrifter ligger specificeringen över 
vad allt har kostat. Den tror jag är viktig. Vi skulle kanske kunna göra en bättre 
analys av detta, till exempel med hjälp av cirkeldiagram för att förtydliga. 
Detaljerna kring minnesfonden redovisas i not till balansräkningen. Där redovisas 
vem som har fått stipendium och med vilken summa. Längst bak redovisas också 
vilka som har fått förtjänstmärken och vilka som har närvarat vid olika aktiviteter, 
kommittéer och arbetsgrupper och så vidare.  
 
 

Prestationsmått 
 
Hur mäter ni resultatet av verksamheten? 
Om man inte räknar det finansiella resultatet är det medlemsantalet som är viktigt 
för oss. För att få räkna oss som en ungdomsorganisation hos Ungdomsstyrelsen 
ska vi vara minst 3 000 medlemmar mellan sju och tjugofem år. Just nu är vi cirka 
3 200 och börjar balansera på gränsen. Därför är det extra viktigt för oss att mäta 
medlemsantalet just nu. Vi har just beslutat att anställa tio rekryteringskonsulenter 
som ska jobba i ett år. Målet med deras arbete är att få in 300 nya medlemmar per 
person. Att inte få kalla sig en ungdomsorganisation skulle inte vara bra för NSF. 
Därför är detta så viktigt. I år kommer medlemsantalet vara det resultat vi 
fokuserar helt på. Aktivitetspinnar är också ett mått. Vi har också en poängjakt där 
de befintliga kårerna med mycket aktiviteter kan samla mer pengar genom fler 
aktivteter. Detta är också en form av mått och en sporre till kårerna att göra mer 
scoutaktiviteter. Även om det är viktigt med många medlemmar är det också 
viktigt för oss att man gör någon form av verksamhet, annars kan vi inte påverka. 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
Vårt dokument och krav är arbetsplanen och den budget som är kopplad till den. 
Till exempel är ett prestationsmått, kopplat till den, att ha 2 000 NSF:are som 
deltagare under Jiingijamborii. Vid nyrekryteringsprojektet är kravet att de nya 
medlemmarna ska stå med i medlemsförteckningarna 
 
Kan du ge exempel på mått ni använder er av som uppfyller alla, eller några 
av dessa krav? 
Vi använder oss inte av prestationsmått i någon större utsträckning. Vi tycker att 
aktiviteter, medlemsantal och nyrekrytering är viktigt. 
 
Har ni prestationsmått som är integrerade i organisationens struktur och i 
dess verksamheter? 
Nej. 
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Har ni utvecklat något sätt att mäta effektiviteten i organisationen på (både 
input i förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse) 
Förbundsstyrelsen har just nu ett projekt då man ringer till de 60, av våra hundra 
kårer, som har någon form av verksamhet för att ta temperaturen och frågar hur de 
tänkt handskas med rekryteringen till hösten. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
Nej. Vi håller ju förstås koll på hur mycket verksamheten har kostat. Rörelse-
kostnaderna delas in i kostnader för förbundsstyrelsen, vad förbundskansliet 
kostar, verksamhetskostnader (vad som sker ute i landet) och informations-
kostnader.  
 
Jämför ni era prestationer med någon annan organisation, till exempel med 
de andra förbunden? 
Ja, medlemsmässigt. Vi berättar även om våra aktiviteter. Vi diskuterar inte 
ekonomi med varandra utan var och en har sin ekonomi. 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommunicerar ni verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
Med specificeringen i årsredovisningen.  
 
Använder ni er av nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, 
såväl internt som externt? 
Nej, inte mer än specificeringen av rörelsekostnaderna. 
 
Har ni utarbetat några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
De medlemmar som inte är nöjda hör av sig på telefon. Eftersom vi är ett litet 
förbund tycker jag att vi har ganska god koll. 
 
Tycker du att ni genom årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av 
verksamhetens resultat? 
Det ekonomiska resultatet, ja, med hjälp av våra specifikationer. En traditionell 
årsredovisning utan våra specifikationer tycker jag inte skulle ge en rättvis bild. 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikations-
kanaler? 
Ja, genom vår hemsida och vår tidning. På förbundsmötet får vi mycket frågor 
kring ekonomin. På påverkanstorg på förbundsmötet får kassören svara på frågor.  
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår 
uppsats? 
 



 XXIV

Har ni dokumentation som styrker och konkretiserar svaren, exempelvis 
årsredovisningar, verksamhetsberättelser, eventuella delårsrapporter, 
relevanta pressmeddelanden och internt uppföljningsmaterial som vi skulle 
kunna få ta del av?  
Mikael försåg oss med både förbundets årsredovisning och verksamhetsplan samt 
årsredovisningarna för de stiftelser som tillhör NSF 
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Johan Hansson och Martin Olsson, KFUK-KFUM:s scoutförbund 
2006-05-04 

 
Namn, titel och roll inom organisationen 
Johan Hansson är ekonom på förbundet, sysslar med intern och extern 
redovisning, objekt- och verksamhetsorienterat. Martin Olsson är viceordförande i 
scoutstyrelsen och sitter i finansutskottet, förvaltning och resultatenheter. 
 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
KFUK-KFUM:s scoutförbund. KFUK-KFUM har fler förbund, Riksförbundet är 
moderorganisation, Triangelförbundet sysslar mycket med lägerverksamhet, 
fritidsverksamhet, lägergårdar och har bland annat Fryshuset som ett starkt 
varumärke, Idrottsförbundet, Sångarförbundet. Dessutom tillhör vi 
YMCA/YWCA, Svenska Scoutrådet och WOSM/WAGGGS, så vi tillhör de fyra 
största ungdomsorganisationerna i världen och har alla dem att ta hänsyn till. Vi 
kan känna oss lite kluvna om alla vill olika, vi har mycket att lyssna in. Vi har en 
kristen grundtanke men är inte missionerande eller tvingande, vi vill främja 
diskussioner om religion. Vi är en integrerande, ekumenisk rörelse. IFIS, Svenska 
Kyrkan, EFS, Baptist, Svenska Frälsningsarmén utbrytargren. 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
Att ge personlig utveckling till våra medlemmar, andligt, fysiskt och psykiskt. 
Man ska känna att man får ut något av att vara med i rörelsen. Vi har många 
mötesformer, demokratiskolning är en viktig del. Vi arbetar efter scoutmetoden 
och arbetar tillsammans i grupper, mycket samarbete i grupp, att utvecklas 
tillsammans. Utveckling för medlemmarna på alla plan. 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i din organisation jämfört med en 
vinstdrivande organisation? 
Medlemmarna står i centrum, det genomsyrar hela ekonomifunktionen. Vi skattar 
ej resultatet och internredovisningen är mycket central. Eftersom vi är ideella ska 
vi ju inte generera någon vinst, men det viktiga är inte att vi går precis plus-
minus-noll. Vi kan acceptera ett plus eller ett minus om det är motiverat, om det 
har gått till bra verksamhet. Medlemmarna ser mildare på ett underskott än i 
vinstdrivande verksamhet, det som är viktigt är att driva bra verksamhet. Vi kan ju 
självklart inte varje år gå med förlust, men det är okej att det jämnar ut sig i 
längden. Verksamheten är första prioritet och nollresultat eftersträvas men vi 
konstruerar inget om vi får ett plus. 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
Årsredovisningen är ju en offentlig handling som vi lyfter fram på årsmötet, det är 
det primära. Det ska vara transparens, vi ska visa hur vi har använt pengarna. Visa 
utfall, resultat, jämföra mot budget, alla de viktigaste sakerna får alla medlemmar 
information om. För de som är extra intresserade diskuterar vi på årsmötet också 
avvikelser mot budget och går lite mer på djupet och förklarar varför det blev som 
det blev. Gentemot företag och andra som kan vara intresserade av vår 
verksamhet har vi Verksamhetsberättelsen, i den ingår en version av årsredo-
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visningen som ser lite annorlunda ut än den som är påskriven av revisorn. Det 
handlar mycket om legitimitet, att visa att vi har koll på det här. 
 
Vilka ser du som intressenter till er förenings årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra? 
Medlemmarna är den primära gruppen, största anledningen med Verksamhets-
berättelsen är att de ska kunna ta den till sig. Myndigheter är också en intressent, 
sen har vi ju externa relationer med till exempel Ungdomsstyrelsen, potentiella 
samarbetspartners kan man väl också tänka sig men det är inget huvudsyfte. 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
Finansiellt är det väl främst Ungdomsstyrelsen som vi får statsbidrag, grundbidrag 
ifrån, det är ändamålsbestämt och kring de pengarna råder det större kontinuitet. 
Från Svenska Spel får vi överskott från Jack Vegas-maskiner och det ska komma 
lokal verksamhet tillhanda, blir det inget överskott får vi heller inga pengar. 
Gustav V:s minnesfond får vi lite ifrån, medlemsavgifter förstås. Sedan kan vi ju 
få medel från exempelvis en kommun i samband med ett specifikt projekt. När det 
gäller ideellt arbete handlar det främst om medlemmar som arbetar ideellt och det 
är minst lika viktigt som pengar, annars kan vi ju inte bedriva någon verksamhet. 
Vi är beroende av det ideella arbetet på alla nivåer i organisationen. Pengar går 
alltid att ordna på något sätt, man drar in på något eller så, men om vi inte har det 
ideella engagemanget, ja då är det kört. Ideologisk konkurs är nog vanligare än 
ekonomisk konkurs. Siffror blir aldrig rättvisande, det pågår så mycket som inte 
syns, exempelvis de ideella arbetstimmarna. 
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
Både finansiella medel och ideell arbetskraft. Försäljning sker av scoutprodukter, 
väggalmanackan är till exempel en viktig inkomstkälla. 
 
Upplever ni konkurrens kring dessa bidrag?  
Ja, det gör vi. Den fördelning som kommer från staten är sned, det är exempelvis 
en kraftig fördel för idrottsrörelsen. Inom idrottsrörelsen höjs det mycket röster 
och det sker mycket lobbying. Idrottsrörelsen är på sätt och vis normen när man 
tar fram förslag för nya regler, man tar fram ett förslag utifrån idrotten och sen 
applicerar man det på all annan ideell verksamhet. Ett annat exempel är SVEROK 
som organiserar sig i mindre grupper och får på så vis mer per medlem från den 
delen som baserar sig på antal föreningar, de vet ibland inte vad de ska göra av 
alla pengar! 
 
Vilka restriktioner finns kring de bidrag ni erhåller? 
Statsbidraget särredovisas, det är ändamålsbestämt. Aktivitetsbidrag till kårer, 
Fältfonden är öronmärkt. Överskottet från Svenska Spel ska ju som sagt komma 
lokal verksamhet tillhanda, det finns olika typer av restriktioner, ni kan se dem i 
resultat- och balansräkningen. 
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Har ni utvecklat egna sätt att redovisa organisationens tillgångar och skulder 
på för att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, 
exempelvis någon form av fondredovisning?  
”Fondredovisning” har vi försökt gå ifrån, det finns ju regler för vad som får 
kallas för fond, så nu kallar vi det för ändamålsbestämt, det syns i balans-
räkningen och finns specificerat i en not. 
 
 

Prestationsmått 
 
Hur mäter ni resultatet av verksamheten? 
Genom att titta på medlemssiffror och hur de varierar. En aktivitet kan avspegla 
sig i medlemsantalet och vi har ett väl fungerande medlemsregister. Vi är skyldiga 
att ta in de uppgifterna för statsbidragets skull. Det är väl det enda riktigt konkreta 
sättet att mäta verksamheten på. Kring ett läger är det mycket ekonomiska termer, 
det syns direkt hur det har gått och det mervärdet är mycket viktigare, det är ju 
verksamhet det handlar om. Förvaltningen är ju också en del av verksamheten 
men är inte det primära. 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
Vi har inga prestationsmått! Det är klart att de ska vara jämförbara, man ska 
kunna kontrollera dem över tiden. Intressenterna har sällan koll på ekonomi. 
 
Kan du ge exempel på mått ni använder er av som uppfyller alla, eller några 
av dessa krav? 
Vi eftersträvar transparens, att visa vad vi presterar och vad medlemmarna får för 
sina pengar, att visa mervärdet. Man kan säga att det är under arbete. Vi har jobbat 
på att ta fram grafiska material, men det kan vara svårt att koppla. Det viktiga är 
att det förstås. 
 
Har ni prestationsmått som är integrerade i organisationens struktur och i 
dess verksamheter? samt Har ni utvecklat något sätt att mäta effektiviteten i 
organisationen på (både input i förhållande till output och input i förhållande 
till måluppfyllelse)? 
Vi arbetar ju mycket med internredovisning, det är ju verksamhetsstyrt, det är 
verksamheten som är intressant. Vem har gjort vad och när, kårbesök till exempel, 
vi kan mäta den ekonomiska effektiviteten på grund av denna extensiva 
internredovisning, den är uppbyggd på kostnadsställen och objektsnummer. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
Vi har tagit fram en massa nyckeltal, enbart finansiella, men vi använder dem inte. 
Vi har mest experimenterat, tittat på hur intäkterna har utvecklats och på 
kostnaderna om vi haft specifika arrangemang eller år när verksamheten blivit 
dyrare än normalt. Det är dock ingenting jag skulle presentera för medlemmarna 
utan det är för att se tendenser i verksamheten, till exempel ett lägerår. 
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Jämför ni era prestationer med någon annan organisation, till exempel med 
de andra förbunden? 
Medlemssiffror kommer upp i flera sammanhang, om vi har minskat i förhållande 
till andra så undrar man ju varför. Då är det mest de andra scoutförbunden som vi 
tittar på, men även de andra KFUK-KFUM-förbunden. Inofficiellt jämför vi, i 
allra högsta grad, det är väldigt sällan vi jämför det ekonomiska resultatet, det 
pratar vi aldrig om när vi träffar andra. 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommunicerar ni verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
Årsredovisningen, påskriven av revisor, är separat. Den kommunicerar det 
ekonomiska resultatet. ”Vår verksamhet” är mer specificerad. Den är genom-
arbetad, vi arbetar mycket med upplägg och design. I den ligger som vi sagt 
tidigare en omarbetad variant av årsredovisningen, alltså i en något annorlunda 
form än den riktiga. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, 
såväl internt som externt? 
Nej. Men vi kommunicerar siffror kontinuerligt. 
 
Har ni utarbetat några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
Vi utvärderar verksamhet på förbundsnivå och det varierar ju väldigt beroende på 
vem det är som genomför den och vad man har för ambitionsnivå. Vi får en hint 
om hur det har gått. Vi är väldigt lyhörda för vad medlemmarna tycker. 
 
Tycker du att ni genom årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av 
verksamhetens resultat? 
Både ja och nej. Årsredovisningen är ju korrekt och enligt lagens alla regler, men 
den säger ju inget om verksamheten. På det sättet är ju verksamhetsberättelsen 
mer rättvisande, där tolkar vi också siffrorna och eventuella avvikelser, den är mer 
specificerad. Varför vissa avvikelser uppstått kan vara svårt att verbalisera, men vi 
kan också ha hela avsnitt om vissa ämnen, till exempel almanackan. 
  
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikations-
kanaler? 
Skriften ”Vår verksamhet” och årsmötet är väl de viktigaste. Tyvärr är det alltför 
få som åker till årsmötet. Uppslaget är en annan skrift i A3-format som talar om 
vad som händer den närmaste tiden och vad som har hänt, en annan 
kommunikationskanal är hemsidan. 
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår 
uppsats? 
 
Har ni dokumentation som styrker och konkretiserar svaren, exempelvis 
årsredovisningar, verksamhetsberättelser, eventuella delårsrapporter, 
relevanta pressmeddelanden och internt uppföljningsmaterial som vi skulle 
kunna få ta del av?  
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Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm 
2006-05-09 

 
Namn och titel 
Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm 
 
Intervjun med Wijkström fick karaktären av ett samtal snarare än en intervju. Alla 
intervjufrågor behandlades inte utan en diskussion fördes kring tre utav 
intervjumallens fem teman. Frågan som behandlar ideella organisationers särdrag 
fick så pass mycket utrymme att vi har valt att ge den en egen rubrik. 
 
 

Särart och mervärde 
 
Jag anser att ni har grundpoängerna, ett samtal om särart och mervärde. I vår 
rapport om ledarnas syn på särart och mervärde tror jag ni kan få en del idéer och 
där finns en modell som är ganska enkel. Ni pratar om särdrag och ni pratar om 
intressenter och då blir särarten en del och intressenterna blir mervärdet. 
Grundmodellen är att vi gör ett antagande om att för att det ska kunna levereras 
någon form av mervärde, det vill säga bidra med något annat än aktörerna i statlig 
och privat sektor, till exempel fler kristna på jorden, mer drogrehabilitering, vad 
det nu är för någonting, så måste det bygga på en stabil och konstant särart. Om 
det inte bygger på en konstant och stabil särart så kan ju vilken annan aktör som 
helst göra det. Särart ger mervärde. Kan man inte visa på ett sådant mervärde 
behövs ju inte organisationen. Ett sätt att strukturera upp er diskussion skulle 
kunna vara att särart ger mervärde, som en hypotes. I ett flertal studier har jag 
studerat vad som är särart och vad som är mervärde och vad finns det för pil 
däremellan. Vad är det som gör att pilen transformeras till ett mervärde? Vad är 
det som gör att denna särart transformeras till någon form av mervärde? Är det till 
exempel den demokratiska strukturen i en förening eller kan det vara erfarenheten 
att ha varit missbrukare och dynamiken och förtroendet som skapas med en 
nuvarande missbrukare på grund av att man har varit missbrukare, att man har en 
gemensam bas som leder till förtroende. Förtroendet gör att man kan åstadkomma 
något mer som ger mervärde. Liksom kvinnojourernas arbete där man säger att 
det ska vara kvinnor som bemannar de här jourerna. 
 
Mervärde är svårt att uttala sig om eftersom det bygger på värderingar, vad som är 
mervärde för en organisation kan snarare vara ett mindervärde för en annan. Inom 
det här fältet kan organisationen ha konfliktande mål. En organisation kan arbeta 
för fler kristna medan en annan organisation kan arbeta för fler muslimer. Den 
enas mått på framgång kan vara en annans mått på misslyckande, så frågan är 
vems ram ska man använda för att utvärdera en organisation? Organisationen 
måste arbeta fram det utifrån sina värderingar, man kan inte gå utanför organisa-
tionen för att hitta värdet. Detta är en allvarlig invändning mot försök att hitta 
generella sätt att utvärdera ideella organisationer. En annan pusselbit i detta är att 
många av dessa organisationer bildas för att fylla ett tomrum, det betyder att 
målsättningen formuleras så att den bara går att utvärdera mot dem själva. Idealet 
blir då att när organisationen hittat detta tomrum och får andra att se det, då 
lämnar de området när de blivit tillräckligt framgångsrika. De kan inte 
benchmarka när det inte finns något ideal att mäta mot. Båda dessa pusselbitar går 
stick i stäv med principerna från näringslivet, det vill säga att det går att hitta 
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organisationer att benchmarka mot när man ska utvärdera resultatet eftersom det 
mäts i kronor, det andra är att när man blivit framgångsrik stannar man kvar. Detta 
betyder att det är två grundläggande antaganden som gör att när man ska börja 
importera sätt från näringslivet att mäta resultat på så gäller de inte längre. De 
gäller inte i ideella organisationer. Detta är ett sätt att förklara varför det är svårt 
att standardisera mervärdesbiten. 
 
Wijkström berättar om en modell att utgå ifrån när det gäller att utreda ideella 
organisationers särart. Han talar om sex olika typer av särarter som för sig själva 
eller i kombinationer verkar uppges av organisationerna själva som deras särart. 
Dessa särarter har delats upp i två delar, en större, flummigare och mer långsiktig 
och en som är mer konkret och tydlig att se. Idé och vision, perspektiv (tid) och 
sammanhang är den flummigare biten. Resurser, metoder och organisering är den 
mer konkreta halvan. Exempel på idé och vision kan vara att rädda världen vilket 
ger en särart som ett företag inte kan ha eftersom ett företags idé är att tjäna 
pengar. De kan ju inte gå back för då måste verksamheten avslutas, medan en 
ideell organisation går back år efter år och istället kräver man ägartillskott, det vill 
säga medlemsavgifter. Skulle Ericsson göra så skulle det kanske fungera i två år, 
sen skulle aktieägarna opponera sig, men nykterhetsrörelsen ger ju aldrig några 
utdelningar tillbaka till ägarna. Sammanhang betyder att det finns ett sammanhang 
kring den verksamhet man bedriver, till exempel LP-stiftelsen som arbetar med 
rehabilitering och som är knuten till Pingstkyrkan. Perspektiv betyder att man i 
ideell verksamhet har ett längre perspektiv, kanske till och med ett 
evighetsperspektiv och då kan man ligga där och vara långsiktig eftersom man vet 
att detta inte är något som kommer lösa sig i år. Och detta är något annat än stat 
och kommun som går på fyraårscykler eller näringslivet som går på kvartals-
cykler. Resurser är till exempel frivilligt arbete eller donerade pengar, 
organisering – man väljer att organisera sig i federativa strukturer och metoderna 
att man måste själv ha en erfarenhet av den verksamhet som har varit eller att det 
ska vara demokratiskt, fritt och frivilligt som i folkrörelsen. Detta är ett sätt att 
försöka strukturera upp ett tänkande kring det första benet av särart – mervärde. 
Detta är ett annat sätt att angripa fältet på, istället för att utgå från avsaknader som 
man gör i den amerikanska litteraturen. Där definierar man ofta utifrån vad den 
ideella sektorn inte är, till exempel non governmental eller non profit. Då ses 
ideella organisationer som defekta och redovisningen måste anpassa sig efter 
detta. Detta andra angreppssätt är en förutsättning för att hitta vettiga sätt att 
utveckla nyckeltal på menar Wijkström. Istället för att säga att marknaden är 
normen och hur avviker det här, eller att säga att staten är normen och hur avviker 
det här, eftersom de då är defekta i förhållande till marknadsekonomimodellen 
eller de är defekta i förhållande till statsmodellen, hur måste vi då anpassa 
redovisningen till denna marknadsmodell så att det passar denna defekt att de 
saknar vinsten. Vi börjar istället från andra hållet och säger, OK här finns en typ 
av organisationer som inte passar i den lådan eller i den lådan utan i en egen låda. 
Utifrån detta försöker vi se vad det är som utmärker de här och hur de hänger 
samman, inte varför inte varför de inte hänger ihop med de andra lådorna. Finns 
det kanske något positivt att se vad de har gemensamt och utifrån det se vettiga 
sätt på hur man kan angripa prestationsmått på och så vidare. Istället vänder vi 
upp och ner på tankekedjan och säger att om vi ska hitta några vettiga sätt att mäta 
prestation och nyckeltal, vilket jag för övrigt tycker är självklart att man ska 
kunna göra, frågan är hur långt kommer man om man går genom de andras 
system? Jag säger inte att man inte ska låna för det är ju det bästa man kan göra, 
men man måste låna inom en ram man själv har definierat upp, så man inte får 
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ramen med i inlånet, får då blir det en risk att man måste göra om hela sin 
verksamhet baserat på den ram man har importerat. Det gäller att hitta en egen 
struktur för sin organisation och en ram för hur man utvärderar och vad man tillför 
och sedan importera in och låna bitar. 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Syftet med de ideella organisationernas årsredovisningar, då blir jag ju dogmatisk 
och säger att det är organisationernas syfte bara, punkt. Men det är klart att det 
finns en massa andra, banken som ska låna ut pengar eller staten som ska ge 
bidrag. Men för mig så är det ett sätt att smita undan ansvaret som ligger i 
organisationerna, det är bara organisationerna, deras ledare inför sitt uppdrag som 
det är relevant att ställa frågan, sen kan de instrumentellt bestämma sig för att om 
vi ska få pengar så måste vi presentera oss på det här sättet, fine, som vilken 
strategiskt taktisk fråga som helst, men man kan inte smita hävdar jag då ifrån att 
redovisningen handlar om hur organisationen ska redovisa sina prestationer under 
året i förhållande till det uppdrag man har. Så enkelt tycker jag att det är men då 
blir det ett otroligt fokus på styrelse, ledning, stämma, revisorer, vad det nu är för 
någonting. Det är bara där, de har ingen annan att ansvara inför, alltså vem skulle 
det vara? Skulle det vara Socialstyrelsen? Försök tänka ut vem ska Frälsnings-
armén svara inför annat än Gud? Alltså på något större plan, det är klart att vissa 
ju brukar säga medlemmarna, medlemmarna är väl bara ett taskigt surrogat, de är 
bara ställföreträdare, as good as we can get it! Här blir jag ju väldigt extrem i min 
syn på det, och det är klart att jag fattar att så här kan man inte bedriva 
verksamhet, men om vi ska hitta några teoretiska modeller måste vi strippa bort så 
mycket som möjligt av det runtomkring, gå till kärnan och så utifrån det bygga 
och lägga på. Men varför ge upp idén om att försöka hitta det här bara för att det 
verkar så krångligt? 
 
Redovisningens syfte är att utvärdera organisationen och om den har bidragit med 
positiva eller negativa effekter under det år som gått, utifrån syftet med 
organisationens verksamhet. Syftet kan i sin tur översättas i intressentgrupper. 
Men det kan ju faktiskt också vara så att det inte finns intressenter, utan att det 
enda vi har människor till är att företräda värden. Om intressenten är Gud, till 
exempel, hur redovisar vi inför Gud att världen har blivit bättre? Då måste vi 
stoppa in en människa däremellan som gör en slags prövning, till exempel Påven i 
Katolska Kyrkan eller ett högkvarter när det gäller Frälsningsarmén. Den eller de 
blir då ställföreträdare för den egentliga intressenten. Och den egentliga 
intressenten kan ju vara Gud, som är hyfsat tydlig, eller världsfreden eller miljön. 
Där vill jag bryta upp det här intressenttänkandet och snarare arbeta med att vi har 
trustees och representanter för olika saker. Som människor kan vi aldrig tro oss 
vara Gud eller veta vad som är bäst för miljön, istället kan vi ha rimligt bra 
modeller för hur vi tror att världen ska bli bättre. Intressentmodellen kommer från 
ett slags utveckling av näringslivstänkandet, men det finns fler än bara aktieägare, 
vi har ju också kunderna och anställda och så vidare. Jag menar att om man ska gå 
på den linjen bör man även inkludera miljön och Gud, och då menar jag att 
intressentmodellen inte är en rimlig väg att gå via, utan man bör snarare börja i 
grundfrågan som organisationen har och sedan se vad man har tillfört, sedan 
kanske det dyker upp ett slags intressenter som kan bli representanter för barnen i 
Afrika. Istället behöver man börja i andra änden, men självklart bör man mäta och 
utvärdera. Utifrån ett organisations- och ekonomperspektiv måste vi ju kunna se 
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om vi räddar världen mer per krona på det här sättet. Anledningen till att 
organisera oss är ju att åstadkomma en förändring lite bättre än om vi inte var 
organiserade. Självklart ska man ju slipa på de verktyg, metoder och vapen man 
har. Det var kring särart, mervärde och intressenter. 
 
 

Prestationsmått 
 
Den andra pusselbiten är de här bollarna, uppdrag, aktiviteter och resurser.  Det 
ena sättet att tänka är i mål och medel, företaget har pengar som mål och idén är 
medlet, genererar inte det pengar byter man affärsidé. I den ideella organisationen 
är målet idén medan pengarna bara blir medlet att åstadkomma idén. Sedan har 
jag vänt på det, i ett företag skulle kedjan gå så här. Det är klart att det går att 
mäta en massa saker och ta fram en massa nyckeltal, men man bör i 
organisationen funder på vad det är man mäter och jag hävdar att det går att 
sortera in i de här tre kategorierna. Det man mäter och det man skapar nyckeltal 
för kan antingen vara att det redovisar hur världen har blivit bättre, det som är 
prestationsmåttet, det som redovisningen är till för. Eller så kan det vara ett sätt att 
redovisa de aktiviteter man har, det är möjligt att de aktiviteterna inte leder till att 
världen blir bättre, men det verkar som att organisationerna i varje fall redovisar 
verksamhet, antal gjorda studietimmar till exempel. Det tredje som man verkar 
kunna rapportera är sina resurser, till exempel nu har vi samlat in så här mycket 
pengar eller nu är så här många frivilligtimmar gjorda. Här börjar ju Agneta 
Gustafson bena och säger att det här räcker ju inte. I ett företag så är ju det målet, 
men hon driver ju i sin argumentation mot att det är aktiviteterna, hon delar upp 
det i siffror kontra text, jag tycker att det blir lite för enkelt men hon håller säkert 
inte med att jag tillskriver henne den förenklingen, men jag tycker att det är 
självklart att man ska kunna leverera siffror även här i uppdraget, alltså i det som 
kallas verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen behöver ju inte bara vara 
text, det kan vara massor med diagram över till exempel sända missionärer i fält 
eller utdelade biblar. För mig är det ett sätt att mäta aktiviteterna och så långt 
orkar ju Agneta driva frågan, men som opponent utmanade jag henne med att säga 
att det här hjälper väl inget? Det kan vara 360 grader verksamhet men det är inte 
säkert att det räddar världen. Det är ju hit vi måste för att kunna säga om den här 
organisationen har gått bättre i år än förra året. Att mäta uppdraget helt enkelt. 
Och då räcker det inte att bara mäta 400 fler ungar i verksamheten, det är ju 
jättebra, men vad är det som säger att det är bra, det vet vi ju inte. Nu kommer jag 
till en viktig poäng. Det kan ju vara så att ett och samma nyckeltal kan vara både 
uppdrag, aktiviteter och resurser. Det kan ju vara så att när man redovisar en 
uppgång på medlemmar, så redovisar det dels ett tillskott av resurser, medlems-
avgifter och frivilligtimmar, men det kan ju också vara så att det visar att det här 
är en aktiv organisation, det är fler aktiviteter och fler aktiva medlemmar. Men det 
kan ju också vara så att en del av uppdraget är att samla ihop tillräckligt mycket 
folk för att skapa en folkrörelse. Till exempel fackföreningsrörelsen. Det kan ju 
faktiskt vara så att uppdraget är att nå alla människor, då kan det här 
medlemsredovisandet som jag oftast tror hamnar under resurser eller aktiviteter, 
då kan det vara att man faktiskt redovisar uppdraget. Ett och samma nyckeltal kan 
alltså dyka upp i flera, det är inte helt solklart att det är det ena eller det andra, 
detta beror ju på vad det är för typ av organisation. I en viss organisation, till 
exempel scouting, kan ju målet vara att vara nykter, så kan verktyget vara 
scouting. Då redovisas det ju en miljon scoutingtimmar här (aktiviteter?), men vad 
som ska redovisas här (uppdraget?) är ju hur många fler nyktra ungdomar eller 
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hur många färre timmar i alkoholmiljöer lyckades det här åstadkomma? Men om 
scouting är syftet, som hos SSF är ju antalet scoutingtimmar en uppdragsmätning, 
därför kan man intet vara säker på att bara för att de redovisar fotbollsmatcher att 
det är resultatmåttet eller aktivitetsmåttet, utan det beror ju på vad organisationen 
är till för. Om den är till för att få fler fotbollsmatcher, ja då är det ju resultat-
måttet eller måluppfyllelse, men om uppdraget är att främja demokrati och ungas 
deltagande i samhället då är antalet fotbollstimmar här (aktiviteter?) och då måste 
man göra ett nästa steg, hur många ungdomar är det och hur mycket och så 
vidare… Allt detta leder tillbaka till att det är väldigt svårt att hitta generella sätt 
att utvärdera en idéburen organisation. De ska fylla ett vakuum, meningen är att 
de ska vara unika. Man kan inte utgå från antalet fotbollstimmar, om det är SISU 
som levererar studietimmar så är det ju för idrottens skull, men om det är NBV 
som gör det så är det för att folk ska bli mer demokratiska eller nyktra. Då kan 
man inte mäta på samma sätt. Modellen kan användas för att utveckla nyckeltal! 
Det är ju relativt lätt här, resurser, att hitta standard, till exempel förvaltnings-
system, hur man förvaltar kapitalet. Lätt hitta benchmarking. Där kan man 
jämföra mellan olika organisationer och lära sig mellan olika organisationer. Jag 
tror också att det kan gå att gå in på aktivitetssidan och se huruvida den där 
verksamheten leder till det där, så aktiviteter kan man nog också göra jämförelser 
kring, men det blir nästan helt omöjligt kring uppdraget eftersom uppdragen är så 
olika. Det är nästan per definition omöjligt att göra jämförelser kring uppdraget 
eftersom de bildas föra att de har något annat, inte som ett meddela att försöka ta 
marknadsandelar, utan för att fylla ett vakuum eller upptäcka något nytt. Det var 
ytterligare ett argument till för att säga att det är otroligt svårt det ni ger er in på!  
 
Wijkström menar att man kan lära organisationerna grundläggande principer eller 
sätt att tänka på kring de här frågorna, till exempel den här modellen, men att hitta 
tre nyckeltal som gäller för alla, det tror han inte på. Kring uppdraget har han inte 
hittat några sätt att kopiera på från en idéburen organisation till en annan. Risken 
är att om man tror att det finns något generellt sätt att utvärdera på så får man 
väldigt strömlinjeformade organisationer, att det blir en isomorf process, 
professionaliserings- och mäthysterin. Utifrån organisationernas syn är det 
egentligen ointressant att redovisa resurser eller aktiviteter, det är möjligt att det är 
någon annan som är intresserad av det.  
 
Om den ena modellen är särart - mervärde så är det här den andra modellen, som 
handlar om uppdrag och resurser. Generellt sett är de ideella organisationerna inte 
bra på att mäta prestationer, sen finns det olika anledningar, vi har svårt att se det, 
vi förstår det inte, det kan vara så svårt som vi hävdar att det är eller organisa-
tionerna kan vara dåliga. Organisationerna jämför sig tror jag på den här nivån, 
men det går nästan inte att jämföra sig här, alltså vad gäller uppdragsbiten.  
 
Nyckeltal möjligt, rättvis bild… inte särskilt eftersom de sitter för mycket fast i 
det andra sättet att tänka kring vad man redovisar. Ja, det krävs ett eget ramverk, 
det är det jag sitter här och försöker argumentera för! 
 

Juryn för Bästa årsredovisning för ideella sektorn 
 
I juryn som utser bästa årsredovisning i den ideella sektorn finns två falanger. En 
politikerfalang. Organisationerna till för något i samhället, alltså måste vi visa upp 
för det här samhället och legitimera vår verksamhet och visa varför vi är bra. Den 
andra är det spår jag står för och det är en slags organisationsingång på det och jag 
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använder uppdrag-aktiviteter-resurser-modellen när jag läser igenom årsredo-
visningarna och så försöker jag bocka av. Och lyckas de åstadkomma en känsla av 
att det finns en sådan här kedja i deras presentation och tänkande och om de 
åtminstone försöker visa några nyckeltal så ser jag det som något positivt. 
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Namn, titel och roll inom organisationen 
Henrik Rättzén är revisor för Svenska Scoutrådet och Svenska Scoutförbundet.  
 
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
Svenska Scoutrådet är en paraplyorganisation för de fem svenska scoutförbunden. 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet? 
SSr har gått från att vara en paraplyorganisation till att inta en mera drivande roll i 
scoutrörelsen.  
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i organisationen jämfört med en 
vinstdrivande organisation? 
Uppdraget är att vara en paraplyorganisation för alla e fem scoutförbunden och att 
vara den internationella medlemmen i världsscoutorganisationen. Verksamheten 
måste utvärderas utifrån sina mål och då är frågan vad som är målet. Det svåraste i 
sådana här organisationer är att se vad som är målet, att leva efter det och att följa 
upp det. Generellt sett tycker jag att man är dåliga på det i ideella organisationer. 
Framförallt att koppla ihop verksamheten och finanseriet. Pengar och finansiell 
fakta i en årsredovisning säger framförallt hur verksamheten finansieras och hur 
effektiva vi är med de pengar vi får in och hur förvaltas en eventuell förmögenhet. 
Målet är ju inte så mycket pengar som möjligt utan snarare att göra av med så 
mycket pengar som möjligt. Ju mer pengar som man gör av med desto större är 
sannolikheten att det genererar mer scouting. 
 
Finns det skillnader mellan att revidera en ideell organisation jämfört med 
att revidera en vinstdrivande organisation? 
Både ja och nej. Å ena sidan är vårt uppdrag som externa revisorer att granska om 
räkenskaperna och förvaltningen är OK. Räkenskaperna i en ideell organisation är 
ofta mindre omfattande och mindre komplexa. När det handlar om förvaltnings-
revisionen finns det en verksamhetsrevisor. Hos oss har vi Anders Brodin från 
KFUM. Han har ett annat fokus vilket innebär att han tittar på om man gör det 
som årsmötet har sagt att man ska göra och om man följer stadgarna. Vi gör en 
översiktlig sådan granskning. Det som är skillnaden mellan en ideell organisation 
och en vinstdrivande organisation är att man hela tiden måste fundera på vad idén 
är med organisationen, vad är dess syfte? Då måste man se på ekonomin som en 
finansieringskälla. 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning? 
Att presentera för medlemmarna vad pengarna används till. Liksom i vanliga 
börsbolag så har scoutförbunden stämmor. Då måste man tillhandahålla 
information så att människorna på stämman känner sig nöjda. De är inte där för att 
se att deras förmögenheter förvaltas väl utan de är där för att se att deras idéer 
förverkligas och att det finns finansiering till det. Då blir ofta ekonomin, det vill 
säga siffrorna, av underordnad betydelse. Det gäller att kommunicera så att alla 
förstår och att man mäter mot hur man har planerat verksamheten och att man har 
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gjort det man ska göra och vad har det kostat. Budget och verksamhetsplan måste 
ställas mot vad utfallet blev. Traditionellt sett fanns det tidigare alltid en verksam-
hetsberättelse och en resultat- och balansräkning. Innan ÅRL började tillämpas på 
ideella organisationer fanns det inte så mycket krav, mer än det som stod i 
stadgarna. I och med att de började tillämpa ÅRL blev det lite mer formalistiskt. 
Samtidigt har kraven från medlemmar och samhälle ökat på att försöka förstå hur 
det går. Årsredovisningens syfte handlar då om att försöka få medlemmarna, 
intressenterna, att förstå hur det egentligen har gått. Både verksamhetsmässigt, har 
vi gjort det vi ska, och har finansieringen och resurserna använts på det sätt som vi 
behöver. Scoutrådet behöver legitimera sin verksamhet för att motivera den 
medlemsavgift organisationen tar ut av förbunden. Detta är en ganska stor summa 
som de i sin tur ska kunna ta ut av sina medlemmar. Då är det viktigt att man 
förstår, och har förtroende för, hur dessa resurser har förbrukats. En fråga som är 
aktuell idag är ansvarsfördelningen, och att visa vem som gör vad på varje nivå. 
Detta blir aktuellt bland annat i och med den nya gemensamma färdplanen. En 
fråga som är extra intressant just nu. 
 
Vilka ser du som intressenter till föreningens årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra? 
De fem förbundsstyrelserna och egentligen de fem förbundsstämmorna. 
Egentligen borde det vara så att det bara är dessa som är intressenter, men nu är 
det också myndigheter, till exempel Ungdomsstyrelsen, Skatteverket, Bolags-
verket och bidragsgivare. Men jag tycker att det viktigaste är medlems-
informationen, det vill säga verksamhetsinformationen. En del ideella föreningar, 
bland annat SSF och delvis SSR, har gjort en managementstruktur för vart man 
vill nå med verksamheten. Jag tycker att det är bra för att kommunicera vad det är 
vad man vill uppnå och hur man tänkt att gå tillväga. Då kan man redovisa vad 
man har gjort och vad man har uppnått, men det gäller att ha smarta mål som är 
mätbara och kommunicerbara. 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen? 
 
Upplever organisationen en konkurrens kring dessa bidrag?  
Det finns en stor konkurrens kring bidragen, men de anställda på Svenska 
Scoutrådet har varit duktiga på att dra in externa bidrag till organisationen. Det är 
lättare få öronmärkta bidrag för olika insatser än att få generella bidrag som 
statsbidragen.  
 
Vilka restriktioner finns kring de bidrag organisationen erhåller? 
Varje organisation och myndighet som ger bidrag har olika bestämmelser och 
restriktioner. Som revisor ska man ofta skriva under på att dessa restriktioner har 
följts och redovisats på ett korrekt sätt. Ungdomsstyrelsen, som visserligen inte 
ger bidrag till SSR, är extra noggranna efter medlemsskandalerna kring SSU. 
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Har organisationen utvecklat egna sätt att redovisa tillgångar och skulder för 
att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, 
exempelvis någon form av fondredovisning?  
Fondredovisning är en liten fråga i SSR:s årsredovisning. En stor fråga är däremot 
hur man redovisar projekt, till exempel läger, är de en balanspost eller en resultat-
post. I och med lägret 2001 blev frågan aktuell. Av den totala verksamhet som 
rådet hade beslutat om och drev i någon form så redovisades en omsättning på 
strax under en miljon i rådets resultaträkning, men egentligen ansvarade de för en 
omsättning på 17 miljoner under det året och under lägeråret hela 35 miljoner. Jag 
ansåg att det kanske vore lämpligt att medlemmarna får reda på det. Det är ju vad 
det handlar om. Hur redovisar man all verksamhet så att medlemmarna, 
intressenterna förstår vad man pysslar med. Hur får man på bästa sätt en förståelse 
för vad SSR arbetar med. Nu ligger projekten som tillgångar och skulder, 
beroende på om man fått in mer pengar än vad man har lagt ned. Innan ÅRL 
började tillämpas på ideella organisationer sågs det nästan som en sport att vid 
goda tider stoppa in så mycket som möjligt på skuldsidan. För att inte visa att man 
är för rik, men det går ju inte om man ska visa en rättvisande bild. Tidigare var det 
inte ovanligt att tillgångar kostnadsfördes omedelbart istället för att aktiveras i 
balansräkningen. I och med tillämpningen av ÅRL är detta inte längre möjligt. 
Numera finns det en stadga i redovisningen. Nackdelen är att lagen är alldeles för 
fyrkantig. Jag tycker att värderingen och periodiseringarna är schyssta men det är 
presentationen som blir fel. 
 
 

Prestationsmått 
 
Hur mäter organisationen resultatet av verksamheten? 
Det beror ju på målet med verksamheten. Jag menar att resultatet av verksamheten 
troligtvis inte är ett finansiellt mått, utan SSR:s mål borde troligtvis vara att öka 
antalet medlemmar. Ju fler medlemmar desto fler får vi utsätta för det här som vi 
tycker är bra – scouting. Det är ett väldigt bra mål, men då kommer vi in på 
balanserade styrkort. Egentligen bör man väl titta på vad som är målet med 
verksamheten och hur mäter vi det. Det kan vara både mjuka och hårda mål. Ett 
mål kan ju vara att alltid ha en likviditetsreserv på 2 miljoner. Ett annat mål kan 
vara att man har genomfört de aktiviteter man har beslutat med de resurser man 
har beslutat. Jag tycker att en organisation som SSR bör ha en verksamhets-
contoller som tittar på hur organisationen ligger till i sina projekt och den 
verksamhet den bedriver. Uppfylls verksamhetsplanen och hur har pengarna 
räckt? Om hälften av projektet genomförts ska hälften av pengarna vara 
konsumerade. Om man har ett projekt som startar första juli och slutar sista juni 
året därpå och man får in pengarna år ett, ska detta då periodiseras vid årsskiftet? 
SSR periodiserar och de pengar man ännu inte bedrivit verksamhet för ligger som 
en skuldpost i balansräkningen. Om man inte periodiserar får man ingen mätning 
av den finansiella resursförbrukningen. 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
Man måste ju kunna mäta naturligtvis. Detta är det svåraste en styrelse och 
ledning står inför. Hur tusan mäter man en sådan verksamhet. Det ägnar de 
generellt sett alldeles för lite tid åt. Vilket får som följd att det inte kan 
kommuniceras till medlemmarna. För att kunna säga om det är bra om ett projekt 
går med vinst eller förlust måste man kunna mäta vad vi vill ha ut av projektet. 
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Det är viktigt att ha både ett ekonomi- och ett verksamhetsperspektiv. Båda 
delarna behövs för att kunna utvärdera verksamheten. 
 
Kan du ge exempel på mått organisationen använder sig av som uppfyller 
alla, eller några av dessa krav? 
Vad gäller prestationsmått har SSR mycket arbete kvar.  
 
Har organisationen prestationsmått som är integrerade i dess struktur och i 
dess verksamheter? 
 
Har organisationen utvecklat något sätt att mäta effektiviteten på (både 
input i förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse)? 
Jag har inte sett att det finns någon effektivitetsmätning i förhållande till 
måluppfyllelse. 
 
Använder sig organisationen av nyckeltal för att mäta utfallet av 
verksamheten, såväl internt som externt? 
Nej, jag har aldrig sett några sådana. Däremot vet jag att det har gjorts försök i 
andra delar av scoutvärlden, men inget som man har orkat driva vidare. 
 
Jämför organisationen sina prestationer med någon annan organisation? 
Nej, det sker ingen benchmarking. Men jag tycker att det är bra fråga att ta 
ställning till. 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommuniceras verksamhetens resultat i årsredovisningen? 
Det finns ofta en oproportionerligt lång verksamhetsbeskrivning med alla projekt 
och en del historik som måste klaras av. En sådan här organisation bär ofta på ett 
historiskt arv. Det finns också en verksamhetsindelad resultaträkning. Det vore 
bra om den kunde kopplas med verksamhetens mål, vad man har gjort och hur det 
har gått ekonomiskt. Så har till exempel SSF försökt att göra i sin verksamhets-
berättelse. Årsredovisningen är ju en förtroendefråga. SSR måste ha en bra 
medlemsinformation, inklusive en bra ekonomisk information, för att ge 
förtroende. Man har lyckats så bra så nu finns det en externexponering mot media 
och så vidare. Då måste man ha en proffsig presentation av organisationen. Det är 
inte ovanligt att man utgår från förra årets verksamhetsberättelse när den nya 
författas vilket får till resultat att verksamhetsberättelsen blir död och trist. 
Information rapas upp utan någon kvalitativ analys av vad som gjorts. 
 
Används nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
 
Har det utarbetats några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
Ni kan ju fråga om de har någon self assessment. Det är ju viktigt med effektivitet 
eftersom det är medlemspengar. Ska medlemmarna betala pengar måste man ju 
också leverera kvalitet. 
 
Tycker du att årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av verksamhetens 
resultat? 
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Även om de kommunicerar vad de har gjort skulle det ju kunna göras mycket 
intressantare. De skulle kunna mäta verksamheten emot målen. Vad har vi 
uppnått, hur har vi finansierat och har vi använt resurserna effektivt? Det är viktigt 
att kommunicera hur den bedrivna verksamheten är en del av måluppfyllelsen för 
att skapa förtroende hos intressenterna. När man talar om kommunikation i sådana 
här organisationer så tänker man inte på medlemskommunikation i den här 
aspekten. Egentligen borde ju alla medlemmar vara intresserade av om vi har 
uppnått de mål som vi i demokratisk anda har fastställt. I SSR är det ju enkelt 
eftersom vi bara har fem intressenter. I nästa steg har vi ju egentligen 100 000 
intressenter. I och med att de nu arbetar med färdplanen så måste vi se igenom alla 
scoutförbunden också, genom förbundens styrelser, vilket är en politisk resa. 
Detta är ju jättesvårt, mycket svårare än när det är ett purt vinstintresse, vilket är 
en annan logik. Men jag är övertygad om att det går men det ligger ofta inte på 
agendan. 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikations-
kanaler? 
 
 

Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår 
uppsats? 
Om man ser på verksamheten som en managementhierarki med en vision och en 
strategi för att nå målen. Då är frågan om man lyckas få målen mätbara. 
Någonstans aggregerar separata delmål upp till något som blir väldigt fluffigt, att 
utveckla goda samhällsmedborgare. Och man kan ju fundera på hur det ska mätas. 
Det finns ju visioner, missioner och en verksamhetsidé . Sedan finns det strategier 
som byggs upp av aktiviteter, men här tror jag att det finns att gap mellan 
aktiviteterna och överbyggnaden till ett mätbart mål. Jag tror knappt att man kan 
få med strategierna i ett sådant mätbart mål. De kanske finns då de jobbar så 
konsekvent på SSR, men de tänker kanske på ett lite annat sätt. SSF gjorde en 
sådan genomgång och försökte att utarbeta styrkort, men sedan orkade de aldrig 
riktigt fram. I näringslivet fungerar ju sådana styrkort, men det kan nog vara svårt 
för en ren idealist, en scouthejduk, att förstå nyttan med ett sådant. En gång i tiden 
tittade SSF på hur man skulle få bra scoutkårer och satte upp ett antal kriterier för 
det. Till exempel att man skulle ha två miniorscoutavdelningar, man skulle ha ett 
visst antal ledare, ett visst antal hajker per år och så vidare. X antal andra 
parametrar för kårerna att följa. Det var mycket tydligt och enkelt. Utifrån denna 
mall kunde varje kår utvärderas och den kunde ligga till grund för funderingar 
kring verksamheten. Detta var konkret och bra. Om man tittar på vad SSR har för 
roll är denna roll mycket mer abstrakt i vad man ska åstadkomma, att stötta 
verksamheten och se till at den få så bra förutsättningar som möjligt. Sedan har vi 
den publicitetsdrivande biten. Hur mäter man att det blir fler scouter i 
scoutförbunden om vi ordnar fina seminarier med kungen och att vi lyckas få fram 
en stiftelse som ska verka för ungt ledarskap. Hur mäter man att vi lyckas med det 
vi ska? Detta är ju en stödverksamhet som ska se till att de andra lyckas i 
kundfronten. Man kan se det som ett företag som har marknadsavdelning och 
forskningsavdelning och så vidare. Då måste man ha en helhetssyn på det. 
Aktiviteterna är bara medel att uppnå målet och inte mål i sig. Man måste fråga 
sig vad SSR egentligen är till för. Det är att se till att bedriva bra scouting och att 
få scoutrörelsen att växa, men hur tusan gör man det. Den analysen är 
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jätteintressant och görs titt som tätt med varierande resultat. Jag tror att området ni 
tar upp är otroligt viktigt och angeläget och min slutsats är att även om det inte 
ligger i årsredovisningens syfte så är någon slags strategisk information kring hur 
verksamhetens mål är, hur måluppfyllelsen är och hur det har finansierats. Det kan 
kanske kallas medlems- och intressentinformation. Den är utomordentligt viktig. 
Tänk att göra ett scoutbokslut en gång om året och ungefär som ett börsbolag gå 
ut i media och säga så här mycket har vi ökat antalet medlemmar, dessa var våra 
mål och detta är vår måluppfyllelse. Vi är på stark frammarsch och våra prognoser 
för framtiden är goda. Vilken grej! Om man på ett bra sätt lyckas beskriva 
scoutrörelsens frammarsch kan få mera rampljus och visa mera transparens och 
hitta fler nya medlemmar som kan finansiera verksamheten. 
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Anders Färjsjö, Frälsningsarméns Scoutförbund 
2006-04-28 

 
Namn, titel och roll inom organisationen  
Organisationens namn och förhållande till eventuell moderorganisation 
Territoriell ungdomssekreterare, förkortas TUS internt, har det övergripande 
ansvaret för all barn och ungdomsverksamhet inom Frälsningsarmén i Sverige. 
Ansvaret är sedan delegerat till divisionsungdomssekreterare, som har det 
övergripande ansvaret för sin division - distrikt. Min roll som TUS är 
budgetansvar och personalansvar för ungdomsenheten, mot Frälsningsarmén som 
moderorganisation. Ungdomsenheten finns på Frälsningsarméns Högkvarter, 
huvudkontor. Här finns personal som är ansvariga för Frälsningsarméns 
Scoutförbund och för Frälsningsarméns Ungdomsförbund. Rollen som TUS 
innebär också att tillsammans med styrelserna för Scoutförbundet och 
Ungdomsförbundet driva dessa förbunds utveckling, ansvara för frågor som är 
knutna till målsättning, ideologi i samklang med Frälsningsarméns, 
moderorganisationens, mål och strategi dokument. TUS har också som uppgift att 
ingå i olika nätverk med andra ungdomsorganisationer. TUS finns också med i två 
Frälsningsarménätverk, Nordiska TUS-nätverket och Europeiska TUS-nätverket. 
 
 

Organisationens och årsredovisningens syfte 
 
Vad är målet med organisationens verksamhet?  
Att barn och ungdoms ska få lära känna Jesus. 
 
Vilka ser du som de viktigaste särdragen i din organisation jämfört med en 
vinstdrivande organisation?  
Vi är en ideell organisation och vinsten mäts inte i pengar. 
 
Vad ser du som syftet med föreningens årsredovisning?  
Att våra medlemmar ska kunna få en inblick i vad vår verksamhet kostar. 
 
Vilka ser du som intressenter till er förenings årsredovisning? Är några av 
dessa viktigare att tillgodose än andra?  
Som ovan och alla är lika viktiga. 
 
 

Finansiella och icke-finansiella bidrag 
 
Vilka är organisationens bidragsgivare, både i ett finansiellt och i ett vidare 
perspektiv?  
Till största delen privatpersoner. 
 
Vilken form av bidrag erhåller organisationen?  
Medlemsavgifter, gåvor och donationer. 
 
Upplever ni konkurrens kring dessa bidrag?  
Nej. 
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Vilka restriktioner finns kring de bidrag ni erhåller?  
Något kan vara just till ett speciellt ändamål som: Barn i storstaden, Flickor osv. 
 
Har ni utvecklat egna sätt att redovisa organisationens tillgångar och skulder 
på för att förtydliga hur resurserna är avsedda att användas i verksamheten, 
exempelvis någon form av fondredovisning?  
Nej. 
 
 

Prestationsmått 
 
Hur mäter ni resultatet av verksamheten?  
Vi mäter inte i pengar. Det vi kan se är antalet medlemmar. 
 
Vilka krav anser du att prestationsmått på verksamheten bör uppfylla?  
Att verksamheten följer Frälsningsarméns ståndpunkt. 
 
Kan du ge exempel på mått ni använder er av som uppfyller alla, eller några 
av dessa krav? 
 
Har ni prestationsmått som är integrerade i organisationens struktur och i 
dess verksamheter? 
 
Har ni utvecklat något sätt att mäta effektiviteten i organisationen på (både 
input i förhållande till output och input i förhållande till måluppfyllelse)? 
 
Använder ni er av nyckeltal för att mäta utfallet av verksamheten, såväl 
internt som externt? 
 
Jämför ni era prestationer med någon annan organisation, till exempel med 
de andra förbunden?  
Vi är ett så litet förbund, så vi mäter oss inte med andra. Vi jämför oss med oss 
själva och andra år. 
 
 

Kommunikation av verksamhetens resultat 
 
Hur kommunicerar ni verksamhetens resultat i årsredovisningen?  
På årsmöten. 
 
Använder ni er av nyckeltal för att kommunicera utfallet av verksamheten, 
såväl internt som externt? 
 
Har ni utarbetat några kvalitetsindikatorer, såväl internt som externt? 
 
Tycker du att ni genom årsredovisningen lyckas ge en rättvis bild av verk-
samhetens resultat?  
Ja. 
 
Kommuniceras verksamhetsresultatet genom andra kommunikations-
kanaler? 
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Övrigt 
 
Har du något ytterligare att tillägga som kan vara av betydelse för vår 
uppsats? 
 
Har ni dokumentation som styrker och konkretiserar svaren, exempelvis års-
redovisningar, verksamhetsberättelser, eventuella delårsrapporter, relevanta 
pressmeddelanden och internt uppföljningsmaterial som vi skulle kunna få ta 
del av?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


