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Sammanfattning 
 

Flera miljoner kronor i biståndspengar kan ha försvunnit de senaste åren på 

grund av undermålig styrning i de biståndsorganisationer som förmedlar det 

svenska biståndet. Detta påstående framfördes i SVT:s nyhetssändning Rapport, 

och pekar på ett aktuellt styrproblem som berör organisationer utan vinstsyfte. 

Organisationer med ändamålet att tillfredställa andra behov än rent finansiella 

har ett problem i att välja en tillräckligt bred men samtidigt hanterbar 

uppsättning av mått för att styra verksamheten. Syftet med denna uppsats är att 

genom en litteratursökning presentera styrmedel och generella styrmodeller för 

icke-vinstdrivande organisationer. Dessa modeller använder vi därefter i en 

fallstudie för att slutligen utföra en rekommendation till vår fallorganisation 

Svensk Pingstmission – SPM. De modeller som litteratursökningen utmynnar i 

är Balanserat styrkort – BSC och instrumentbrädan – Dashboard. BSC 

utvecklades under 90-talet för att möta behovet av andra styrparametrar än rent 

finansiella, medan Dashboard är ett liknande instrument utvecklat specifikt för 

icke-vinstdrivande organisationer. Då modellerna är utvecklade med ett 

amerikanskt perspektiv i fokus visar vi på några av de skillnader som finns 

mellan icke-vinstdrivande organisationer i USA och Sverige. Detta leder fram 

till en diskussion om vilka komplikationer som kan uppkomma när modellerna 

transfereras till icke-vinstdrivande organisationer som verkar i en svensk miljö. 

Vi har kommit fram till att Dashboard är den styrmodell som lämpar sig bäst för 

såväl svenska icke-vinstdrivande organisationer i allmänhet som för vår 

fallorganisation, SPM. Detta grundar vi bland annat på det faktum att modellen 

är ny och tidsenlig samt anpassningsbar för organisationens särdrag. 

Avslutningsvis framhåller vi vikten av att implementeringen sker inifrån för att 

säkerställa att medarbetarna i organisationen får möjlighet att medverka i 

organisationens utveckling. 



 

 

 



Förord 

 

Vi vill tacka våra respondenter för att de tog sig tid och ställde upp på intervjuer 

samt det varma mottagandet vi fick av dem. Det har varit en förmån att få jobba 

med er. Vi vill även tacka våra nära och kära som stått ut med oss under denna 

tid, det är energikrävande att skriva en uppsats, vilket märkts när man kommit 

hem om kvällarna. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare samt de andra författarna i vår 

seminariegrupp. Era synpunkter och åsikter har varit ovärderliga och hjälpt oss 

att angripa problem på helt nya sätt. 
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1 Inledning 

I detta kapitel avser vi beskriva bakgrunden till och intresset för vårt 

ämnesområde. Här för vi en bred diskussion hämtat från en inledande 

litteraturgranskning. Slutligen mynnar vår problemdiskussion ut i ett antal 

frågeställningar och ett därpå följande syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Flera miljoner kronor i biståndspengar kan ha försvunnit under senaste åren! 

(Rapport 2004-12-23, SVT1) Nyheten syftar till en rapport framtagen av 

riksrevisionsverket som riktar skarp kritik mot biståndsorganet SIDA och de 

organisationer som får bidrag från dem. Avsaknaden av rapportering och 

undermåliga sanktioner från SIDA gör att bistånd fördelas till projekt hos 

organisationer som inte har någon fungerande rapportering. Inslaget pekar på ett 

delikat dilemma som berör flertalet ickevinstdrivande organisationer och som 

grundar sig i organisationernas djupaste natur, att organisationernas ändamål är 

att tillfredställa andra behov än rent finansiella. 

 

Den klassiska samhällsekonomin består av tre sektorer, den privata, den 

offentliga och den tredje sektorn, som även betecknas den icke-vinstdrivande 

sektorn (Weisbrod, 1975 genom Torres & Pina, 2003; Theuvsen; 2004). De två 

förstnämnda tillhör vad gemene man förknippar med samhällsekonomin medan 

den sistnämnda allt för ofta förbises (Quarter, Mook & Richmond, 2003). Icke-

vinstdrivande organisationers (NPO – Nonprofit organizations) betydelse har 

dock ökat i dagens samhälle (Merchant & Van der Stede, 2003; Torres & Pina, 

2003; Theuvsen, 2004; Paton 2003) och organisationsformen ligger numera som 
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grund för extensiv forskning (Helmig, Jegers & Lapsley, 2004; McClusky, 

2002; Brooks, 2002; Paton 2003).  

 

En NPO är en organisation vars medlemmar, som vi tidigare sagt, drivs av andra 

incitament än rent ekonomiska och det som definitionsmässigt skiljer mellan 

vinstdrivande organisationer (FPO – For-profit organizations) och NPO är 

organisationens vision och mål. I en NPO är det övergripande målet alltid något 

annat än att gå med finansiell vinst (Merchant & Van der Stede, 2003; 

Theuvsen, 2004). Andra faktorer som till följd av detta skiljer sig är strukturen, 

sammansättningen och incitamenten hos de anställda samt de externa 

intressenterna (Theuvsen, 2004). Uppkomsten av NPO:s i ett samhälle beror på 

att det finns behov och en efterfrågan på tjänster som inte täcks av de två andra 

sektorerna (Helmig, Jegers & Lapsley, 2004) och funktionen som organisationen 

fyller är att bidra till samhällsnyttan genom att tjäna medborgare, förse 

behövande med varor och tjänster samt att bidra till den allmänna välfärden 

(Salomon, 1995 genom Schmid, 2002). Dessa verksamheter är huvudsakligen 

finansierade genom bidrag från likasinnade medmänniskor (Moore, 2000). 

 

Styrning av en organisation syftar till att konvergera de anställdas mål med 

organisationens mål för på så sätt säkerställa organisationens fortlevnad 

(Merchant & Van der Stede, 2003). Traditionellt sett har styrningen av NPO:s 

skilt sig från styrningen av FPO:s, då styrningen haft en undanskymd roll i de 

förstnämnda organisationerna. Grunden till detta ligger i att NPO:s bildas, 

finansieras och drivs av människor med någon form av gemensamt intresse 

annat än ekonomisk vinst, vilket i sin tur skulle kunna ersätta den formella 

styrningen (Paton, 2003). Detta har dock förändrats och under de senaste 

årtiondena har NP-sektorns styrmetoder allt mer börjat likna den privata 

sektorns (Paton, 2003; Theuvsen, 2004). Häri ligger en stor del av forskningen 
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då styrning i FPO:s inte direkt kan översättas till NPO:s (Hofstede, 1981). Detta 

skift i styrmetodik beror enligt Theuvsen (2004) på ett ökat ekonomiskt och 

politiskt tryck på NPO:s att effektivisera. 

 

Paralleller kan dras till den offentliga sektorn, som i mångt och mycket liknar 

NP-sektorn, där styrmetoder1 tagna från FPO:s anammats och implementerats 

med olika resultat (Boyne, 2002). Det som numera kallas ”New public 

management” uppstod även den i kölvattnet av ett ökat externt tryck på 

organisationerna att effektivisera (Ferris & Graddy, 1998). Här såsom inom 

NPO-forskningen finns det en diskussion kring hur relevant det är att kopiera 

styrning från andra sektorer då organisationsformerna är ”fundamentalt lika i 

alla oviktiga aspekter” (Sayre´s genom Boyne, 2002). 

 

1.1.1 Fallorganisation 

Sverige har idag ett mål som är att fördela ut en procent av BNI till behövande 

länder. Fördelningen sker till stor del genom den statliga biståndsorganisationen 

SIDA som i sin tur fördelar ut biståndet till olika nationella 

biståndsorganisationer (www.regeringen.se). En av dessa organisationer är SPM 

– Svensk Pingstmission. SPM är i grunden de svenska pingstförsamlingarnas 

samordnade organ för missions- och biståndsinsatser och organisationen har tre 

verksamhetsområden; församling, diakoni och media. Inom ramen för det 

svenska statliga biståndet följer organisationen de sex biståndspolitiska målen:  

 

• Resurstillväxt  

• Ekonomisk och politisk självständighet 

• Ekonomisk och social utjämning 

                                           
1 Exempel på styrning i FPO:s är målstyrning, Total Quality Management, prestationsbaserade lönesystem. 
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• Demokratisk samhällsutveckling 

• En framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män.  

(www.pmu.se) 

 

Dessutom har SPM ett övergripande mål för arbetet då grundpelaren i 

organisationens verksamhet är att sprida budskapet om Jesus Kristus. SPM säger 

att ”som kristen organisation och kristna individer har vi inspiration i vår tro. 

Det finns ett hopp och det finns en kraft för den som vill engagera sig för att 

förändra. Var och en som vill ta tag i situationen är värdefull.” (SPM, 2003) 

 

Vi finner SPM intressant eftersom organisationen har flera externa intressenter 

med olika krav på organisationen. SIDA har, utöver de biståndspolitiska mål 

som deras samarbetspartners måste följa, även formella krav på hur redovisning 

av projekt skall göras. Samtidigt har de lokala pingstförsamlingarna sina krav 

och önskemål på SPM då organisationen agerar som samordnande organ. 

 

1.2 Problemformulering 
Icke-vinstdrivande organisationer styrs alltså till större del av icke finansiella 

mål än vinstdrivande företag (Letts, Ryan & Grossman, 1999). Samtidigt har 

flera NPO börjat anamma och implementera styrmetoder hämtade från 

vinstdrivande företag. Enligt Borg Wallin et al (2004) så kan ”uppföljning av 

mål och resultat inte belysas enbart med ekonomiska termer… En väsentlig 

fråga är därför hur dagens mål- och resultatstyrning kan utvecklas så att den 

bättre stödjer syftet med de olika offentliga verksamheterna (NP-

organisationerna)”. Detta kommer delvis från det ökade externa tryck som finns 

på organisationerna att bland annat bringa ordning i sin rapportering. 
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Utifrån ovanstående bakgrund och problemformulering finner vi det intressant 

att kort redogöra för varför NPO:s finns, vad målen i dessa organisationer 

kännetecknas av och vilka typer av NPO:s som finns. Vidare är litteraturen och 

forskningen som finns inom området till stor del baserad på studier utförda i 

amerikansk kontext (Stryjan & Wijkström, 1996), vilket renderar i frågan om 

detta skapar problem för appliceringen av nämnda studiers resultat i svensk 

kontext? Här ämnar vi presentera hur välfärdssystemen ser ut i Sverige och 

Amerika samt vilka implikationer det har på respektive lands NP-sektor. 

Därefter behandlar vi vårt primära syfte som är att presentera styrmodeller varav 

flertalet specifikt framtagna för NPO:s. Dessa frågeställningar behandlar vi i den 

teoretiska referensramen. I empirin avser vi att studera en fallorganisation och 

där undersöka hur finansiella och icke finansiella mått för styrning, rapportering 

och uppföljning de facto används i NPO:s. Med styrning menar vi styrningen av 

hela organisationen och inte bara delmängderna projekt och anställda. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att i litteraturen finna styrmedel för icke-vinstdrivande organisationer. 

Vår avsikt är att sammanställa litteratur för att presentera några generella 

styrmodeller samt att på basis av dessa utforma en rekommendation till vår 

fallorganisation. Vi ämnar även reda ut vilka skillnader som finns mellan 

amerikanska och svenska förhållanden för att på så sätt kunna diskutera 

modellernas generaliserbarhet. 
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1.4 Avgränsningar 
Vi avser att utifrån den kommande litteraturöversikten, rekommendera och 

applicera de generella modellerna på endast en organisation. Vi har valt en 

svensk biståndsorganisation med kristen förankring för att testa vår modell, detta 

val baseras delvis på att vi som författare har en personlig relation med flertalet 

av organisationens medlemmar. De modeller vi presenterar är generella och 

därmed generaliserbara till de flesta organisationer. Dock beror den explicita 

utformningen av styrmodellerna på vad för organisation man applicerar dem på, 

vilket gör att de rekommendationer vi ger till vårt fallföretag i stor utsträckning 

endast berör dem. 

 

1.5 Disposition 
Dispositionen följer vår arbetsgång som har bestått av två på varandra följande 

processer – forskningsöversiktsprocessen och fallstudieprocessen. Dessa 

beskrivs närmre i kapitel 2.2 -2.4.  
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2 Metod 

Genom en litteraturundersökning kommer vi att selektera och sammanställa 

information som behandlar hur styrning kan bedrivas med ickefinansiella mått. 

Avsikten med detta är att utarbeta en modell som kan bidra med en positiv effekt 

på styrningen av organisationer som inte har som primärt mål att generera 

ekonomiskt överskott. Modellens förmåga att hantera problemformuleringarna 

kommer att testas genom tillämpning på ett fallföretag. I detta avsnitt beskriver 

vi våra utgångspunkter och vilket förhållningssätt vi har till forskningen samt 

hur vi bemöter de svårigheter som kommer av att använda sig av sekundär 

information. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I vår forskningsprocess utgår vi från den ansats som benämns hermeneutik, 

vilket enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987) innebär att syftet med en 

studie är att få en helhetsförståelse. Vidare framhåller hermeneutiken den 

friktion som finns mellan granskning av helheten (holistiskt synsätt) och 

granskning av delarna (atomism). Atomismen har som utgångspunkt att det är 

möjligt att värdera effektiviteten i en organisation genom att var för sig studera 

olika delar av verksamheten. Ett holistiskt synsätt menar att helheten är större än 

summan av delarna och på grund av detta är det nödvändigt att se till hela 

verksamheten. En hermeneutiker deltar på ett aktivt sätt i ett händelseförlopp 

och därför går det inte att beskriva verkligheten på ett objektivt sätt. 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987)  

 

Lundahl & Skärvad (1999) betraktar hermeneutiken som ett samlingsbegrepp 

för ett forskningsideal vars huvudsakliga syfte är att tolka och förstå. För att få 
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förståelse för en enskild händelse är det nödvändigt att uppmärksamma det 

sammanhang som händelsen ingår i, samt vem som gör tolkningen och ur vilket 

perspektiv. Forskarens ambition bör vara att engagera sig påtagligt i det som ska 

undersökas för att på så sätt få ökade kunskaper om fenomenet. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) 

 

Genom att vara medvetna om de faktorer som beskrivs ovan anser vi att vi har 

goda möjligheter att ta tillvara de styrkor som ett hermeneutiskt angreppssätt 

kan medverka till. För att avgöra i vilken utsträckning en teori kan vara 

användbar för oss är det nödvändigt att vi tar hänsyn till den specifikt beskrivna 

situationen och utifrån detta skapar en förståelse för resonemanget samt bedöma 

om teorin kan tillföra något. 

 

Jacobsen (2002) menar att det finns en förhållandevis bred samstämmighet inom 

modern vetenskapsteori vad beträffar sociala fenomen om att vi bara kan uppnå 

en förståelse som är påverkad av subjektiva omdömen. Med utgångspunkten att 

all kunskap är subjektiv har det utvecklats ett begrepp som benämns 

intersubjektivitet. Detta grundar sig på att desto fler individer som är eniga om 

hur en händelse kan förklaras, desto större är sannolikheten för att det är en 

korrekt beskrivning av händelsen. Sannolikheten för en riktig beskrivning ökar 

med självständigheten hos de eniga individerna. Resultatet av den här 

kunskapsteoretiska inriktningen blir att det finns en verklighet som skiljer sig 

från forskarens personliga förståelse. Denna verklighet kan till viss utsträckning 

beskrivas med vägledning av empiri. (Jacobsen 2002) 

 

Vår ansats kännetecknas av det angreppssätt som betecknas deduktion, vilket 

innebär att vi som undersökare går från teori till empiri. Vi försöker med andra 

ord säga något om utvecklingen i morgon med hjälp av de allmänna kunskaper, i 
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form av teorier, vi har idag. (Arbnor & Bjerke, 1994) Halvorsen (1992) menar 

att en undersökning har ett deduktivt drag när forskaren har för avsikt att 

undersöka i vilken utsträckning empiriska resultat som kan härledas med hjälp 

av en teori stämmer överens med de faktiska förhållandena. Detta 

överensstämmer bra med den arbetsgång vi avser genomföra i 

fallstudieprocessen. 

 

2.2 Sekundärdata 
Vår teori kommer att bestå av sekundärinformation hämtad från böcker och 

vetenskapliga tidskrifter vilka har anknytning till styrning av företag och 

organisationer. Förhoppningen är att vi ska få en bra bild av vad den tidigare 

forskningen har kommit fram till och hur den kan medverka till vårt arbete. 

Denscombe (2000) skriver att en genomgång av tidigare forskning visar vilka 

teorier och principer som har påverkat tillvägagångssättet forskaren har använt 

sig av. En litteraturöversikt är också väsentlig därför att den identifierar vilka 

problemområden forskaren bör se som de huvudsakliga, en betydelsefull 

kunskap som hjälper forskaren när denne sen arbetar fram egna 

problemformuleringar. En genomgång av tidigare publicerat material kan 

fungera som underlag för ny forskning, men kan också betraktas som en 

informationskälla och den blir då ett alternativ till intervjuer och enkäter. 

Oavsett hur forskaren väljer att använda materialet kan genomgången säkerställa 

att studien inte bara blir en upprepning av tidigare undersökningar. (Denscombe, 

2000)  

 

Undersökningen vi avser att genomföra kommer att använda det redan 

publicerade materialet som en informationskälla, vår studie blir därför i första 

hand en litteraturundersökning. För att undvika att genomgången av 
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sekundärdata bara blir en granskning, och därmed upprepning av litteraturen på 

området, istället för en översikt av kunskapsläget, anser Backman (1998) att 

forskaren bör ha en strategi eller något ledmotiv för studien. Ett lämpligt 

arbetssätt är att börja studien med en fråga som får resultera i ett antal 

problemformuleringar. Dessa formuleringar bör skapas med följande begrepp i 

beaktande: 

 

• Generalisering - i vilken utsträckning är informationen giltig för ett större 

urval? 

• Kausalitet - kan vi med säkerhet dra slutsatser om orsak och verkan-

samband? 

• Teoretisering - till vilken grad utvecklar forskningen den teoretiska och 

begreppsliga förståelsen av det vi studerar? 

• Tillämpning - kan resultatet omsättas i praktiken? 

 

Nästa steg blir en litteraturundersökning som kan bedrivas med hjälp av olika 

databaser. Relevanta utvalda dokument ska sedan läsas och utvärderas med 

avseende på dess kvalitet och vad de kan tillföra forskarens studie. Efter detta 

följer en analysprocess, vilken ofta riktar intresset mot resultatet i de 

undersökningar som har studerats. Den efterföljande tolkningsprocessen 

uppmuntrar till kreativt tänkande och syftar till att ge förklaringar kopplade till 

undersökningarna. Slutligen ska resultatet av studien rapporteras och den bör 

innehålla ett stort mått av klarhet och kvalitet om den har ambitionen att bidra 

med något nytt. (Backman, 1998) 

 

Vi har valt att modifiera Backmans (1998) modell genom att tillföra en 

inledande litteraturgranskning för att säkerställa problemformuleringarnas 

relevans. Figur 2.1 nedan är en illustration av det praktiska tillvägagångssätt 
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som vi följt. Den litteraturgranskning som efterföljer vår initiala fråga är av 

ringa karaktär och begränsar sig till litteratur som i viss mån redan innehas av 

författarna. Denna litteratur syftar endast till att peka ut den färdriktning vi 

behöver för att formulera relevanta problemställningar och ge en bra 

bakgrundsbild till problemet. Efter problemformuleringen äger den egentliga 

litteratursökningen rum. Här avser vi att utifrån noggrant valda sökord och med 

enhetliga värderingsgrunder välja ut de artiklar som är mest relevant för vårt 

problemområde. Därefter sker en analys och tolkning av det material vi valt ut. 

Analysen och tolkningen kommer således att ligga till grund för de generella 

modeller av styrmedel som vi syftar till att sammanställa i rapporten. Rapporten 

i sin tur besvarar den initiala frågan. 

 

 
 

 

 

2.3 Litteraturöversikten 
Litteratursökning har skett genom Linköpings universitetsbibliotek. Förutom 

böcker och tidskrifter inom biblioteket har vi använt databaser såsom 

EBSCOhost, vilket är en sökmotor över ett antal vetenskapliga databaser med 

Fråga 

Frågeställning Analys/tolkning 

Litteratursökning/Urval 

Litteraturgranskning Rapport 

Figur 2:1 Egen bearbetning av Backmans (1998) 

illustration av översiktens forskningsprocess, s. 69. 
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ekonomisk inriktning. Sökord som använts är; Nonprofit, not-for-profit, social 

enterprise, non-financial, management, performance, accounting, control, 

measuring, kombinationer av orden samt dess svenska motsvarigheter. Sökorden 

har kombinerats fram till dess att sökresultatet hamnat på en hanterbar nivå2 

varpå sammanfattningarna av artiklar lästs igenom för att avgöra artikelns 

relevans för vårt ämnesområde. Vi har aktivt valt att använda oss av nyare 

källor3 i ett försök att säkerställa litteraturens aktualitet. Efter urvalet gjorts har 

litteraturen lästs och sammanfattats, för att därefter ligga till grund för den 

teoretiska referensram som presenteras i nästkommande kapitel. Referensramen 

syftar till att utmynna i en generell modell, som vi i ovanstående figur kallar 

rapport. 

 

2.4 Fallstudieprocessen 
Fallstudieprocessen, se figur nedan, är den process som vidtar efter att vår 

teoretiska referensram är färdigställd. Här avser vi, som syftet nämner, testa 

modellen genom att teoretiskt applicera den på en fallorganisation. Utifrån den 

generella modellen kommer vi att genomföra ett antal öppna intervjuer på vår 

fallorganisation. Respondenterna är ledande personer inom kansli-, ekonomi- 

och fältfunktionen på fallföretaget. Därefter sker en analys av intervjuresultatet 

och en guide för implementeringen av styrmetoderna skapas i form av en 

slutsats. Vi ämnar även inkludera det skriftliga material vi erhållit från 

respondenterna. Vi avser att dispositionsmässigt följa vår arbetsgång, vilket 

betyder att den metoddiskussion som tillhör intervjuförfarandet kommer att 

                                           
2 Med hanterbar nivå avser vi ett sökresultat under 100 träffar. 
3 Litteraturen ska helst inte vara äldre än 10 år. I vissa fall har vi genom nyare litteraturs källhänvisning 

hittat äldre litteratur som därefter använts. Vi anser att denna litteratur ändock kan betecknas aktuell då 

den figurerat som stöd för den nya litteraturens slutsatser. 
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ligga i anslutning till fallstudieprocessen. Rent konkret hamnar denna diskussion 

mellan den teoretiska referensramen och empirin.  

 

 
 

 

2.5 Studiens generaliserbarhet 
Jacobsen (2002) menar att begreppet generaliserbarhet handlar om i vilken 

utsträckning som teorier/slutsatser från en undersökning kan överföras till andra 

sammanhang och där vara tillämpbara. En undersökning som har sin 

utgångspunkt i ett kvalitativt perspektiv har det värdet att med avseende på vad 

forskaren har läst eller hört blir det möjligt att utveckla teorier som är av mer 

generell karaktär. För att uttrycka det annorlunda så använder forskaren den 

insamlade informationen till att på teoretisk nivå dra mer allmänna slutsatser. 

Oavsett vilken form av undersökning som genomförs, kvalitativ eller 

kvantitativ, begränsas förmågan till generalisering av det faktum att forskaren 

aldrig kan vara säker på om de enheter som har legat till grund för studien är 

representativa för helheten. Forskaren kan bara argumentera för sannolikheten, 

det går aldrig att bevisa slutsatserna. (Jacobsen, 2002) 

Analys 

Intervjuer

Generell modell

Applicering 

Figur 2:2 Fallstudieprocessen 
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Gummesson (2004) i Gustavsson (2004) menar att generalisering kan 

genomföras på många nivåer, allt från en snäv generalisering inom ett väl 

definierat område till en mer allmän giltighet. Det är dessutom önskvärt att 

forskning ger ett bidrag som inte begränsar sig till det studerade objektet.  

 

En intressant frågeställning är i vilken omfattning modellerna kan användas för 

någon annan NPO än vår fallorganisation. Detta problem står i direkt förbindelse 

med den framtagna modellens generaliserbarhet. Denscombe (2000) skriver att 

även om varje fall är unikt i vissa avseenden så ingår det trots detta i en större 

helhet. Möjligheterna att använda resultatet i andra sammanhang styrs av i 

vilken utsträckning dessa sammanhang uppvisar utmärkande kännetecken som 

också återfinns hos de specifika fallstudierna (Denscombe, 2000).  

 

Sverke (2004) i Gustavsson (2004) framhåller att fördelen med teoretiska 

modeller är att de möjliggör avgränsning av studien samtidigt som modellerna 

går att tillämpa i ett mer generellt perspektiv. Men samtidigt är det viktigt att om 

resultaten från en undersökning ska användas för att dra slutsatser även om 

närbesläktade populationer bör skillnader och likheter mellan den studerade 

populationen och de övriga populationerna påvisas och diskuteras. Detta för att 

tydliggöra om sådana generaliseringar är meningsfulla och därmed kan bidra 

med något. Sverke (2004) i Gustavsson (2004) 

 

I den inledande litteraturundersökningen och vid det efterföljande urvalet har vi 

strävat efter att få med ett flertal perspektiv som tillsammans ska bilda ett 

användbart verktyg vid styrning av NPO. Litteraturundersökningen bedrevs över 

ett stort område för att på så sätt undvika risken med att fastna i ett specifikt 

perspektiv. Syftet med detta arbetssätt var att få fram de faktorer som är mest 

relevanta vad beträffar styrning av NPO och därmed kunde bidra positivt till vår 
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undersökning. Mot denna bakgrund anser vi att modellerna vi presenterar till 

viss del blir användbara för andra NPO:s, inte bara vår fallorganisation.  

 

2.6 Metodkritik 
Jacobsen (2002) framhåller att det största problemet med att använda sig av 

information som någon annan har samlat in är att den sannolikt har samlats in 

och använts för ett annat syfte än vad vi har planerat. Till följd av det kan det 

brista i korrelationen mellan informationen vi vill använda och det vi har för 

avsikt att använda den till. Då sekundärdata ofta är anpassad för det ursprungliga 

syftet innebär det en begränsning i vad sekundärdata kan bidra med.  

 

Jacobsen (2002) skriver vidare att vid användning av sekundärdata har inte 

forskaren samma kontroll som vid insamlandet av primärdata. I det senare fallet 

känner forskaren till vad som har utförts i varje specifikt fall och kan därmed 

fundera över hur detta inverkar på tillförlitligheten. Vid tillämpning av 

sekundärdata saknas kännedom om hur materialet har samlats in eller vem som 

har registrerat informationen. Ett annat problem Jacobsen (2002) lyfter fram 

med att använda sekundärt material är förknippat med i vilken grad vi har 

förtroende för källan vi väljer. När vi använder oss av sekundärdata måste vi 

vara medvetna om att det tillgängliga materialet har utsorterats från en stor 

mängd ursprunglig information innan vi själva får möjlighet att genomföra vårt 

urval. 

 

Den första frågan som vi väljer att förtydliga i den här diskussionen är den 

omfattande representationen av amerikansk litteratur inom styrningsområdet. 

Den kurslitteratur vi har arbetat med under utbildningen är till stor del av 

amerikansk härkomst vilket innebär att vår förförståelse i ämnet till viss del 
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präglas av ett amerikanskt perspektiv. Detta har vi bemött genom att i vår 

litteraturundersökning söka information som även behandlar det svenska 

perspektivet och sedan försöka visa på skillnader och vad de kan innebära för 

vår undersökning.  

 

Den uppgift som nu återstår vad gäller litteraturundersökningar är enligt 

Jacobsen (2002) att granska kvalitén på källan. Den mest aktuella frågan blir 

vilken kunskap och kompetens som skaparen av informationen besitter. 

Materialet anses ha en hög trovärdighet om personen ifråga har goda insikter i 

det aktuella ämnet. Vid nyttjande av institutionella källor inställer sig frågan om 

institutionen som har utarbetat materialet kan tänkas ha ett egenintresse av att 

förvränga informationen. En hög trovärdighet förknippas med institutioner som i 

hög grad är neutrala och saknar egenintresse av att uppvisa en specifik bild av en 

omständighet. 

 

Det teoretiska material vi har samlat in för vår undersökning kommer 

uteslutande från vetenskapliga artiklar och publikationer vilka är författade av 

ledande forskare på området. Detta borde säkerställa att materialet har en hög 

kvalitet och därmed likaledes en hög trovärdighet. 
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen avser vi att presentera den litteraturöversikt som 

vi genomfört. Det teoretiska resonemang vi för här ämnar ligga till grund för 

den empiriska insamlingen. Då merparten av litteraturen bygger på studier 

utförda i amerikansk kontext kommer vi i ett avslutande och sammanfattande 

avsnitt visa på hur olika författare presenterar NPO:s i ett amerikanskt 

respektive svenskt perspektiv. Vidare diskuterar vi potentiella skillnader mellan 

amerikanska och svenska NPO:s och hur detta kan påverka transfereringen av 

studiers resultat. 

 

3.1 Skillnaden mellan offentlig verksamhet och 

NPO:s 
Pestoff (1998) påpekar att skillnaden mellan offentlig och privat eller 

ickevinstdrivande och vinstdrivande är inte densamma överallt eller fastställd en 

gång för alla utan varierar både i politiska, samhälleliga och världsliga perioder. 

Vad som anses vara en lämplig roll för staten i ett land eller i en period kanske 

inte är aktuellt för ett annat land eller en annan period. En stor del av de nutida 

politiska motsättningarna handlar om vad staten ska göra, vad marknaden ska 

göra och vad som ska lämnas till den tredje sektorn. De nordiska länderna är 

kända för sina väl utvecklade välfärdsstater, medan andra länder, exempelvis 

USA, förknippas med ett kommersiellt tillhandahållande av grundläggande 

sociala tjänster. (Pestoff 1998) 

 

Enligt Moore (2000) kan ändamålet med en allmän offentlig organisation endast 

fastställas genom en kollektiv politisk process. Han anser vidare att det är bara 
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när medborgarna och deras representanter har kommit överens om att någonting 

är allmänt värdefullt som de offentliga resurserna kan engageras till en 

produktiv handling. Det finns inga individuella påståenden om att någonting är 

värdefullt som kan få skattepengar eller myndigheter att verka i en offentlig 

organisation. Vad beträffar finansieringen så får en offentlig organisation förlita 

sig på statens skatteintäkter. Det betyder att organisationens marknadsföring 

måste fokusera uppmärksamheten på de som godkänner statliga utgifter, 

vanligtvis allmänhetens förtroendevalda representanter och de som påverkar 

dem. (Moore, 2000) 

 

Fremont-Smith (1995) anser genom Moore (2000) att en NPO kan etableras om 

det finns bidragsgivare som samtycker till organisationens syfte. Dessa syften 

behöver inte debatteras offentligt utan det är fullt tillräckligt att ändamålet med 

organisationen finns inom ett brett, juridiskt sett lagligt område, samt att 

bidragsgivarna och ledningen för organisationen hävdar att detta ändamål är av 

offentligt slag.  

 

Intäkterna till dessa NPO kommer huvudsakligen från frivilliga bidragsgivare 

som har värvats för att de delar organisationens intresse och marknadsföringen 

inriktas här både på små och stora bidraggivare (Moore, 2000).  

 

Moore (2000) menar dessutom att NPO och offentliga organisationer är nära 

förbundna med varandra och detta grundar sig på två nyckelfaktorer; för det 

första så definierar både NPO och offentliga organisationer värdet av det de 

producerar i termer av organisationens uppdrag, istället för att hänvisa till sina 

finansiella prestationer. För det andra så säkerställer de sina intäkter från 

människor som frivilligt eller ofrivilligt betalar för förmåner riktade till andra 

människor. Som ett resultat av detta så är det i några avseenden lämpligt att 
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gruppera NPO och offentliga organisationer tillsammans, under namnet offentlig 

sektor. De processer de går igenom i sin strategiformulering kan därmed 

likställas, samtidigt som de skiljer sig från strategier inom FPO. (Moore, 2000) 

 

3.2 Mål i NPO:s 
Pestoff (1998) skriver att NPO:s kännetecknas av att försöka uppnå ett flertal 

mål samtidigt.  Istället för att koncentrera sig maximalt på ett mål inriktas 

arbetet på att uppfylla ett antal mål till en tillfredsställande nivå. Den mest 

utmärkande fördelen med en social verksamhet är att den skapar ett förtroende 

mellan personalen och klienterna då de arbetar med ett flertal mål, inklusive ett 

eller flera större sociala mål. En social verksamhet kan dessutom erbjuda sina 

klienter ett större inflytande över de sociala tjänster klienterna är i behov av 

vilket främjar lokal gräsrotsdemokrati. Detta bidrar i sin tur till en högre kvalitet 

på servicen. 

 

Ben-Ner (1994) anser genom Theuvsen (2004) att NPO är ickestatliga 

organisationer som inte inriktar sig på att maximera vinsten åt sina ägare, men 

som däremot har tjänstebetonade mål för medlemmar, användare eller andra 

förmånstagare. Quarter & Richmond (2001) fortsätter genom Theuvsen (2004) 

diskussionen med att fastslå att ett utmärkande drag för NPO är att skapa ett 

socialt värde. 

 

Moore (2000) menar att även om målen inom en NPO är oklara och satta med 

en hög grad av abstraktion så är de flesta av dem, på ett underligt sätt, mer 

konkreta och specifika än mål inom en vinstdrivande organisation. I alla fall 

med avseende på att detaljera vad organisationen ska inrikta sina krafter på. 

Målet i en vinstdrivande organisation är att maximera ägarnas avkastning och 
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utifrån detta kan cheferna i verksamheten besluta sig för att producera en mängd 

olika produkter eller tjänster för att nå detta mål. Ett företag vore på inget sätt 

begränsade till en specifik affärsverksamhet, produkt eller tjänst. I detta 

perspektiv blir många aktiviteter och processer i en NPO klassade som 

irrelevanta för organisationens mål och därmed inte aktuella för verksamheten. 

(Moore, 2000) 

 

Moore (1995) & Oster (1995) anger genom Moore (2000) några anledningar till 

att överge abstrakta mål. Det kan exempelvis vara så att intressenter och 

bidragsgivare är misstänksamma mot väldigt breda mål. För att behålla deras 

förtroende och stöd kan det vara betydelsefullt att resonera i konkreta termer 

vilket tillåter intressenterna att förstå resultatet och därmed hålla organisationen 

ansvarig för i vilken utsträckning målen uppnås. En intern betydelse antas vara 

att organisationen har lättare för att fokusera på ett konkret mål och därmed kan 

kompetensen inriktas mot ett begränsat antal aktiviteter. (Moore, 1995 & Oster, 

1995 i Moore 2000) 

 

3.3 Effektivitet 
Den mest självklara och även mest använda frågeställningen för att definiera och 

utvärdera effektiviteten hos en organisation är till vilken grad organisationen 

uppnår sina mål. Denna fråga ställer upp ett antal förutsättningar som ligger till 

grund för ett klargörande på området.  Dessa förutsättningar är att 

organisationen faktiskt har mål, att dessa mål går att uppdaga, att målen är 

någorlunda stabila, att abstrakta mål kan omvandlas till specifika och objektiva 

mål samt att relevant information kan samlas in och användas till utvärderingen. 

(Herman & Renz, 1999) 
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I NPO:s som tillhandahåller tjänster vars slutliga resultat är svårt att mäta blir 

ofta målen tvetydiga och formlösa. Detta innebär i sin tur problem när 

effektiviteten i organisationen ska utvärderas. (Hasenfeld, 1992 genom Scmid, 

2002) 

 

Herman & Renz (1999) presenterar några påståenden och slutsatser vad beträffar 

effektivitet i NPO vilka syftar till att underlätta och förtydliga kunskaperna om 

ämnet. Deras utgångspunkt är att en organisation inte är summan av dess delar, 

vilket betyder att de skiljer på effektiviteten hos en organisation och 

effektiviteten hos enskilda funktioner i organisationen. Med dessa 

förutsättningar är det fullt möjligt att uppskatta effektiviteten av ett specifikt 

program eller användandet av frivilliga inom ett visst område, utan att för den 

skull erhålla en helhetsbild av effektiviteten i hela organisationen. 

 

Smith & Shen (1996) genom Schmid (2002) mäter effektivitet med ett 

tillvägagångssätt som kan beskrivas som en anseendemetod. Denna metod mäter 

effektivitet med hjälp av de uppfattningar som klienter, personal och 

professionella utomstående medarbetare har angående organisationen. Metoden 

är en del i en mångfaldsmetod som utgår från att en organisations effektivitet 

beror på i vilken omfattning den aktuella organisationen tillfredsställer de olika 

grupper som associeras med organisationen. Det underliggande antagandet är att 

en NPO är beroende av olika grupper för att överleva och om inte en NPO kan 

tillfredsställa dessa grupper på åtminstone en miniminivå, kommer de att dra 

tillbaka sina resurser. Baserat på denna metod definieras effektivitet som i vilken 

utsträckning personal och klienter är nöjda och hur organisationen svarar på 

klienternas behov. (Smith & Shen, 1996 genom Schmid, 2002)  
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Till de föreställningar om effektivitet och mål som åskådliggörs ovan vill 

författarna Herman & Renz, (1999) även komplettera med uppfattningen att 

effektivitet skapas av intressenternas handlingar som utspelar sig mellan dem 

och organisationen samt handlingar som utspelas mellan intressenterna själva.  

 

Herman & Renz (1999) inleder sina påståenden med att klargöra att effektivitet i 

en NPO alltid handlar om att jämföra organisationen med andra, liknande 

organisationer, eller med samma organisation men under ett tidigare stadium. 

Detta anses nödvändigt för att kunna säga något om i vilken utsträckning 

organisationen i fråga är effektiv eller inte.  

 

Som en reaktion mot ovanstående har Paton & Foot (1997) genom Herman & 

Renz (1999) utvecklat en styrkortsmodell för NPO. Modellen innebär att NPO 

ska utveckla och använda sig av fem olika kategorier av mätetal, se vidare under 

avsnitt 3.6.2 om dashboard. 

 

Herman & Renz (1999) anser att nämnda modell verkar användbar men väljer 

att ansluta sig till den skara som menar att det är möjligt för en organisation att 

vara mycket effektiv i några avseenden medan organisationen är mindre effektiv 

i andra. De fortsätter sin redogörelse med att understryka att endast ett mätetal är 

en omöjlighet i en NPO då en kritisk kvalitet som NPO tillhandahåller mäts i 

termer av moral eller värderingar. (Herman & Renz, 1999) 

 

Ledningen i en NPO anses påverka effektiviteten i organisationen men på vilket 

sätt de gör detta är inte fastställt. Det har inte identifierats några specifika 

beteenden som anses känneteckna effektiva ledningsgrupper. Anmärkningsvärt 

lite uppmärksamhet har riktats mot ledningsmedlemmarnas sociala karaktär, då 
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effektiva NPO anses attrahera mer inflytelserika människor till sina ledningar. 

(Herman & Renz, 1999) 

 

Herman & Renz (1999) skriver vidare att det är troligt att effektiva NPO 

använder mer lämpliga styrformer och denna föreställning stödjer sig på det 

faktum att strategisk planering kan sättas i samband med effektiva NPO. 

Däremot är det mer oklart om planering leder till mer effektivitet eller om 

effektivitet leder till planering. Herman & Renz (1998) genom Herman & Renz 

(1999) har i en undersökning konstaterat att indikatorer på effektivt ledarskap i 

NPO är; (1) en uttalad vision; (2) en uppskattning av behoven; (3) ett 

planeringsdokument; (4) ett mått på belåtenheten hos klienterna; (5) en 

oberoende finansiell granskning och (6) ett uttalat kriterium för organisationens 

effektivitet. De fann även att effektiva NPO var mer benägna att anta nya 

strategier som innebar att de eftersträvade nya intäkter. (Herman & Renz, 1999) 

 

Herman & Renz (1999) menar att effektivitet i en NPO kan ses som en social 

konstruktion, i den betydelsen att effektivitet avgörs av intressenterna och 

skapas och förändras i en fortlöpande process. Därför är den nödvändigtvis inte 

något stabilt eller fullkomligt. De flesta människor har utvecklat åsikter om 

effektivitet, men många har svårt att uttrycka vilken information som har legat 

till grund för dessa åsikter. (Herman & Renz, 1999) 

 

Användning av resultatet från olika enskilda handlingsprogram som mått på 

effektiviteten i en NPO anser Herman & Renz (1999) vara riskabelt då detta 

betyder att effektiviteten inte blir mer än summan av de olika programresultaten. 

Bakom tanken med att använda sig av resultaten som värdemätare ligger det 

faktum att dessa resultat är angivna i specifika mätbara termer som enkelt kan 

spåras. Faran med att använda dessa mått finns i de situationer då en NPO får 
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erkännande för ett resultat som den endast är obetydligt ansvarig för. Detta kan 

leda till att bidragsgivarna blir övertygade och ökar anslagen med resurser som 

hade gjort större nytta någon annanstans. Ur ett annat perspektiv kan 

motsvarande situation leda till att programmet anses vara ett misslyckande och 

därmed läggs ner. (Herman & Renz, 1999) 

 

3.4 Styrmedel 
All information under denna rubrik kommer från Paton (2003) om ej annat 

anges. Patons bok Managing and measuring social enterprises bygger på 

empiriska studier av NPO:s i USA och Storbritannien. Han analyserar sju olika 

styrmetoder som figurerar i verkligheten, för att därefter sammanföra och 

utveckla en egen modell i viss mån baserad på och influerad av tankegångarna 

inom balanserat styrkort. Vi avser därför att presentera balanserat styrkort och 

dashboard något mer utvecklat än nedanstående styrmetoder. De styrmetoder 

Paton (2003) presenterar är: 

 

• ACE – Administration cost to expenditure 

• Outcome measures – Resultat styrning. 

• Social audit – Social redovisning. 

• Benchmarking – Jämföra mellan olika företag. 

• Styrning genom certifiering – ISO 9000 

• PQASSO – Practical quality assurance systems for small organisations. 

• EM – Excellence model. 

 

Paton anser att ACE är ett bra exempel på ett prestationsmått som verkar på 

institutionell nivå då det innebär att de administrativa kostnaderna mäts som en 

andel av den totala omsättningen. Det är lätt att beräkna, det kan riktas direkt 
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mot specifika områden som är av allmänt intresse och det kan i viss utsträckning 

användas för jämförelse. Måttet har ofta varit intressant för media och på senare 

år har även den akademiska världen givit måttet en större uppmärksamhet. Paton 

framhåller att en anledning till att förtroendet för ACE har ökat kan bero på det 

faktum att redovisningen inom NPO:s har gått mot en högre grad av   

standardisering. ACE antas vara ett mått på organisationens effektivitet och 

forskningens huvudsakliga intresse har inriktat sig på att förstå variationerna 

inom ACE, både mellan organisationer som helhet men även mellan sektioner 

inom samma organisation. Sargeant & Kaehler (1998) i Paton (2003) har i sitt 

arbete på detta område visat att ACE varierar med storleken på organisationen 

med den slutsatsen att stora organisationer verkar vara mer effektiva, men säger 

samtidigt att stora variationer fortfarande saknar förklaringar.  

 

Paton menar att det mest väsentliga med idén om att använda sig av 

resultatstyrning är att det sker en fokusering på de varaktiga fördelar som skapas 

genom verksamheten. I sin mest kraftfulla form kan den knytas till något som 

kan liknas vid en social investering vad beträffar finansieringen och detta 

resonemang har sitt ursprung i ett affärsperspektiv. Denna, ofta byråkratiserade 

process med att knyta nya bidragstagare till organisationen och skapa nya 

servicekontrakt, kan ersättas med en modell av affärsplanering med tydliga mål 

och säkerställning av att erhålla en hög återbäring. Den självklara frågan är om 

målen som finns inom en NPO kan reduceras till vad som i själva verket 

produceras. Rent praktiskt används termen resultatstyrning mycket mer fritt, ofta 

som ett sätt att referera till utvärderingen av ett program ur ett helhetsperspektiv.  

 

Paton skriver vidare att social redovisning har uppkommit som ett svar på att 

skapa ett större socialt ansvar för företagen. Social redovisning ses som ett 

ramverk där organisationerna kan testa, utveckla och demonstrera sitt 
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ansvarstagande för sina intressenter, samt effektiviteten i respektive program. 

Herman & Renz (1999) anser genom Paton (2003) att i svårigheterna med att 

definiera och komma överens om ett lämpligt mått på en NPO:s effektivitet kan 

intressenternas reaktioner fungera som ett alternativt angreppssätt. Carter, Klein 

et al. (1992) tillägger genom Paton (2003) att det finns problem med detta 

tillvägagångssätt, exempelvis kan de intressenter som är i behov av tjänsterna 

fungera som konkurrenter till varandra och den som kräver mest behöver inte 

nödvändigtvis vara i störst behov av tjänsten och därför föreslår de att ett inslag 

av okänslighet kan vara lämpligt för att fördela resurserna rättvist. Herman & 

Renz (1997) i Paton (2003) avslutar diskussionen med en betoning på att ett 

angreppssätt som utgår från intressenterna är fascinerande då medverkan från 

intressenter länge har ansetts vara karaktäristiskt för NPO:s.   

 

Svårigheterna med att sammanställa icke-finansiella mått på ett meningsfullt sätt 

kan reduceras genom att fokusera på enskilda processer istället för på 

helhetsbilden. Genom att definiera specifika processer kan organisationen få 

fram kostnader och resultat som i mycket hög grad är jämförbara med utfallet 

hos andra organisationer. Detta är den grundläggande idén med benchmarking. 

Genom att söka information om hur de som presterar bäst i branschen arbetar 

kan organisationen utvecklas och i längden förbättra sitt eget resultat. Metoderna 

för att genomföra detta kan skilja sig något, men vanligtvis ingår nedanstående 

moment: 

 

• Noggranna studier av en definierad uppsättning aktiviteter, ofta en 

tvärfunktionell process som är ekonomiskt betydelsefull. 

• Reflekterande över definitionerna och måtten på prestationerna. 

Förekommer ofta ett användande av icke-finansiella mått för att spåra och 

jämföra olika prestationsnivåer. 
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• Identifiering av vilka organisationer som det är lämpligt att lära sig av. 

Dessa arbetar med liknande aktiviteter och gör det mest effektivt av alla i 

branschen. 

• Målen sätts i relation till extern standard, istället för att sättas med avseende 

på interna historiska prestationer. 

• Skapandet av en projektgrupp som har till uppgift att genomföra studien 

samt leda introduktionen av förändringarna. 

 (Paton, 2003 s.81) 

 

Granskning och efterföljande certifiering, exempelvis genom ISO 9000 har 

blivit ett viktigt inslag för att visa externa intressenter att organisationen drivs på 

ett modernt och förstklassigt sätt. Den inspektion som många organisationer går 

igenom karaktäriseras av: 

 

• Frivillighet, med ambitionen att hålla en hög standard. 

• Oberoende certifiering som utförs av en utomstående part mot en avgift. 

• Används på en mängd olika styrsystem, inte bara finansiella aktiviteter. 

• Den utomstående parten genomför regelbundet besök för att intervjua och 

observera istället för att förlita sig på dokument. 

(Paton, 2003 s.99) 

 

Studier har visat att certifiering genom ISO 9000 ger större fördelar än väntat 

vad beträffar effektivitet, produktivitet och styrning samt att dessa fördelar anses 

väga tyngre än de marknadsfördelar som kan ge positiva effekter ur ett externt 

perspektiv. De organisationer som har genomfört en certifiering enligt ISO 9000 

är med mycket få undantag nöjda och de fördelar som presenterats ovan gäller 

även för små organisationer.  
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När en organisation bedöms genom ett certifieringssystem som beskrivs ovan 

ligger det nära till hands att även utarbeta ett poängsystem för att granska hur 

organisationens prestationer förhåller sig till jämförbara institutioner. En sådan 

värdering är en form av mått med vilket organisationen kan göra en grov 

uppskattning av hur väl administrationen fungerar samt hur prestationerna 

utvecklas över tiden. Två modeller avsedda för denna form av självvärdering har 

på senare tid fått stor uppmärksamhet bland NPO:s i Storbritannien. Dessa är 

PQASSO (the Practical Quality Assurance System for Small Organisation) och 

EM (the Exellence Model). PQASSO är uppdelad i 16 olika kvalitetsområden, 

vilka tillsammans bildar en helhetsbild över en NPO:s välbefinnande och 

effektivitet. Modellen innehåller både naturliga mått inom kvalitet, som kritik 

och förslag, samt mer omfångsrika mått som finansiell styrning, nätverk och 

partnerskap vilka inte enbart reflekterar över tydliga kvalitetsaspekter. 

 

EM är däremot i första hand ett verktyg för att analysera nuvarande tillstånd och 

syftar först i andra hand till att få ett erkännande genom certifiering. Denna 

modell är uppdelad i nio områden varav fem inriktar sig på hur saker genomförs 

och fyra på vad som faktiskt uppnås. Dessa nio områden är sen uppdelade i 32 

undergrupper med tillhörande frågor. Utifrån detta frågeformulär kan sen en 

NPO erhålla poäng, både totalt sett men även i de nio huvudsakliga områdena, 

dessa poäng kan sen ligga till grund för en jämförelse med andra. 

 

Modellerna anses ha mycket gemensamt, en skillnad är dock att PQASSO är 

avsedd för mindre NPO:s. 

 

3.4.1 Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet - BSC - är en styrmetodik som 1992 presenterades av 

Robert S. Kaplan och David P. Norton. BSC utvecklades som en reaktion på den 
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traditionella ekonomistyrningen där avsaknaden av andra styrmetoder/mått än 

rent ekonomiska var flagrant (Merchant & Van der Stede, 2003). Styrkortet 

syftar till att ha en direkt koppling till organisationens strategiska visioner och 

kortet byggs upp av fyra olika perspektiv: 

 

• Kundperspektivet – Kunder och den långsiktiga relationen med dessa har 

blivit allt mer viktig för dagens organisationer. Detta perspektiv syftar till att 

besvara frågan: Hur ser våra kunder på oss? Mått inom detta område kan 

vara nöjd-kund-index som baseras på marknadsundersökningar, antal 

klagomål, tid att fylla kundens behov, marknadsandel etc. 

 

• Det interna perspektivet – Här syftas till att förbättra de interna processer 

som finns inom en organisation. Mått som kan användas är utbildningsnivå 

för anställda, produktionstid, kvalitet etc. Perspektivet besvarar frågan: Vad 

måste vi förbättra? 

 

• Utvecklings- och lärandeperspektivet – En organisations förmåga att 

utveckla och förnya produkter/tjänster knyter direkt an till organisationens 

framtida förmåga att skapa värde. Detta perspektiv syftar till att besvara 

frågan: Kan vi fortsättningsvis förbättra oss och därmed skapa värde? 

Exempel på mått är utbildningstimmar för anställda, kostnader för FoU, 

antalet nya produkter av total produktflora etc. 

 

• Det finansiella perspektivet – Här ryms mycket av den traditionella 

ekonomi-styrningens fokus på finansiella mått. Exempel på olika instrument 

är ROI, kassaflödesanalyser, budgetavvikelser etc. Detta perspektiv syftar 

till att besvara frågan: Hur ser våra aktieägare på oss? 

                   (Kaplan & Norton, 1992) 
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Det finns en logik bakom den ordningsföljd i vilken de olika perspektiven 

presenteras och deras inbördes relationer bygger på de kausala förhållandena 

som finns mellan dem. Konkret kan sägas att för att ha bra kundrelationer 

behövs bra och stödjande interna processer. En utbildad personal förutsätter att 

organisationen i ett tidigare skede fokuserat utveckling och lärande. Kontentan 

av ovanstående fokusering blir ökad finansiell avkastning. (Kaplan & Norton, 

1992) 

 

Fördelarna med BSC är enligt Kaplan & Norton (1993) att det är ett verktyg som 

möjliggör samordning av de mått som i mångt och mycket redan finns ute i 

organisationerna. Skillnaden ligger i att de mått som återfinns inom BSC är mått 

som är framtagna med organisationens strategiska vision i åtanke och som 

konstruerats genom en gemensam process. De mått och mål som ofta florerar i 

organisationer är mått och mål som konstruerats i ad hoc-processer, oberoende 

av varandra och från situation till situation. Vidare medför processen i sig att  

uppmärksamheten riktas mot de kopplingar som finns mellan de olika 

aktiviteterna och organisationens måluppfyllelse. 

 

Under senare år har NPO:s börjat att utveckla och använda sig av BSC och 

Kaplan & Norton (2001) menar att det finns komplikationer i detta då 

organisationernas strategier är svåra att definiera. Vidare blir det finansiella 

perspektivets övergripande betydelse i grundmodellen något av en missmatch då 

det övergripande målet i NPO:s alltid är något annat än att gå med vinst. Detta, 

menar de, gör att det finns ett behov av att arrangera om styrkortet för att få en 

bättre applicerbarhet på nämnda organisationer. Det modifierade styrkortet 

presenteras i figur 3:2. 
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3.4.2 Att utveckla och implementera ett balanserat styrkort 

Kaplan & Norton (1993) påpekar att implementeringsprocessen är unik för varje 

organisation, dock presenteras åtta övergripande faser som bör finnas med. Även 

Holmström (1999) framhåller att ett balanserat styrkort bör spegla den enskilda 

organisationens särdrag. Han menar dock att styrkortet bör utformas och 

implementeras av organisationens medlemmar och att externa konsulter i all 

väsentlighet endast bör fungera som vägledare och bollplank. Den systematiska 

implementeringsprocess som Kaplan & Norton (1993) beskriver består av: 

För att uppnå vår vision, hur ska våra 

anställda utvecklas, kommunicera och 

arbeta tillsammans? 

För att tillfredställa våra kunder och 

bidragsgivare samt vår vision, vilka 

interna processer måste vi förbättra? 

Om vi lyckas, hur kommer vi 

att se ut i bidragsgivarnas 

ögon? 

För att uppnå vår vision, hur 

måste vi se ut i våra kunders 

ögon? 

VISIONEN 

Figur 3:2 Modifierat styrkort för NPO:s. Kaplan & 

Norton, 2001 s. 100. (Fritt översatt)
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1. Förberedelse – Vilken verksamhet är det som ska styras med BSC. Generellt 

sett passar BSC för verksamhetsområden som har egna kunder, 

distributionskanaler, produktionsanläggningar och finansiella 

prestationsmått. 

 

2. Första rundan av intervjuer – Ledningsgruppen inom verksamheten, mellan 

6-12 personer beroende på organisationens storlek, får 

bakgrundsinformation om BSC samt intern information om organisationens 

vision, mål och strategier. 

 

3. De verkställandes seminarium, första rundan – Ledningen samlas för att med 

hjälp av konsult (extern eller intern) utveckla styrkortet. Gruppen skall enas 

om vision, mål och strategier för att därefter besvara frågan; Om vi lyckas 

med våra visioner, mål och strategier, hur kommer våra prestationer skilja 

sig för aktieägare; för kunder; inom det interna perspektivet; i förmågan att 

utveckla och lära sig? Ett preliminärt styrkort med operationella mått för 

varje perspektiv skall därefter sammanställas. I detta skede är det vanligt att 

antalet mått är ganska högt. 

 

4. Andra rundan av intervjuer – Konsulten sammanställer och granskar de 

dokument som producerats i föregående faser. Han/hon genomför även 

intervjuer med varje person i ledningsgruppen med avseende på det 

preliminära styrkortet. 

 

5. De verkställandes seminarium, andra rundan – Ledningen, direkt 

underordnade och mellanchefer träffas för att diskutera vision, mål, 

strategier och det preliminära styrkortet. Företrädesvis sker arbetet i grupper 

och målet är att varje grupp ska kunna kommentera mått och mål samt ge 
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exempel på konkreta mått, implementeringen av dem och tillhörande 

målvärde. 

 

6. De verkställandes seminarium, tredje rundan – Ledningen möts en tredje 

gång för att sammanställa och slutföra styrkortet med avseende på resultaten 

i tidigare faser. Här fastslås visioner, mål, strategier, mått, målvärde samt 

implementeringen av styrkortet. En viktig aspekt här är att komma fram till 

hur styrkortet ska kommuniceras till anställda samt hur utvecklingen av ett 

informationssystem som stöder BSC skall göras.  

 

7. Implementering – En grupp bör tillsättas för att planera och genomföra 

implementeringen av det balanserade styrkortet. Samordning mellan olika 

funktioner behövs och övervakning samt rapportering av projektet krävs för 

en lyckad implementering. 

 

8. Uppföljning – Kvartalsvisa uppföljningar av BSC ska sammanställas. Detta 

för att möjliggöra justeringar av styrkortet om nödvändigt. 

 

                   (Kaplan & Norton, 1993 s.138-139) 

 

Holmström (1999) presenterar en något mindre detaljerad modell för utveckling 

av BSC. Han identifierar fyra kronologiska skeenden i processen och tillägger 

att en viktig uppgift som bör skötas externt är dokumentation av processen och 

sammanställning av resultaten. Vad som bör observeras är att Holmström 

använder sig av termen instrumentbräda som synonymt med styrkort. 

 

1. Formulering av vision – Varför finns vi till? Det finns en stor variation på 

hur visioner kan formuleras. Gemensamt är att de bör besvara den 
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ovanstående frågan. Vidare bör visionen komma från ledningen, vilket dock 

kan ske i en dialog med anställda. Förslagsvis kan man använda sig av s.k. 

brainstorming. 

 

2. Utveckling av strategisk plan – Hur ska visionen förverkligas? Strategin 

är resan mot förverkligandet av visionen. Att utveckla en strategi innebär 

långsiktiga men konkreta mål, definition av arbetssätt och härledning av 

unika aktiviteter. Lämpliga verktyg är SWOT-analys och resultatet kan med 

fördel synliggöras i en strategisk plan med följande innehåll:  

 

• Visionen. 

• Strategiska mål. 

• Strategier eller arbetssätt för att nå målen. 

• Kritiska framgångsfaktorer. 

 

3. Framtagningen av nyckeltal – Hur mäter vi framgången? Nyckeltalen är 

en operationalisering av resultat från ovanstående skeenden. Holmström 

förordar att nyckeltalen tas fram genom en dialog med de anställda då det 

oftast är de som bäst vet vad som bör mätas och hur detta kan mätas. Vidare 

menar han att denna delprocess blir en viktig del av förankringsprocessen. 

Förslag på struktur över detta skeende är:  

 

• Presentation av strategiplan. 

• Intervjuer med anställda med hjälp av värdekedjemodell. 

• Sammanställning av bruttolista med nyckeltalsförslag. 

• Utvärdering av bruttolistan och rangordning av nyckeltal. 
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4. Utformningen av instrumentbrädan. Det sista steget i utvecklandet av ett 

styrkort är att föra samman den strategiska planen med nettolistan av 

nyckeltalsförslag. Utgångspunkt kan vara de fyra perspektiven som 

presenteras i grundmodellen (se ovan) men en del organisationer kan med 

fördel hitta andra perspektiv av samma vikt. Balanseringen av perspektiven 

handlar om att skapa en gemensam bild av vad som är viktigt och prioriterat 

inom organisationen samt att säkerställa att nyckeltal finns inom detta 

område. Vidare bör instrumentbrädan vara strategisk och operativt relevant 

samt begriplig för användarna. Begripligheten är en av de viktigaste 

punkterna då det som oftast skiljer succé från misslyckande i 

implementeringen är styrkortets informationsvärde och begriplighet. 

 

                 (Holmström, 1999) 

3.4.3 Dashboard 

Paton (2003) menar att det finns ett problem i att välja en tillräckligt bred men 

samtidigt hanterbar uppsättning av mått. En central fråga blir hur mycket 

information om prestationerna som får anses tillräcklig samt vad informationen 

ska fokusera på. De flesta mått som används inom en NPO syftar till att besvara 

frågorna: 

 

• Effektivitet, med avseende på i vilken utsträckning ger aktiviteterna, 

programmen och servicen det planerade resultatet? 

• En NPO kan ses som en bestående kombination av resurser och relationer 

och på ett eller annat sätt vill människor veta om den drivs på ett bra sätt vad 

beträffar servicen? Annorlunda uttryckt handlar frågan om till vilken grad 

levererar NPO:s bra program? 
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För att ovanstående frågor ska kunna besvaras på ett tillfredsställande sätt 

föreslår Paton en uppsättning bestående av 5 olika områden vilka tillsammans 

bildar en instrumentpanel - dashboard.  

 

 
 

 

1. Nuvarande resultat. Informationen som behövs i detta område är i 

allmänhet känd och relativt oproblematisk. Det mest nödvändiga är 

sammanfattade rapporter från varje huvudprogram och aktivitetsområde, 

Nuvarande resultat 

• Summerat utfall 

• Finansiella rapporter 

• Marknadsrapporter 

Underliggande prestationer 

• Serviceresultat 

• Affärsresultat 

• Externa trender 

• Jämförelser 

Förändringsprojekt 

• Regelbunden rapportering av 

initiativ som överordnade har 

direkt kontroll över 

Risker 

• Likviditet 

• Anpassning till externa 

regelverk 

• Analys av nyckelrelationer 

Tillgångar & Kapaciteter 

• Fysiska och finansiella 

tillgångar 

• Externt rykte 

• Relationer 

• Expertkunskap 

• Utvecklingskompetens 

Figur 3:3 Illustration av Dashboard. Paton, 2003 s. 142
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tillräckligt för att möjliggöra ett rättvist ansvarstagande och en ömsesidig 

förståelse inom en ledningsgrupp samt att ge förvaltarna en organisatorisk 

översikt. De flesta NPO:s har en stor mängd av relevant finansiell och 

operativ information då kontrakt ofta kräver regelbunden rapportering av 

utgifter, aktiviteter och resultat i förhållande till uppgjorda prognoser. 

Följaktligen består det väsentliga problemet av urvalet av information, d.v.s. 

i vilken utsträckning det är lämpligt att aggregera och kombinera tillgänglig 

information för att underlätta förståelsen av de nuvarande prestationerna 

inom varje huvudprogram och aktivitet för de som inte är direkt involverade. 

På grundval av erfarenhet uppstår följande frågor: 

 

• Har informationen som presenteras i rapporter riktade till förvaltare och 

chefer granskats från informationsanvändarnas perspektiv? För att 

förvaltarna inte ska fastna i operativa detaljer och förlora fokus bör 

överflödigt detaljerade räkenskaper och rapporter undvikas. 

 

• En annan fråga är hur sammanfattade indikatorer på sociala resultat kan 

rapporteras rutinmässigt och presenteras vid sidan av programmens 

finansiella resultat? Intressant nog så finns den data som behövs nästan 

alltid tillgänglig, men det är sällan den presenteras på detta sätt. Medan 

den informationen har ett begränsat värde i termer av styrning har dessa 

siffror om vad som uppnåtts en viktig symbolisk roll då de påminner 

samtliga anställda om varför NPO:n faktiskt finns till. 

 

2. Underliggande prestationer.  Antagandet här är att varje huvudsaklig 

aktivitet någon gång under året blir ämne för en strategisk granskning. Detta 

tillfälle bör innehålla mer grundläggande frågor om effektivitet och 

aktiviteternas framtida värde. Frågan blir därför vilken information som 
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krävs för en sådan granskning? Vad beträffar projektområden så måste de 

värderas i termer av social framgång och affärsframgång och för dessa 

behövs i sin tur en värdering av intern information, särskilt data om 

utveckling, samt extern, jämförande information. Idealt vore jämförande 

information som erhålls och används i granskningen av stödfunktioner, som 

att samla in monetära medel, ekonomi, administration och HR. Samma 

principer i att klargöra uppställda mål med avseende på ett internt 

kundperspektiv, samt att erhålla extern jämförelse och möjlig kontextuell 

information, är relevant. I praktiken måste naturligtvis resurserna som läggs 

på en sådan granskning stå i proportion till fördelarna.  

 

3. Risker. Alla organisationer utsätts för risker. För NPO:s kan otrevliga 

överraskningar komma i form av snabbt försämrad finansiell ställning, 

upptäckandet av brister i juridiska överenskommelser eller 

kontraktsöverensstämmelser, klagomål från klienter eller 

projektmisslyckanden – allt av detta kan yttra sig i dålig publicitet. Frågan 

blir då; om svårigheter utvecklas i ett av dessa områden, kommer chefer 

eller förvaltare att varnas för denna utveckling eller få information för att 

upptäcka den? 

 

4. Tillgångar och kapaciteter. Traditionella poster från balansräkningen, 

såsom anläggningar, fysiska tillgångar, investeringar och reserver är viktiga 

för några NPO:s. Men vanligtvis består nyckeltillgångarna av immateriella 

tillgångar som uppmärksammas och uppskattas av allmänheten. 

Immateriella tillgångar kan yttra sig som innehavet av en stor databas med 

donatorer och medlemmar, positiva relationer med särskilda givare och 

myndigheter eller att inneha expertkunskap i specifika områden. Sådana 

tillgångar kan ge NPO:s möjligheten att snabbt planera och starta nya 
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projekt vilka har en hög trovärdighet och ger bra resultat, samtidigt som 

nybörjare på området får arbeta i motvind eller rent av misslyckas. Detta 

område inom dashboard stimulerar cheferna till att fundera över vilka de 

viktiga kapaciteterna är för deras kommande framgångar, vilka de praktiska 

arbetssätten är som skapar denna kapacitet samt vilken information som bör 

sammanställas för att underlätta bedömningen av vad som sker med 

kapaciteten. De självvärderingsmodeller som presenterats tidigare illustrerar 

vilken sorts information som behövs för att granska kapaciteten. En stor del 

av den informationen blir kvalitativ i form av intryck och observationer från 

erfarna chefer och medarbetare. Men en del av informationen finns mer 

formellt bokförd och blir därmed lättare att erhålla. Det kan handla om hur 

stor andel erfaren personal som har slutat över åren, hur stor summa pengar 

som har investerats i personalutveckling, lämpligheten i att använda IT för 

att sprida information, idéer och erfarenheter, utvecklandet av tvär- och 

interorganisatoriska nätverk samt externa förändringar som påverkar 

kapaciteten.  

 

5. Förändringsprojekt. Förändringar som sammanslagningar, 

omstruktureringar och ny IT-infrastruktur kan vara utmanade för cheferna 

att planera, förhandla och genomföra, men när det gäller rapportering blir 

deras utveckling okomplicerad att övervaka. I vilken utsträckning 

förändringarna bidrar med avsedda fördelar blir naturligtvis en svårare fråga. 

Men om förändringarna inte är starkt kontroversiella är det inte värt att 

spendera resurserna på att komponera rapporter för komponerandets skull. 

 

Kärnan i denna teori är att chefer och ledare inom NPO:s behöver information 

om prestationerna i de 5 olika områdena. Modellen säger dock inget om hur 

mycket information som erfordras eller hur den ska anskaffas.  
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3.5 NPO:s i ett amerikanskt perspektiv 
Schuppert (1995) och Reichard (1988) presenterar genom Theuvsen (2004) fyra 

olika former av NPO:s vilka förekommer i USA. 

 

1. ”Typiska” NPO:s, vilka kännetecknas av självständighet från staten, 

solidaritet med sina bidragsgivare, de har mer eller mindre demokratisk 

struktur, ett förbehållslöst arbete utförs av många av deras medlemmar och 

de har en direkt, icke marknadsmässig relation med sina klienter. Exempel 

på detta är ”Läkare utan gränser” (www.lakareutangranser.se). 

 

2. Kommersialiserade NPO:s, vilka har en mer marknadsmässig relation med 

sina kunder och dessutom använder sig av styrningsprinciper som liknar 

dem i ett företag. Exempelvis bilklubbar och stora kooperativ faller inom 

denna kategori. 

 

3. Semioffentliga NPO:s, dessa har till stor del kommit under statlig styrning, 

förslagsvis genom juridiska regleringar eller ett stort beroende av offentlig 

finansiering, och dessutom har de förvandlats till stora byråkratier. Exempel 

som passar in här är sociala välfärdsorganisationer på europeiska 

kontinenten.  

 

4. Gräsrotsorganisationer. De uppvisar vissa likheter med informella sociala 

grupper; små till storleken, demokratisk struktur baserad på gemensamma 

mål och vänskap, har dessutom varken heltidsanställda eller traditionella 

chefer. Dessa gräsrotsorganisationer var vanliga i den första vågen av freds- 

och antikärnkraftsrörelsen. 
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Quarter, Mook & Richmond (2002) menar att det saknas tydliga gränser mellan 

samhällets tre olika sektorer. Vidare skriver de att myndigheternas roll i 

finansieringen av ett socialt skyddsnät har minskat och detta har medfört att 

länken mellan den privata sektorn och ekonomin ur allmänhetens perspektiv har 

stärkts ytterligare. Den forskning som Quarter, Mook och Richmond har 

genomfört föreslår tre grundläggande grupperingar för NPO:s; offentliga 

sektorns NPO:s, marknadsbaserade NPO:s samt NPO:s som bedrivs i 

medborgerlig regi. (Se figur 3:1). (Quarter, Mook & Richmond, 2002) 

 

Quarter, Mook och Richmond (2002) har dessutom identifierat en stor grupp 

NPO:s inom offentliga sektorn som tillhandahåller service till allmänheten. 

Dessa organisationer är starkt beroende av offentlig finansiering och trots att de 

agerar på armslängds avstånd från staten så kan de ses som en partner till 

myndigheterna (Salomon 1987, 1995 i Quarter, Mook & Richmond, 2002) eller 

till och med som en förlängning av dem (Smith & Lipsky, 1993 i Quarter, Mook 

& Richmond, 2002).  

 

Ytterligare en karaktäristika för offentliga NPO:s är deras inriktning mot externa 

klienter, en inriktning som har två spår; de offentliga NPO:s som ger service till 

en bred allmänhet och de som endast hjälper specifika grupper, exempelvis 

hemlösa eller människor med låg inkomst. Några av dessa NPO:s administreras 

direkt av myndigheterna, men de flesta administreras av religiösa organisationer, 

historiska föreningar och utbildningsinstitut. Offentliga NPO:s har fått en ökad 

betydelse därför att familjen idag är mindre oberoende än förr i tiden och att 

människor är mindre socialt engagerade i sina grannar (Putnam, 2000 i Quarter, 

Mook & Richmond, 2002). Många NPO:s har uppstått för att kompensera det 

ökade trycket på familjen, speciellt för familjer med låga inkomster. Som ett 

svar på den statliga utvecklingen under 1990-talet har myndigheter i allt högre 
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grad riktat sig till NPO:s för att kunna ge en anständig service, istället för att 

engagera sig själva på ett direkt sätt. (Quarter, Mook & Richmond, 2002) 

 

 
 

 

 

 

Marknadsbaserade kooperativ och NPO:s konkurrerar om intäkterna på den 

öppna marknaden och förbinder därmed samhällsorganisationerna med den 

privata sektorn. Dessa NPO:s består av olika rekreationsorganisationer som 

ägnar sig åt sport, musik, teater, dans, friluftsliv o.s.v. och intäkterna dessa 

Offentlig 

sektor 

Privat 

sektor 

Tredje 

sektor

Offentliga 

NPO:s 

Marknads-

baserade 

kooperativ 
och NPO:s 

NPO:s 

Samhälls- 

organisationer

Sportalliances 

(Idrottsföreningar) 
Homeless shelters 

(Stadsmissionen) 

Day Care Centers 

(Dagis, dagmammor) 

Figur 3:1 Samhällets tre sektorer. Quarter, Mook & 

Richmond, 2002 s. 23
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NPO:s får kommer från betalningar för utförd service. (Quarter, Mook & 

Richmond, 2002) 

 

Den tredje sektorn delar Quarter, Mook & Richmond (2002) upp i två 

undergrupper; NPO:s för inbördes sällskap och frivilligorganisationer. NPO:s 

för inbördes sällskap finansierar sin verksamhet genom att ta betalt av sina 

medlemmar mot att medlemmarna får ta del av den service organisationen 

tillhandahåller. Den mest vanliga organisationen i denna grupp är en religiös 

församling som också har sidoförsamlingar vilka tillhandahåller utbildning och 

rekreation. Men i denna grupp finns även fackföreningar och sammanslutningar 

för exempelvis konsumenter och affärsinnehavare. (Quarter, Mook & 

Richmond, 2002) 

 

Frivilligorganisationer finansieras enbart med medel från donatorer och 

medlemmar. De inriktar sig dessutom på att hjälpa allmänheten istället för sina 

medlemmar. Dessa NPO:s håller dock på att försvinna då de i hög grad är 

beroende av myndigheternas vilja att stödja dem, samt frivillig arbetskraft. 

Många juridiska försvarsorganisationer passar i denna kategori, men även 

miljöorganisationer, människorättsorganisationer och fredsorganisationer. Trots 

att de finansieras av medlemmar, vilka också fungerar som frivilliga, är de 

inriktade på att hjälpa allmänheten och att förändra allmänhetens inställning. 

(Quarter, Mook & Richmond, 2002) 

 

3.6 NPO:s i ett svenskt perspektiv 
Förekomsten av NPO:s bygger, som vi tidigare sagt, på ett misslyckande från 

den privata och offentliga sektorn att tillgodose människans behov. NPO:s blir 

således ett komplement till dessa sektorer och då i första hand till den offentliga 
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sektorn, som ämnar till att skapa en social välfärd. Detta gör att välfärdsstatens 

utformning är av stor betydelse för hur NPO:s utformas och drivs i olika länder. 

Esping-Andersen (1990) menar att det är möjligt att dela in välfärdsstater i tre 

högst olika typologier:  

 

• Liberala välfärdsstater präglas av anspråkslösa socialförsäkringar och en tillit 

på marknadskrafterna att reglera och tillfredställa behovet av social välfärd. I 

denna typ av välfärdsstater ingår USA, Kanada och Australien. 

 

• Konservativa välfärdsstater har inte den tilltro till marknadskrafterna som de 

liberala välfärdsstaterna har. Dessa stater har till stor del präglats av kyrkan 

och det sociala systemet syftar till att bevara den traditionella 

familjetillhörigheten som socialt skydd. Exempelvis exkluderar 

socialförsäkringarna i dessa länder hemmafruar. Österrike, Frankrike, 

Tyskland och Italien tillhör alla denna typ av välfärdsstater. 

 

• Socialdemokratiska välfärdsstater strävar efter en jämlik välfärdsstat där 

minimistandarden ligger på en mycket högre nivå en de föregående. 

Meningen är att de som har det sämre ställt i samma utsträckning ska ha 

tillgång till de rättigheter och förmåner som de bättre ställda har. Detta kluster 

av välfärdsstater innefattar i första hand de skandinaviska länderna. 

 

Dock påpekar Esping- Andersen (1990) att socialdemokratiska välfärdsstater 

inte är fria från liberal tankar, likväl som att liberala välfärdsstater inte är helt 

liberala. 

 

Pestoff (1998) skriver att den svenska staten har provat ett antal alternativ för att 

kunna lösa de mest akuta ekonomiska problemen och samtidigt kunna erbjuda 
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sina medborgare de sociala tjänster vilka kännetecknar en välfärdsstat. 

Privatisering och kontraktering med den tredje sektorn har i detta avseende 

bidragit till uppkomsten av nya sociala verksamheter vilka har blivit ett 

betydelsefullt alternativ till den offentliga sektorns tillhandahållande av sociala 

tjänster.  

 

Wijkström (1997) menar att bilden av den svenska NP-sektorn har vinklats på 

grund av ett inskränkt amerikanskt perspektiv. Han skriver att merparten av den 

litteratur som behandlar NPO:s verkar bortse från det arbete som utförs i det 

viktiga, men mer komplexa, traditionella medborgerliga samhället. Två 

amerikanska forskare (Boli 1991 och James 1989) hävdar att de svenska NPO:s 

är så beroende av staten att deras självständighet som organisationer bör 

ifrågasättas. James (1989) i Wijkström (1997) anser att närmare två tredjedelar 

av intäkterna till den svenska NP-sektorn kommer från statliga medel. Hon 

fortsätter sin argumentation med att dra slutsatsen att Sverige endast har en liten 

NP-sektor och att denna sektor bara spelar en mindre roll som producent av 

privata och sociala fördelar. 

 

Stryjan och Wijkström (1996) skriver att det svenska välfärdssystemet har 

utvecklats i ett samspel mellan staten och en rad frivilligorganisationer. Som en 

konsekvens av det passar de svenska frivilligorganisationerna inte helt korrekt in 

i de erkända modellerna vad beträffar underliggande normativa principer, 

aktivitetsområden samt organisationsformer. De uttrycker vidare att den 

absoluta storleken på den svenska NP-sektorn är fullt jämförbar med andra 

europeiska länder men merparten av den svenska verksamheten är inriktad på 

sakfrågor; uppdrag som NP-organisationens intressenter anser betydelsefulla, 

istället för tillhandahållande av tjänster. Ledmotiven är folkrörelser samt olika 
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former av medlemskap och välgörenhetsorganisationer utgör endast en obetydlig 

del.  

 

Stryjan och Wijkström (1996) menar vidare att i den svenska modellen antas 

samhället som helhet vara mottagare av välfärd, inte bara enskilda hushåll. De 

anser vidare att svenska välfärdsmått är inriktade på socialt sanktionerade behov 

istället för att vara inriktade på de behövande. Som ett resultat av det kan 

modellen ur ett idealt perspektiv uppfattas som en övergripande försäkring 

vilken säkerställer en välfärd för hela populationen till skillnad från att vara 

inriktad på att förse specifika grupper med en grundläggande välfärd. Denna 

inriktning mot hela populationen försvagar förmågan att identifiera mindre 

grupper med problem och har medfört att NPO:s har tillgodosett dessa mindre 

synbara segment. 

 

Nordfeldt och Lundstedt i Westlund (2001) framhåller att i det svenska språket 

används uttrycken tredje, ideella samt frivilliga sektorn ofta synonymt vad 

beträffar deras betydelse, men samtidigt är det svårt att avgränsa en sektor då det 

finns en stor mängd variationer av organisationer som inkluderas här. De menar 

också att resultatet av den välfärdsmodell som har blivit ett kännetecken för 

Sverige under efterkrigstiden har medfört att begreppet folkrörelse fått en positiv 

återklang och förknippas med tradition, sammanhållning och solidaritet. Den 

internationella litteraturen använder istället begrepp som nonprofit (icke-

vinstdrivande), NGO - nongovernmental organisations (ickestatliga 

organisationer) och économie sociale.  

 

Nordfeldt och Lundstedt i Westlund (2001) uttrycker att erfarenheter har visat 

att det finns svårigheter med att genomföra komparativa internationella studier 

av den ideella sektorn. Den svenska traditionen med folkrörelser är exempelvis 
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unik i en internationell jämförelse. Den svenska ideella sektorn grundar sig på 

en logik av att ingripa där välfärdsstaten inte har nått upp till sina åtaganden. 

Författarna menar att detta medför att organisationerna placerar sig i en position 

som är förknippad med ett dilemma då de ger staten ett incitament för att dra sig 

tillbaka från det område där välfärdsorganisationen är aktiv.  

 

Även Westlund (2001) betonar att de folkrörelser som växte fram vid 

sekelskiftet i form av frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen 

har mist stora delar av sitt inflytande och det har medfört att intresset för sektorn 

har fokuserats på andra dimensioner. Uppmärksamheten har främst inriktats på 

de ideella organisationernas förmåga att producera välfärdsservice samt deras 

möjligheter att mobilisera frivilligt arbete. Westlund konstaterar vidare att en 

stor del av verksamheterna som bedrivs inom den tredje sektorn är i hög grad 

beroende av offentliga bidrag för att kunna agera. Likaså är många 

idrottsrörelser beroende av privat sponsring. Som ett resultat av ovanstående 

konstaterar Westlund (2001) att det råder symbios mellan de tre 

samhällssektorerna. 

 

Lundström & Wijkström (1997) menar att det är nödvändigt med förtydliganden 

kring några grundläggande områden för att en betraktare ska förstå de kulturella 

förhållanden som är aktuella i Sverige och för svenska NPO:s. De inleder med 

att poängtera skillnaderna mellan de två huvudsakliga organisationsformerna 

som används av NPO:s i Sverige; föreningar och stiftelser. I Sverige skapas en 

förening när ett antal individer på ett organiserat sätt och under en förutbestämd 

tid, eller för närvarande, arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

(Hemström, 1992 i Lundström & Wijkström, 1997). Enligt Boli (1992) i 

Lundström & Wijkström (1997) är det svenska begreppet förening starkare 

kopplat till kollektivet än till de individer som skapar denna förening. Detta 
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skiljer sig från den engelska användningen av begreppet förening, vilket inriktar 

sig mer på individerna och antyder att de umgås snarare än förenas. (Boli, 1992 i 

Lundström & Wijkström, 1997) 

 

Enjolras (1993) & (1995) i Pestoff, (1998) menar att föreningar är av sin 

ickevinstdrivande natur, och det faktum att de ofta baseras på frivilliga 

aktiviteter, väl lämpade att tillhandahålla service där andra former av 

verksamheter misslyckas. Detta beror på att föreningar kan skapa förtroende 

mellan konsumenterna och producenterna till servicen (Pestoff, 1998). Det antas 

vidare att föreningar vanligtvis inte ägnar sig åt opportunistiskt beteende då 

vinstmaximering lyser med sin frånvaro. Men det bör framhållas att den tredje 

sektorn inte på något sätt är immun mot misslyckande eller mot att bryta löftet 

om förtroende. (Gulliam & Perrow, 1992 i Pestoff, 1998) 

 

En stiftelse skapas däremot genom en permanent bestämning av en speciell 

egendom vilken förvaltas självständigt för ett specifikt syfte. Till skillnad från 

att grunda sig på individer som medlemmar, vilket är huvudkriteriet i en 

förening, baseras en stiftelse enbart på den självständiga egendomen som 

administreras för att säkerställa att dess mål uppnås. (SFS, 1994:1220 i 

Lundström & Wikjström, 1997) 

 

Lundström & Wijkström (1997) framhåller vidare att ett särdrag i den svenska 

NP-sektorn är dess höga grad av medlemskap bland befolkningen. 

Föreningsmedlemskapet har delvis ökat i Sverige under det tjugonde 

århundradet. Det gäller särskilt fackföreningar och idrottsföreningar. Frikyrkor 

och nykterhetsrörelser har däremot fått se både medlemsantal och politiskt 

inflytande minska.  



 - 49 -

Nordfeldt & Lundstedt i Westlund (2001) understryker att den svenska ideella 

sektorn domineras av organisationer vilkas betydelse för människor står i direkt 

förbindelse med ett eventuellt medlemskap. Westlund (2001) menar att detta 

medlemskap har en nära kontakt med det ideella arbete som utförs inom 

organisationens verksamhet. Han påpekar dessutom att den ideella sektorn 

förändras med det samhälle i vilket den ingår, föreningar med en lång historia 

genomgår organisationsförändringar samtidigt som nya organisationer 

tillkommer. 

 

Wijkström (1997) tillägger att endast ekonomiska siffror kan aldrig ge en 

komplett bild av en NP-sektor och därför behandlar han även två icke-finansiella 

mått; antal medlemmar och antal frivilliga arbetstimmar som levereras i NP-

sektorn. Ett distinkt särdrag i den svenska NP-sektorn är det höga antalet 

medlemmar, både räknat i absoluta siffror och i jämförelse med andra nationer. 

Vad gäller antal arbetstimmar som frivilliga lägger ner i svenska NPO:s så 

rapporterades 1992 totalt 480 miljoner timmar vilket motsvarade 9 % av allt 

utfört arbete i Sverige under samma år. Detta anser Wijkström vara särskilt 

intressant då endast 3 % av den totala arbetskraften var anställd inom NP-

sektorn. Wijkström avslutar med att konstatera att forskare ofta likställer ett 

lands storlek på NP-sektorn med sektorns andel av de sammanlagda 

förvärvsarbetande och helt utelämnar det obetalda frivilliga arbetet, vilket ger en 

missvisande förståelse av storleken på den svenska NP-sektorn.  

 

Wijkström (1997) skriver vidare att enligt beräkningar från Förenta Nationerna, 

som mäter den totala lönen till de anställda och organisationernas producerade 

mervärde, har Sverige en så obetydlig NP-sektor att den kan jämföras med 

Kamerun och Elfenbenskusten. När diskussionen däremot behandlar antal 

medlemmar i frivilligorganisationer räknat per capita drar Sverige till sig 
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internationell uppmärksamhet eftersom landet då kan jämföras med USA, den 

nation som anses vara mest utmärkande vad beträffar NPO:s. 

 

Ett tredje område som Lundström & Wijkström (1997) framhäver är 

välgörenhet. De menar att den engelska definitionen av välgörenhet är mycket 

vidare än dess svenska motsvarighet. Salomon (1996) i Lundström & Wijkström 

(1997) poängterar att termen välgörenhet har i anglosaxiska länder en speciell 

teknisk betydelse och innefattar konst, kultur, utbildning och andra aktiviteter, 

samtidigt som denna välgörenhet bidrar till den allmänna välfärden behöver den 

inte nödvändigtvis vara inriktad på de fattiga. Som en motsats till detta menar 

Lundström & Wijkström att i Sverige används begreppet välgörenhet, på alla 

begreppsmässiga nivåer, nästan uteslutande inom områden som social omsorg 

eller hjälp till de fattiga och behövande.  

 

Boli (1991) i Lundström & Wijkström (1997) noterar att kategorin 

välgörenhetsorganisationer saknas i den svenska officiella  statistiken. Han drar 

vidare slutsatsen att eftersom ansvaret för den inhemska sociala servicen har 

axlats av staten så finns det inget behov av dessa organisationer, åtminstone inte 

sådana som inriktar sig på inhemsk välgörenhet. Lundström & Wijkström 

hänvisar till studier som de själva har genomfört under åren 1993 och 1994 och 

påpekar att dessa studier visade att 8% av alla NPO:s eller frivilligorganisationer 

kunde benämna sig själva som välgörenhetsorganisationer. De menar även att 

många församlingar inom den svenska kyrkan är inblandade i socialt arbete, 

antingen själva eller i gemenskap med andra kyrkor och enligt ett amerikanskt 

perspektiv skulle detta antagligen betecknas som välgörenhet. Författarna 

påvisar också det faktum att Sverige har många organisationer som traditionellt 

förknippas med välgörenhet, såsom Frälsningsarmén, Röda korset och flertalet 
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stadsmissioner. Dessa organisationer utgör dock ingen omfattande del av den 

svenska NP-sektorn, vilket de gör i många andra länder.  

 

De anser vidare att det verkliga skälet till att välgörenhetsorganisationer saknas i 

svensk officiell statistik skulle istället vara att ordet ”välgörenhet” har en negativ 

bibetydelse i Sverige, som förmodligen kommer från bilden av fattiga, hjälplösa 

människor som har fastnat i fattigdom. Idén med välgörenhet är inte politisk 

korrekt i den Svenska NP- eller frivilligsektorn. Inte ens internationellt inriktade 

välgörenhetsorganisationer är, officiellt, benämnda välgörenhetsinrättningar i 

Sverige. De flesta av dessa organisationer föredrar att bli betraktade som 

populära folkrörelser, eller att få sina aktiviteter betraktade som humanitära 

insatser. Även Nordfeldt & Lundstedt i Wijkström (2001) påpekar att det har 

utvecklats negativa signaler kring begreppet välgörenhet vilket kan ge 

associationer till klasskillnader, ojämn maktfördelning och ett 

beroendeförhållande mellan givare och tagare, faktorer som inte har någon plats 

i en välfärdsstat. 

 

Avslutningsvis granskar Lundström & Wijkström (1997) det område som utgörs 

av tjänster. Produktionsresultatet från en NP-sektor består nästan alltid 

uteslutande av tjänster. Grönroos (1996) i Lundström & Wijkström (1997) pekar 

på fyra skillnader som skiljer en tjänst från en produkt: 

 

• De är immateriella  

• Består av en aktivitet eller en process 

• Konsumeras i samma stund som de produceras 

• Kunden som tar emot tjänsten har ofta en aktiv roll i produktionen av 

tjänsten (Grönroos, 1996 s 47-50 i Lundström & Wijkström, 1997)
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Tjänster inom NPO:s är ofta indelade i medlemstjänster, offentliga tjänster samt 

kvasioffentliga tjänster. Medlemstjänster kan exempelvis innebära sport- och 

rekreationsmöjligheter såsom golf- eller tenniskurs. Offentliga tjänster och 

kvasioffentliga tjänster utmärks av att när en individ konsumerar en enhet av 

tjänsten minskar inte andras möjligheter att konsumera samma enhet. En annan 

typ av tjänster som normalt inte behandlas i den huvudsakliga NPO-litteraturen 

är röst- eller intressetjänsten vilka inriktar sig på att hantera sakfrågor. Detta 

utgör dock en stor del av produktionen i den svenska NP-sektorn och är 

förmodligen en relativt viktigare del av sektorn än i många andra jämförbara 

länder. Vid studier av den svenska NP-sektorn är det betydelsefullt att vara 

medveten om skillnaderna mellan produktionen av medlems- eller 

välfärdstjänster samt de olika nivåerna av röst- eller intressetjänst som 

förekommer i exempelvis fackföreningar. 

 

Stora delar av den svenska NP-sektorn har uppkommit tack vare religionen. 

Förutom de frikyrkor som uppstod under 1900-talet så var en religiös 

livsåskådning betydelsefull för många grundare av välgörenhetsorganisationer. 

Medlemmarna i dessa organisationer var dessutom ofta involverade i den 

statliga kyrkan. Vid sekelskiftet var många av de människor som var engagerade 

i NPO:s motiverade av en religiös övertygelse och hade dessutom ett religiöst 

syfte med sitt engagemang. 

 

Wijkström (1997) förklarar att den svenska NP-sektorn består till övervägande 

delen av föreningsverksamhet av skilda slag. Intäkterna till denna NP-sektor 

delar Wijkström upp i (i) statliga medel (ii) privata gåvor och donationer samt 

(iii) en självgenererad eller intjänad inkomst, medlemsavgifter ingår exempelvis 

här. I denna uppdelning kommer ca 29% av intäkterna från statliga medel, vilket 
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kan ställas mot det alternativ som James (1989) presenterade, där två tredjedelar 

av intäkterna kommer från staten. 

 

När Wijkströms siffror jämförs med andra länder tillhör Sverige de nationer som 

är minst beroende av statliga medel. Anledningen till detta anses vara att de 

områden inom svenska NPO:s vilka till övervägande del finansieras med statliga 

medel, som sjukvård, sociala tjänster samt utbildning/forskning, samtidigt är de 

minsta områdena inom svenska NPO:s. I andra länder domineras NPO:s av 

nämnda områden samtidigt som de delar förhållandet i Sverige med att vara de 

största mottagarna av statliga medel och därmed blir storleksförhållandet det 

omvända. 

 

3.7 Diskussion: amerikanskt kontra svenskt 

perspektiv 
Som vi inledningsvis nämnde är merparten av det teoretiska resonemang som vi 

presenterat baserat på amerikanska studier. Detta skulle kunna bli problematiskt 

då ett rimligt antagande är att svenska förutsättningar inte fullt ut 

överensstämmer med amerikanska.  

 

Ett utmärkande exempel är Esping-Andersens (1990) beskrivning av liberala 

respektive socialdemokratiska välfärdsstater som presenterades inledningsvis i 

kapitel 3.6. Esping-Andersen lyfter där fram ett antal grundläggande 

förhållanden som på ett markant sätt skiljer välfärdsstaterna från varandra och 

med den utgångspunkten visar han sen vilka konsekvenserna blir, exempelvis 

när en NPO finansieras.  
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De modeller vi har redogjort för är utvecklade för att mäta prestationerna hos de 

NPO:s som förekommer i USA och med avseende på de olikheter som 

redovisats ovan finns det avsevärda skillnader mellan NPO:s i USA och Sverige. 

Dessa olikheter förefaller dock inte, vid en första anblick, resultera in några 

väsentliga avvikelser när vi granskar modellernas applicerbarhet på NPO:s som 

är representativa för Sverige. När vi beaktar de fem områden som Paton (2003) 

har identifierat som betydelsefulla för att värdera prestationerna i en NPO 

förefaller de alla vara användbara även i NPO:s som är karakteristiska i Sverige. 

Denna iakttagelse innefattar också vår fallorganisation, SPM, då de bedriver en 

verksamhet där utfallet i många avseenden går att mäta och värdera. 

 

Hur organisationerna som återfinns i NP-sektorn finansieras har även 

uppmärksammats av Quarter, Mook & Richmond (2002) som skriver att de 

amerikanska NPO:s som levererar service till allmänheten är i högsta grad 

beroende av en offentlig finansiering och därför kan det ifrågasättas om de är 

tillräckligt oberoende för att uppfattas som självständiga. Beskrivningen de ger 

lämpar sig bra på vår fallorganisation, SPM, vilket vi senare kommer att få se i 

större utsträckning är beroende av de bidrag de får från den svenska 

myndigheten SIDA.  

 

Vår fallorganisation uppvisar för övrigt större likheter med amerikanska NPO:s 

än vad mer ordinära svenska NPO:s gör. Detta med avseende på att SPM inriktar 

sin verksamhet på specifika grupper samt administreras av en religiös 

organisation. Samtidigt som detta delvis kan fungera som ett stärkande argument 

för att använda modeller vilka är utvecklade med ett amerikanskt perspektiv i 

fokus måste vi vara medvetna om att vår fallorganisation tillhör en minoritet 

bland svenska NPO:s och därför bör resultaten generaliseras med eftertanke.  

 



 - 55 -

Ett annat framstående förhållande som skiljer den amerikanska infallsvinkeln 

från den svenska är den kategori där medlemskap utgör en betydelsefull 

omständighet. Quarter, Mook & Richmond (2002) menar att ur en amerikansk 

synvinkel är den vanligaste organisationen i denna grupp en religiös församling 

som tillhandahåller utbildning och rekreation till sina medlemmar. De nämner 

även fackföreningar och sammanslutningar för diverse intressen som tillhörande 

denna samling organisationer. Detta skiljer sig mycket från det svenska 

förhållandet i vilket Lundström och Wijkström (1997) framhåller 

idrottsföreningar och fackföreningar som de absolut största organisationerna i 

den grupp som grundar sig på medlemskap.  
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4 Empiriskt resultat 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de intervjuer vi genomfört på vår 

fallorganisation. Inledningsvis för vi en diskussion kring metodiken bakom 

intervjuförfarandet, därefter presenterar vi de resultat som framkommit. Vi 

avser även att presentera det skriftliga material som vi fått vid intervjuerna. 

 

4.1 Metoddiskussion – Intervjuer 
Den intervju vi genomfört är en öppen gruppintervju på respondenternas 

arbetsplats. Jacobsen (2002) definierar en gruppintervju som att ”intervjua en 

grupp samtidigt i stället för varje individ för sig” samt understryker att 

”undersökaren fungerar mer som debattledare eller ordförande än som ren 

intervjuare med frågor”. Vår avsikt är förutom att få information från 

respondenterna även delge dem vår kunskap inom området. Tanken är att vi 

tillsammans med vår fallorganisation skall komma fram till ett antal slutsatser 

varpå vi anser att gruppintervju passar utmärkt. Efter den inledande 

gruppintervjun följde vi upp med korta, individuella intervjuer. Detta skedde 

samma dag, med avsikt att försäkra oss om att vi i så stor utsträckning som 

möjligt skulle få ett komplett material samt räta ut uppkomna frågetecken.  

 

Urvalet av respondenter har skett genom en dialog med fallorganisationen, där 

vi förklarat våra avsikter och organisationen försökt finna lämpliga 

respondenter. Då det ligger i fallorganisationens önskan att få ämnesområdet 

förklarat för sig samt få ut så mycket som möjligt av samarbetet, anser vi att de i 

största utsträckning valt de respondenter som är mest relevanta. 
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För att underlätta intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide inför 

intervjutillfällena, se bilaga 1. Denna intervjuguide var avsedd att fungera som 

ett komplement och stöd i de fall dialogen sinar under intervjutillfällena. 

Jacobsen (2002) anser att det kan vara fördelaktigt att förbereda stödpunkter 

inför den öppna intervjun, så länge guiden inte styr för mycket. Under 

intervjuernas gång använde vi oss av bandspelare samt anteckningar för att 

säkerställa att vi fick med vad som sades, därefter avslutade vi med att 

strukturera anteckningar och bandupptagningar. 

 

Intervjuer som insamlingsmetod för kvalitativ data har, förutom många fördelar, 

även en del nackdelar. Dessa nackdelar kan delas upp i så kallade 

intervjuareffekter och kontexteffekter. Intervjuareffekter innebär att vi som 

intervjuare med vår fysiska närvaro medverkar till att respondenterna uppträder 

onormalt. Även situationen som sådan, att bli intervjuad, kan leda till ett konstlat 

beteende hos den intervjuade. (Jacobsen, 2002) Vi anser att dessa effekter kan 

påverka de svar våra respondenter avgivit. Dock har vi försökt minimera denna 

effekt genom att ge oss såväl som respondenterna tid och utrymme för att 

återkomma till vararandra för klargörande eller följdfrågor, vidare har vi låtit 

respondenterna granska de intervjuresultat vi sammanställt för att på så sätt 

försäkra oss om att vi uppfattat dem rätt.  

 

Kontexteffekter innebär att miljön omkring intervjun kan påverka 

respondenterna och således även deras svar. Jacobsen (2002) menar att 

konstlade miljöer tenderar till att ge konstlade svar och att vad som avses som en 

normal miljö för intervjun kan variera och beror i hög grad på vad intervjun 

syftar att beröra. Vi anser att respondenternas arbetsplats utgör en normal miljö 

för våra intervjuer. Detta grundar vi på det faktum att intervjun syftar till att ge 
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oss kunskap om fallorganisationen, då organisationen är vårt 

undersökningsobjekt och inte respondenterna. 

 

Vi anser även att valet av gruppintervju som metodik kan påverka 

intervjuresultatet. Då vi intervjuar ett flertal personer vid samma tillfälle öppnar 

vi upp för frågor kring hur gruppdynamiken är i just den grupp som intervjuvas. 

Exempelvis är det tänkbart att en respondent kan påverkas i de fall deras 

överordnade finns med vid intervjutillfället. Samma sak kan gälla i de fall 

gruppen innefattar så kallade inofficiella ledare. Kontentan blir att vi kan gå 

miste om information som är viktigt för resultatet just på grund av att vi valt att 

göra gruppintervju istället för individuella intervjuer. 

 

Vår gruppintervju bestod av tre personer på likartad nivå i organisationen. Detta 

medför att vi kan bortse från officiellt bestämmande som en påverkande faktor. 

Vad beträffar inofficiellt ledarskap eller annan påverkan, kan vi bara spekulera. 

Samstämmigheten mellan respondenterna var tidvis stor och vi skulle kunna 

tolka detta som någon form av gruppåverkan. Vår bedömning är att påverkan 

funnits men att den inte har påverkat resultatet i någon avgörande betydelse. 

Denna slutsats drar vi eftersom intervjuns avsikt inte var att få fram information 

som var av känslig karaktär för de involverade respondenterna, utan att få fram 

information om organisationens tillvägagångssätt, som i detta fall är mer 

faktabaserat. 

 

4.2 Svensk Pingstmission 
Svensk Pingstmission är de svenska pingstförsamlingarnas samordnade organ 

och har sin verksamhet inom tre verksamhetsområden – församling, diakoni och 

media. Församlingsarbetet syftar till att sprida det kristna budskapet, genom 
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mission, i olika fokusområden. De fyra fokusområden som definierades under 

2003 var Västafrika, Sydostasien, Sarajevo och HIV/Aids. Diakoni4 är det 

verksamhetsområde som syftar till att bistå medmänniskor i andra länder. PMU 

– Pingstmissionens U-landshjälp – ligger under detta område och är 

pingstförsamlingarnas egna biståndsorgan. Diakoni är ekonomiskt sett det 

största verksamhetsområdet i SPM. Inom Media jobbar de med att sprida det 

kristna budskapet genom företrädesvis radiosändningar. Detta 

verksamhetsområde kommer inom en snar framtid att införlivas under de två 

ovanstående. 

 

Av de 480 pingstförsamlingar som finns i Sverige är ca 300 av dessa 

medlemmar i SPM (SPM 2003). Organisationen arbetar i omkring 65 länder 

med över 300 projekt. Verksamhetsintäkterna låg 2003 på 202 Mkr varav 129 

Mkr inkom som bidrag från SIDA. Merparten av verksamhetsintäkterna, 174 

Mkr, går till verksamhetsområdet diakoni. 

 

 
Relationen mellan SPM och deras samarbetspartners kan beskrivas enligt 

ovanstående figur. SPM:s syfte är att stödja församlingarna i deras 

biståndsarbete. Det konkreta förfarandet är att församlingarna ansöker hos SPM 

                                           
4 Praktiskt församlingsarbete 

SPM Församling 

Utland 

SIDA 

Figur 4:1 SPM:s nätverk av relationer
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om olika projekt, där ansökan tas fram genom ett samarbete mellan 

församlingen och den verkställande parten i utlandet.  

 

4.2.1 Respondenter 

Respondenterna valdes ut av kanslichefen Christian Holmgren och tanken var att 

vi under gruppintervjun skulle ha tillgång till de personer som bäst kan 

representera organisationen. Holmgren berättar att under styrelsen och 

direktionen finns det två funktioner: Fältfunktionen som syftar till att hantera allt 

arbete på fält utanför landets gränser; Informations- och insamlingsfunktionen 

som bl.a. inspirerar bidragsgivare genom att informera om vad som händer ute i 

de olika projekten. Dessa funktioner servas av ett kansli vars uppgift är att se till 

att den infrastruktur som krävs för att genomföra uppdraget skall finnas. Inom 

kansliet ligger ekonomifunktionen. Detta ger oss våra utvalda respondenter: 

 

• Christian Holmgren – Kanslichef 

• Per Lilja – Ansvarig för fältfunktionen 

• Peder Nordin – Ekonomichef 

 

4.2.2 Förändringsprocessen 

Under åren som gått och kommande år genomgår SPM en förändringsprocess. 

Syftet med förändringen är att centralisera den gemensamma verksamheten som 

finns inom pingströrelsen. Tanken är att såväl det nationella som det 

internationella arbetet skall samlas inom en organisation. Drivkraften bakom 

processen är enligt kanslichefen en önskan att få en ökad helhetssyn och 

överblick av vad som görs inom rörelsen och därmed skapa förutsättningar för 

en samordning av arbetet. 
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4.3 Mål 
SPM har som huvuduppgift att betjäna kristna församlingar, i första hand 

pingstförsamlingar, i deras missionsarbete (SPM 2003), eller som Christian 

Holmgren säger det ”SPM finns till för att stödja de svenska 

pingstförsamlingarnas arbete utanför landets gränser”. Utöver detta finns det 

ett antal olika delmål, exempelvis de sex biståndspolitiska målen, FN:s 

millenniemål samt den egna organisationens mål. En snabb genomgång av 

verksamhetsberättelsen ger oss ett 20-tal mer eller mindre övergripande mål för 

hand som vi presenterar i tabell 4:1. Vidare berättar Per Lilja om att de under 

tidigare år haft diskussioner kring det övergripande målet inom fältfunktionen 

och att slutsatsen blev att fältfunktionen ska arbeta för ”befrielse för den 

enskilda människan”. Han menar att oavsett vilket projekt de arbetar med så ska 

den enskilda individen uppleva någon form av befrielse i sitt liv; andlig såväl 

som social och/eller ekonomisk. Samtliga respondenter medhåller dock att det 

uppkommit ett behov av att förtydliga och klargöra visionen inom SPM, men 

menar att denna process medvetet har hållits tillbaka p.g.a. två anledningar: 

 

1. SPM är, som vi tidigare sagt, en stödjande organisation och inte en 

implementerande. Den lokala församlingen är den verkställande 

organisationen och SPM syftar till att stödja, styra och reglera deras arbete 

utifrån de regler som exempelvis finns från SIDA:s håll. Här menar de att 

det är församlingarna som bör ha visionen och inte SPM. 

 

2. Den övergripande förändringsprocessen, som vi beskrev tidigare, kräver en 

flexibilitet som en tydlig vision inte hade tillåtit. Kanslichefen exemplifierar 

detta då han säger att om vår vision hade fastslagits till att arbeta i utlandet, 

hade förändringsprocessen mot att inbegripa all gemensamt arbete mellan 
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församlingarna, såväl nationellt som internationell, försvårats och kanske 

rent av omöjliggjorts. 

 

Vad beträffar visionen och målen anser samtliga respondenter att de är väl 

förankrade bland organisationens medlemmar. Själva meningen med den här 

typen av idéburna och ideologiska organisationer är att samlas kring 

gemensamma värderingar och övertygelser. Detta medför en väldigt stark 

koppling mellan individen, medarbetaren, fältarbetaren och organisationens 

övergripande mål. Dock medger respondenterna, som vi tidigare sagt, att det 

finns ett behov av att förankra en mer explicit formulerad och tydliggjord vision. 

Holmgren menar att det ibland kan uppkomma en viss språkförbistring i 

kommunikationen då det händer att man talar ”olika dialekter”. 

 

Övergripande och egna 

mål 

De 6 biståndspolitiska 

målen 

FN:s millenniemål (Skall 

uppnås till 2015) 

SPM har som huvuduppgift 

att betjäna församlingar, i 

första hand 

pingstförsamlingar, i deras 

missionsarbete 

Resurstillväxt  

 

Fattigdom och hunger skall 

halveras 

I de länder SPM arbetar 

ska: 

Ekonomisk och politisk 

självständighet 

Alla barn skall gå i 

grundskola 

Alla personer få höra om 

Jesus Kristus 

Ekonomisk och social 

utjämning 

Jämställdheten ska öka och 

kvinnors ställning stärkas 

Så många som möjligt få 

tillräckligt med kunskap för 

att kunna besluta att man 

vill tillhöra Jesus Kristus 

Demokratisk samhälls-

utveckling 

Barnadödligheten skall 

minska med två tredjedelar 
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Alla de som beslutat att ta 

emot Jesus ha en 

gemenskap med andra 

troende i en befintlig 

församling eller, om sådan 

inte finns, vara med och 

plantera nya församlingar 

En framsynt 

hushållning med 

naturresurser och 

omsorg om miljön 

Mödra-dödligheten skall 

minska med tre fjärdedelar 

Självstyrande, själv-

finansierande och 

missionerande församlingar 

växa fram 

Jämställdhet mellan 

kvinnor och män.  

 

Spridningen av HIV/Aids, 

malaria och andra sjukdomar 

skall hejdas 

Evangeliet genom 

församlingarna påverka och 

utveckla det civila 

samhället så att människors 

livskvalitet förbättras 

 En miljömässigt hållbar 

utveckling skall säkerställas 

  Globalt samarbete genom 

ökat bistånd, rättvisa 

handelsregler och lättade 

skuldbördor i 

utvecklingsländer ska 

förverkligas 

 
Tabell 4:1 Mål inom SPM
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4.4 Styrmedel 
Christian Holmgren uppger att SPM sedan årsskiftet 1998/1999 arbetar med ett 

flertal insatser där policyfrågor och metodutvecklingsarbete står i fokus och 

utöver detta investerar de stora resurser för att utveckla både personal och 

tillgångar. Han säger vidare att vad ankommer den verksamhet som bedrivs i 

Sverige, information och insamling, så har koncentrationen mot detta område 

ökat. Detta som ett svar på det faktum att det har blivit svårare att samla in 

pengar då människors vilja att ge bidrag har minskat samtidigt som 

konkurrensen har ökat.  

 

Han tar även upp administration som ett verksamhetsområde som är under 

utveckling och menar att organisationen under en längre tid haft 

produktivitetsproblem. SPM arbetar för närvarande med att införa ett nytt 

ekonomisystem där förhoppningarna är att systemet ska bidra med ett avsevärt 

bättre verksamhetsstöd vad beträffar snabbare återkoppling samtidigt som 

ekonomisk information kan presenteras i kombination med ickefinansiell 

information. Parallellt med detta pågår även ett arbete med att sammanföra olika 

delar av verksamheten vilket syftar till att minska administrationen. 

 

Per Lilja säger att denna organisationsutveckling delvis har drivits fram utifrån 

krav från SIDA, men vad angår metodutvecklingen så har den insatsen 

medverkat till att SPM idag fungerar som ett skolexempel för andra 

organisationer som genomgår förändringar. SIDA rekommenderar dessutom 

andra biståndsorganisationer som arbetar med intern organisationsutveckling att 

använda SPM som en förebild. Holmgren förtydligar med förklaringen att när 

det handlar om uppföljningar kring enskilda projekt och administrativa system 

så tittar SPM på hur andra har agerat, även insamlingar har blivit föremål för 
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denna form av granskning. Peder framhåller vidare att genomföra en jämförelse 

utifrån helheten blir problematiskt då verksamheterna skiljer sig på ett markant 

sätt. 

 

Lilja menar att SPM arbetar med att reducera de risker organisationen möter 

genom att medverka i alla tänkbara referensgrupper och på så sätt säkerställa 

regelverket. Kanslichefen tillägger att SPM har historiskt sett varit trendskapare 

vilket har inneburit att de har tagit emot smällarna först, något som är ett 

problem i sig. Han understryker dessutom att SPM så långt det är möjligt 

försöker bearbeta och styra reglerna i önskvärd riktning, ett exempel han 

framhåller är SPM:s relation till SIDA. Ett annat område där SPM försöker 

påverka utfallet är skattelagstiftningen. Under det gångna året har det 

framkommit idéer om att momsbeskatta ideella föreningar, vilket i SPM:s 

verksamhet skulle drabba secondhand butiker, kyrkliga kafeterior och dylikt. 

SPM bildade en aktionsgrupp vilket medförde att de fick samtala med dåvarande 

finansminister Bosse Ringholm. 

 

Per Lilja, som är ansvarig för fältfunktionen, berättar att riskbedömning av de 

enskilda projekten genomförs först av en handläggare som undersöker hur 

projektet beskrivs av de fältansvariga, handläggaren har dessutom möjlighet att 

ta hjälp av en mindre beredningsgrupp. Den sista instansen är ett beslutande 

organ som analyserar det aktuella projektet och ger sin bedömning. Han berättar 

vidare att en stor del av riskbedömningen grundar sig på i vilken utsträckning 

SPM känner parterna sedan tidigare. Det är lämpligt att en okänd part börjar 

med ett mindre projekt, helt enkelt därför att fallhöjden är mindre då. Om den 

projektansvarige parten har lång erfarenhet av sin verksamhet och dessutom 

utför den på ett förträffligt sätt antas risken vara mindre. 
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Christian Holmgren uttrycker att SPM:s nyckelrelationer är till församlingarna 

och samarbetsparterna i fält (jmf figur 4:1). Genom seminarier fastställer 

parterna varför de arbetar tillsammans och vad de bygger deras samverkan på, 

samt definierar den gemensamma värdegrunden som arbetet utgår ifrån. Detta 

har resulterat i att under de 3 senaste åren har 25 seminarier genomförts som 

berör 45 länder. 

 

Per Lilja uppger att SPM har lagt ansvaret för lärande, utveckling och 

kvalitetssäkring på en mindre beslutande grupp vilket syftar till att öka 

organisationens produktivitet. Kanslichefen fortsätter med att konstatera att 

denna produktivitetsökning är ett resultat av att beslutsfattandet blir tydligare 

och detta är i sin tur ett svar på SPM:s behov att upprätthålla en avkastning 

eftersom verksamheten även mäts i kronor och ören. Han påvisar att den ökande 

produktiviteten grundar sig på krav från SPM att verksamheten ska utföra en bra 

insats, samtidigt som de har ett krav från SIDA som innebär att de måste 

förbruka de medel de erhåller. Det finns svårigheter med att förena dessa krav.  

 

Christian Holmgren uppger vidare att SPM har ett styrningsproblem i att följa 

förbrukningen av pengarna. Problemet består i att de saknar tidiga signaler om i 

vilken utsträckning de förbrukar för lite eller för mycket resurser samt hur 

förbrukningen ska kunna påverkas genom styrsystemet. Peder Nordin, 

ekonomichefen, förklarar att det blir problem om projekten inte kan förbruka de 

medel som tilldelas dem, vilket leder till att SPM får svårt att övertyga SIDA om 

att de har kapacitet för att förmedla tillgångarna. 

 

Kanslichefen menar att organisationen är i behov av tidiga varningssignaler som 

kan visa i vilken omfattning de olika projekten använder sina medel. De löpande 

rapporterna behöver bearbetas, analyseras och resultatet behöver återrapporteras 



 - 67 -

för att tydliggöra utvecklingen, denna verksamhet finns inte idag. För att inte 

behöva betala tillbaka pengar till SIDA har de istället tillfört mer pengar än 

nödvändigt till projekten vilket innebär att det finns ett överflöd av pengar ute i 

verksamheten. Detta har i sin tur resulterat i att de har förlorat det styrmedel som 

tidigare använts som påtryckning för att få in rapporterna i tid. Nu när det 

styrinstrumentet är desarmerat väntar många projektansvariga med att skicka in 

rapporterna vilket leder till att SPM har ännu mindre kunskap om verksamheten 

i fält.  

 

”Just i år har vi gått in i väggen, krockkudden har utlöst. Det här måste kunna 

styras, mätas och följas upp.” 

 

Intervju med Christian Holmgren 2004-11-26  
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5 Analys 

I detta kapitel avser vi att analysera och ge vår tolkning av det empiriska 

materialet utifrån vårt syfte och den teoretiska referensram som tidigare 

presenterats. Vi inleder med en generell analys av BSC och Dashboard med 

avseende på skillnader mellan amerikansk och svensk kontext. Därefter flyttar vi 

fokus till SPM och behandlar mål och effektivitet på en semigenerell nivå. 

Slutligen för vi en diskussion kring hur dessa modeller skulle kunna appliceras 

på vår fallorganisation, SPM, en diskussion som mynnar ut i en avslutande 

rekommendation.  

 

5.1 De generella modellerna 
Som vi presenterat i kapitel 3.5 – 3.7 förekommer det ett antal skillnader mellan 

NP-sektorerna i USA och Sverige. Då BSC och Dashboard är utvecklade i en 

amerikansk kontext kommer detta att medföra vissa komplikationer vid 

översättningen av modellerna till en svensk kontext. Vi kommer här att 

analysera skillnaderna i tre huvuddrag; skillnader i finansiering, skillnader i 

ändamål och skillnader i medlemskap. Ha dock i beaktande att dessa huvuddrag 

inte är fristående från varandra utan är en logisk följd av varandra. 

 

Vad beträffar finansiering så råder det en samstämmighet bland forskarna att 

amerikanska NPO:s i större utsträckning finansieras av offentliga medel och 

donationer medan de svenska organisationerna företrädesvis får sitt kapital 

genom medlemskapsavgifter. Detta medför alltså att det finns en skillnad mellan 

länderna med avseende på vilka eller vem som utgör organisationernas externa 

intressenter. Vad beträffar BSC får detta faktum störst implikationer på det 

finansiella perspektivet, som syftar till att besvara hur organisationen ser ut i 
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bidragsgivarens ögon. Vi kan anta att en amerikansk NPO som har en 

myndighet som största intressent även har ett högre formellt krav att presentera 

hur medlen används än dess svenska namne. Kontentan blir att i en svensk 

kontext är det inte nödvändigt att fokusera lika mycket på detta perspektiv. Vi 

utgår från att enskilda medlemmar i en svensk NPO aldrig kommer att kunna 

uppbåda ett lika stort externt tryck såsom en myndighet kan göra i en 

amerikansk. 

 

I Dashboard ger skillnader i finansiering i huvudsak påföljder inom områdena 

nuvarande resultat och risker. Det resonemang som vi ovan fört kring det 

finansiella perspektivet gäller även för området nuvarande resultat. Vad beträffar 

risker så finns det en skillnad mellan de olika ländernas kontexter. Då 

amerikanska NPO:s finansiärer i större utsträckning består av myndigheter blir 

dessa organisationer väldigt beroende av myndigheternas ekonomiska situation 

och vilja att finansiera organisationens verksamhet. Samtidigt finns en stor del 

av riskerna i de regelverk som omfattar NPO:s och framförallt potentiella 

förändringar i nämnda regelverk. Som vi tidigare sagt är detta inte fallet i 

Sverige, utan i en svensk NPO består riskerna i större utsträckning av dålig 

publicitet, missnöje från medlemmarna och den allmänna opinionen i samhället. 

I våra ögon arbetar en svensk NPO i högre omfattning utifrån outtalade regler 

och underliggande antaganden för att tillgodose medlemmarnas intressen än de 

amerikanska NPO:s. 

 

Det andra huvuddraget, skillnader i ändamål, behandlar vilken typ av 

verksamhet som organisationen bedriver. Den traditionella, amerikanska NPO:n 

tillhandahåller tjänster för sina kunder medan den typiska svenska NPO:n 

inriktar sig på sakfrågor som ligger i sina medlemmars intresse. Dessa skillnader 

berör därför kundperspektivet som syftar till att besvara hur organisationen ska 
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se ut i sina kunders ögon för att visionen ska uppfyllas. Enligt BSC så särskiljs 

det finansiella perspektivet och kundperspektivet. Detta är svårare att göra i 

svensk kontext då finansiären och kunden ofta är densamma. I Sverige kommer 

således kundperspektivet även besvara hur vi ser ut i våra finansiärers ögon. 

Detta är dock inte nödvändigtvis negativt då det kan medföra en rakare 

kommunikation i form av snabbare feedback på utförd prestation. Vid 

transfereringen av modellen bör dock en sammanslagning av perspektiven 

övervägas, då det i svensk kontext kan finnas en styrka i att fundera över 

perspektiven tillsammans och inte var för sig. 

 

Vid översättandet av Patons modell, Dashboard, anser vi att de områden som 

påverkas av ovanstående skillnader är underliggande prestationer och tillgångar 

& kapaciteter. Dashboard utgår från den amerikanska kontexten där 

tillhandahållandet av tjänster utgör organisationernas huvudverksamhet. I 

Sverige innebär NP-sektorns fokusering på sakfrågor att det kan vara 

betydelsefullt att i underliggande prestationer fundera i termer av i vilken 

utsträckning sakfrågorna har fått gehör istället för vilka serviceresultat som har 

uppnåtts. Det kan även vara betydelsefullt att förtydliga att de externa trenderna 

kan skilja sig mellan länderna, då intressentgrupperna ser så olika ut. En extern 

trend i USA baserar sig på hur den huvudsakliga intressenten agerar, staten, 

medan en extern trend i Sverige till större del bygger på hur medlemmarnas vilja 

och handlingar utvecklas. Denna diskrepans får även konsekvenser för det 

externa ryktet som ingår i området tillgångar och kapaciteter, då det är de 

externa intressenternas uppfattning som ligger till grund för NPO:ns externa 

rykte. 

 

Även medlemskapet i organisationerna skiljer sig mellan länderna. I Sverige 

riktar sig NPO:s i större utsträckning till den breda allmänheten och erbjuder 
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tjänster, bland annat i form av bevakning av individers intresse, i utbyte mot 

medlemskap. I USA finns detta endast i en mindre omfattning då amerikanska 

NPO:s i högre grad vänder sig till specifika grupper. Detta kan exemplifieras 

genom att den svenska NP-sektorn domineras av fackföreningar och 

idrottsrörelser medan motsvarande sektor i USA i högre utsträckning 

representeras av välgörenhetsorganisationer. Ett annat distinkt särdrag för den 

svenska kontexten, till skillnad från den amerikanska, är den låga grad av 

betalda arbetstimmar som utförs inom NP-sektorn. Internationella jämförelser 

visar att frivilligarbetet uppgår till tre gånger så mycket som det betalda arbetet. 

Detta får konsekvenser för utvecklings- och lärandeperspektivet samt det interna 

perspektivet då organisationer är mindre benägna att kompetensutveckla icke-

anställda medlemmar. I svensk kontext bör dessa perspektiv fokusera på hur 

kommunikationen ska se ut mellan organisationen och dess medlemmar, för att 

på så sätt säkerställa att de interna processerna och den utveckling som sker 

syftar till att tillgodose medlemmarnas behov. 

 

I Dashboard medför denna skillnad att tillgångar & kapaciteter blir det som 

berörs. Resonemanget är samma som ovan, då frivilligarbetet utgör en så pass 

stor del i svenska NPO:s. För att använda sig av Patons uttryck så utgör 

medlemmarna en immateriell tillgång och vi menar att i svensk kontext är detta 

den viktigaste tillgången för organisationen. 

 

5.2 Mål 
Målbilden i en traditionell, amerikansk NPO är ofta starkt tjänstebetonad och 

inriktad på att skapa sociala värden, vilket överensstämmer med vår 

fallorganisation SPM, bl.a. då den ansvarige för fältfunktionen menar att 
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fältfunktionens arbete syftar till befrielse för den enskilda människan, andligt 

såväl som socialt/ekonomiskt.  

 

I en verksamhet är det viktigt att det finns en förankring av och förståelse för 

målen hos samtliga medarbetare då organisering i sig syftar till att få de 

anställda att verka för samma mål. Denna förankring och förståelse förenklas 

avsevärt om målen är få till antalet samt tydligt pekar på vad organisationen ska 

inrikta sina krafter på. Vid den genomgång vi gjorde av SPM:s målbild fann vi 

ett 20-tal mer eller mindre övergripande mål. Vi anser att det kan uppstå 

problem med en så här, vid första anblicken, omfattande målspecificering. 

Samtidigt som respondenterna anser att vision och mål är väl förankrade i 

organisationen menar vi på att individer har en begränsad möjlighet att minnas 

och följa den nuvarande målbilden.  

 

Då SPM tillhör en mindre del av den svenska NP-sektorn innebär det att deras 

omfattande målbild inte nödvändigtvis representerar den huvudsakliga 

målbilden som existerar inom svenska NPO:s. I en typisk folkrörelse, 

exempelvis en idrottsförening, kan målbilden mycket väl vara annorlunda och 

mer preciserad. Därmed skulle målbilden i högre grad uppfylla den interna 

betydelsen med att ha ett mer konkret mål att fokusera på, vilket betyder att 

kompetensen kan inriktas mot ett begränsat antal aktiviteter, precis som Moore 

(2000) framhåller. 

 

Detta till trots ser vi, likväl som Moore (2000), att en högre grad av abstraktion i 

målen ibland kan vara mer konkreta och specifika än mål inom FPO:s. SPM är 

ett exempel på detta då den höga abstraktionen i det övergripande målet ”att 

betjäna församlingar, i första hand pingstförsamlingar, i deras missionsarbete” 

per automatik utesluter många valmöjligheter för hur verksamheten ska 
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bedrivas. Detta kan jämföras med en FPO där det kan finnas en uppsjö av 

aktiviteter att välja mellan för att uppnå vinstsyftet. 

 

Vi menar att oavsett vilken organisation det rör sig om så är det betydelsefullt att 

koppla verksamhetens vision till de olika mål som figurerar i organisationen. 

Fallorganisationens  nuvarande målstruktur saknar den explicit uttalade och 

formulerade kopplingen mellan visionen och de delmål som sammanfattas under 

tabell 4:1. En förbättrad koppling mellan visionen å ena sidan och övriga mål, 

som i fallorganisationens uppdrag innefattar egna mål, de 6 biståndspolitiska 

målen samt FN:s millenniemål, skulle enligt oss medföra ett antal olika fördelar: 

 

• Det tydliggör sambandet mellan arbetsuppgiften och hur arbetsuppgiften 

bidrar till att uppfylla visionen. 

• Det minskar risken för målinkongruens p.g.a. det ökade förklaringsvärdet 

och den påföljande ökade förståelsen hos medarbetarna. 

• Den ökade förståelsen hos medarbetarna kan underlätta förankringen och 

öka de anställdas känsla av delaktighet i organisationen. 

• Det ger ett klarare budskap om varför organisationen finns till. 

• Det ger tydligare signaler till den externa omgivningen, vilket är fördelaktigt 

då externa intressenter oftast är misstänksamma mot breda mål. 

 

Detta, menar vi, skulle bemöta den misstänksamhet som Moore (2000) anser att 

intressenter och bidragsgivare kan visa mot en organisation som arbetar mot 

väldigt breda mål. Genom att använda sig av konkreta uttryck förtydligas det 

resultat som organisationen uppnår och det kan i sin tur förenkla kontakterna 

mellan verksamheten och dess intressenter. För vår fallorganisation skulle det 

kunna innebära att den kommunikationsproblematik som kanslichefen väljer att 
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benämna ”olika dialekter”, vad beträffar kontakterna med externa såväl som 

interna intressenter, reduceras.  

 

De modeller som vi presenterar i den teoretiska referensramen, BSC och 

Dashboard, förutsätter och poängterar att det måste finnas en koppling mellan 

visionen och de mer operativa mål som finns längre ner i organisationen. Då 

modellernas olika byggstenar skapas utifrån visionen visar det vilken betydelse 

visionen har för att organisationen ska kunna utnyttja sin fulla potential. 

 

Vad vi saknar i vår fallorganisation, och som kanske ligger i organisationens 

natur att sakna, är någon form av övergripande finansiellt mål. Vi anser att ett 

finansiellt mål för resursförbrukningen skulle kunna vara ett bra komplement till 

en målbild som endast innefattas av ickefinansiella mål. I en NPO är det 

väsentligt att det finns en balansgång mellan de finansiella och ickefinansiella 

målen eftersom en NPO inte är vinstdrivande samtidigt som de inte kan 

misshushålla med donerade och på andra sätt erhållna medel.  

 

5.3 Effektivitet 
Herman och Renz (1999) menar, som vi tidigare sagt, att den mest använda 

frågeställningen för att definiera och utvärdera effektiviteten hos en organisation 

är till vilken grad organisationen uppnår sina mål. Här uppstår ett problem om 

organisationen ifråga har en väldigt bred målbild, vilket kan innebära 

svårigheter med att genomföra en rättvis granskning av i vilken utsträckning 

verksamheten når fram till de uppställda målen. Här ser vi en fördel med den 

relativt förenklade målbilden som en vinstdrivande organisation har, då de kan 

verka genom att endast fokusera på avkastningskravet. För en NPO underlättas 

granskningen av måluppfyllelsen om de arbetar med en begränsad uppsättning 
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mål. Detta understryker betydelsen av att arbeta mot väl definierade mål vilka 

dessutom har koppling till visionen, vilket vi behandlade i föregående avsnitt.  

 

En avgörande betydelse för hur rättvis utvärderingen av effektiviteten blir, beror 

på, precis som Herman & Renz (1999) säger, tillgången till relevant information 

vilken kan ligga till grund för utvärderingen. Det kan här vara värdefullt om den 

aktuella organisationen har utarbetade rutiner för kommunikation och 

informationshantering. Vi menar att möjligheten att uppskatta effektiviteten i en 

verksamhets olika delar är ett steg mot att erhålla en helhetsbild av effektiviteten 

inom hela organisationen. Denna helhetsbild är en väsentlig del i arbetet med att 

skapa en verkningsfull och övergripande styrning av organisationen i fråga.  

 

För att erhålla en bra översikt av hur arbetet i organisationen utvecklar sig anser 

vi det lämpligt att utgå från de tankar som Herman & Renz (1999) presenterar, 

vilka utgår från utvärderingen av de enskilda handlingsprogrammen. Styrkan i 

denna metod ligger i att handlingsprogrammens resultat är ofta specificerade i 

mätbara termer som är förhållandevis lätta att spåra. Samtidigt är det av högsta 

vikt att NPO:n i fråga uppmärksammar i vilken utsträckning deras handlingar 

ligger till grund för resultatet, detta för att undvika det eventuella nederlag som 

förknippas med att organisationen bedöms efter handlingar som den endast kan 

påverka marginellt. Det mest centrala problemet som vi identifierar hos vår 

fallorganisation, vilket även bekräftas av respondenterna, är bristfällig och i de 

flesta fallen avsaknaden av information vilket omöjliggör en uppföljning av 

resursförbrukningen i respektive projekt. Kanslichefen pekar på det faktum att 

inom den nuvarande administrationen kan respektive projektarbete varken följas 

eller styras. De enskilda projekten kan här fungera som en utgångspunkt i 

arbetet med att skapa en helhetsbild av effektiviteten i organisationen.  
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Vad beträffar svenska NPO:s som är inriktade på biståndsarbete så anser vår 

fallorganisation att de fungerar som en förebild för andra organisationer vilka 

bedriver en liknande verksamhet. Detta sedan den statliga myndigheten SIDA 

rekommenderar andra organisationer att studera hur SPM arbetar. Vi menar att 

detta kan påverka SPM:s förmåga att bedöma den egna organisationens 

effektivitet då liknande organisationer, vilka kan användas som 

jämförelseobjekt, saknas. Här skulle det enligt oss finnas ett utrymme för en 

ömsesidig jämförelse, benchmarking, mellan de olika organisationerna så att 

SPM:s egna utveckling inte stagnerar. 

 

Allt pekar mer och mer mot att det behövs verktyg för att tydliggöra målbilden i 

NPO:s samt att effektiviteten i NPO:s i flera bemärkelser kan förbättras med 

hjälp av en klarare målbild. BSC och Dashboard är styrkortsmodeller vars avsikt 

är att åstadkomma detta. 

 

5.4 Styrmedel i SPM 
SPM har under åren använt sig av flertalet mått och mätmetoder för att styra 

verksamheten. Några som vi identifierat, och som stämmer överens med Patons 

(2003) genomgång är: 

 

• ACE – SPM har externa krav på sig att hålla nere 

administrationskostnaderna. Av SIDA:s bidrag får högst 8-9 % användas till 

administration. Vidare har SPM tagit ett policybeslut att vid övriga 

donationer använda sig av en ACE på max 20 %, istället för det föreskrivna 

kravet på max 25 %.(Kanslichefen, 2004) 

• Benchmarking – Trots att SPM i större utsträckning används som 

jämförelsegrund för andra, så använder även SPM instrumentet i olika 
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situationer. Exempelvis har de, i sin strävan mot att centralisera 

organisationen, jämfört den processen med pingströrelser i andra länder. 

(Fältansvarig, 2004) 

 

5.4.1 Balanserat styrkort 

Här avser vi analysera de styrmedel som kommit fram under intervjuerna med 

avseende på det modifierade balanserade styrkortet (figur 3:2).  

 

1. Utvecklings- och lärandeperspektiv. Detta perspektiv syftar, som vi 

tidigare sagt, till att besvara frågan; För att uppnå vår vision, hur ska våra 

anställda utvecklas, kommunicera och arbeta tillsammans? SPM har idag ett 

antal förberedande kurser för blivande missionärer/projektanställda som ska 

ut i fält. Dock framkom det att den interna utbildningen var mindre 

strukturerad. Att vidareutbilda sina anställda är av stor vikt och ligger som 

grund för en därpå följande förbättring och utveckling av de interna 

processerna. Mål och mått som utbildningstimmar per anställd skulle med 

fördel kunna användas.  

 

Den metodutveckling som fortgår inom SPM skulle kunna platsa under detta 

perspektiv. Dock har vi för lite information om metodutvecklingens 

beståndsdelar, men ett alternativ skulle kunna vara att klassificera det som 

hör till utveckling av personalen under detta perspektiv medan det som berör 

de interna processerna hamnar under nästkommande perspektiv. 

 

Perspektivet syftar även till att skapa ett klimat inom organisationer som 

främjar organisationsutveckling. Den övergripande förändringsprocess som 

SPM genomgår, är ett prov på att SPM har mycket bra förutsättningar för att 
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ta till sig organisationell utveckling. Mål och mått för i vilken utsträckning 

förändringsarbeten ska rapporteras kan vara något att fundera över. 

 

2. Det interna perspektivet. Här hamnar det som SPM kallar metodutveckling 

och frågan som ska besvaras är; För att tillfredställa våra kunder och 

bidragsgivare samt vår vision, vilka interna processer måste vi förbättra? Vi 

menar att SPM har ett välutvecklat arbete för att förbättra sina interna 

processer. Detta framkommer även i det faktum att SPM i många fall får 

statuera gott exempel inför andra organisationer. Dock tror vi att det kan 

finnas en potential i att benchmarka sig mot andra organisationer. Som 

Peder Nordin, ekonomichefen, påpekar så finns det ingen anledning att 

jämföra organisationer i sin helhet, då verksamheterna sällan är tillräckligt 

lika. Däremot skulle med fördel benchmarking av processer kunna 

användas. Ett förslag är att knyta till sig de organisationer som tar kontakt 

med SPM, och genom sina befintliga nätverk jämföra och utveckla 

varandras processer. Som författare tror vi att SPM redan idag använder sig 

av det verktyg, vi menar dock att det kan finnas en fördel med att synliggöra 

och mer aktivt använda sig av benchmarking. 

 

Det nya ekonomisystemet som SPM är i färd med att implementera, ligger 

under detta perspektiv. Då organisationen sätter stora förhoppningar till 

systemet måste de lägga resurser på att följa upp detta projekt. 

 

3. Kundperspektivet. SPM:s ”kunder” är de individer som organisationen 

syftar till att hjälpa i andra länder. De flesta mål som SPM idag har återfinns 

under detta perspektiv. Det behov som finns, som vi tidigare sagt, är att 

strukturera upp dessa mål och tydliggöra de kausala förhållanden som finns 

mellan de övergripande målen och delmålen. 
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4. Det finansiella perspektivet. I det modifierade styrkortet skall detta 

perspektiv besvara frågan; Om vi lyckas, hur kommer vi att se ut i 

bidragsgivarnas ögon? SIDA är den intressent som investerar mest resurser i 

SPM. Detta förklarar, enligt fältansvarig, till stor del varför SPM ligger 

längre fram i sin organisationsutveckling än andra yngre organisationer. 

SIDA har i många fall agerat som en ”blåslampa”. Här handlar det för 

organisationen att skapa en kännedom om hur bidragsgivarna vill att den 

finansiella rapporteringen ska se ut. Samtidigt är det möjligt, som SPM gör, 

att även försöka styra de externa kraven genom att aktivt delta i 

framtagningen av desamma.  

 

Givetvis bör fokus ligga på optimal resursförbrukning och viktiga mått 

såsom ACE används redan. Mycket av den flora av finansiell rapportering 

som finns idag kan införlivas under detta perspektiv, det måste dock 

klargöras vad som är det övergripande målet inom det finansiella 

perspektivet. Är det att göra sig av med mer pengar för att på så vis övertyga 

SIDA om att SPM har kapaciteten eller är det att göra mer för de pengar 

organisationen får? 

 

5.4.2 Dashboard 

SPM:s möjligheter att använda sig av ett dashboard för att mäta aktiviteterna i 

verksamheten grundar sig på i vilken utsträckning de kan uppbringa 

informationen som är nödvändig.  

 

1. Nuvarande resultat. Organisationens mest överhängande problem finner vi 

under denna punkt. Här krävs sammanfattande rapporter från verksamhetens 

olika delar för att de styrande ska få en god helhetssyn över organisationen 

och som kanslichefen påpekar har denna funktion havererat. Det som en 
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gång fungerade som ett styr- och påtryckningsmedel har med anledning av 

den senaste tidens utveckling mist sin kraft och för att återvinna den styrka 

som finns i att reglera de enskilda projekten genom att antyda en reducering 

av monetära medel, måste informationskanalerna bli bättre.  

 

Detta betyder i första hand att information om hur respektive projekt 

utvecklas måste förbättras, i den mening att informationen besvarar de 

önskningar om tidiga varningssignaler som Christian Holmgren efterlyser. 

Den ökade kunskapen om vad de enskilda projekten presterar skulle i sin tur 

medföra att SPM kan inrikta sitt stöd med högre precision. De projekt som 

följer sin budget kan erhålla en större självständighet medan hjälpen kan 

riktas mot de projekt som uppvisar problem. Det nya ekonomisystemet 

förväntas lösa de dilemman som SPM idag upplever med att inte ha tillgång 

till tillräckligt snabba direktiv och först då kan också projektens aktuella 

resultat skapa det värde vilket kan ligga till grund för en tillförlitlig 

utvärdering. 

 

För det andra så kan en förbättrad information från de specifika projekten 

bistå SPM i att skapa en större förståelse hos SIDA vad beträffar 

problematiken i de fall projekten inte förbrukar sina anslag. Detta perspektiv 

har likheter med de förställningar om effektivitet som Herman & Renz 

(1999) har då de menar att effektivitet skapas av de handlingar som utspelar 

sig mellan intressenterna och organisationen. 

 

2. Underliggande prestationer. I detta sammanhang har SPM en bättre 

förutsättning då de olika projekten efter avslut granskas, analyseras och 

utvärderas. Vid uppföljningar av enskilda projekt och insamlingar så uppger 

kanslichefen att SPM undersöker hur andra aktörer har agerat och detta 
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beskriver Paton (2003) som ett idealfall. Detta visar på att SPM strävar efter 

att tillhöra de bästa organisationerna i sitt verksamhetsområde samtidigt som 

de har en ambition att ständigt förbättra sina prestationer.  

 

3. Risker. Den mest betydelsefulla frågan som inställer sig här är huruvida 

SPM får information om det uppstår problem som kan skada deras 

verksamhet allvarligt. Per Lilja, fältansvarig, uppger att SPM deltar i alla 

referensgrupper som kan tillföra organisationen väsentlig information, för att 

på detta sätt bemöta de risker som SPM utsätts för. Vi anser att arbetssättet 

är lämpligt för att åstadkomma den anpassning till externa regelverk som 

Paton (2003) anger som en grundläggande faktor i en organisations 

riskhantering.  

 

För att påverka sin finansiella ställning arbetar SPM med att påverka regler 

och förordningar som har direkt inverkan på dem. Det som respondenterna 

framhåller är i första hand relationen till SIDA, något som vi betraktar som 

naturligt då SIDA representerar deras största finansiär.  

 

Fältansvarig upplyser oss även om att organisationens handläggare 

genomför riskbedömningar vid varje nytt projekt. Det slutgiltiga omdömet 

kommer dock från ett beslutande organ som utför en egen analys av det 

aktuella projektet. Denna arbetsgång finner vi välbetänkt eftersom den 

enskilde handläggarens subjektiva omdöme inte ensamt ligger till underlag 

för projektets genomförande. Risken anses även vara mindre om tidigare 

genomförda utvärderingar av den ansvarige parten för projektet visar på 

framgångsrik verksamhet. Holmgren menar att relationen till de 

fältansvariga är en av SPM:s nyckelrelationer och att analysera deras arbete 
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är ytterligare en av Patons (2003) elementära punkter vad beträffar 

riskhantering.  

 

4. Tillgångar och kapaciteter. SPM utmärker sig som en organisation vars 

huvudsakliga nyckeltillgångar utgörs av samarbetspartners och relationerna 

till dessa. Detta immateriella nätverk av församlingar och institutioner bildar 

det fundament som verksamheten vilar på. SPM har en lång erfarenhet av att 

bedriva projektbaserat biståndsarbete och den kompetens som har sitt 

ursprung i detta får också räknas som en betydelsefull kapacitet. Paton 

(2003) framhåller att dessa tillgångar visar sin styrka när det handlar om att 

snabbt planera och starta nya projekt som kännetecknas av trovärdighet och 

framgång.  

 

Vi menar att SPM:s insikter inom biståndsarbete kan bli en avgörande faktor 

när de ska motivera sin kommande budget för sina finansiärer. En 

myndighet som SIDA skulle troligtvis inte erbjuda en enskild organisation 

ett så ansenligt belopp som 129 miljoner SEK för 2003, (SPM:s 

verksamhetsberättelse 2003) om organisationen ifråga inte kunde uppvisa en 

framgångsrik historia och den trovärdighet som har blivit ett resultat av detta 

arbete. Informationsarbetet bör därför inriktas mot att på bästa sätt 

presentera de tillgångar och kapaciteter som organisationen anser de behöver 

i sin dagliga verksamhet för att uppnå fortsatta framgångar. Vidare bör den 

innehålla vägledning om vilka aktiviteter det är som skapar dessa tillgångar.  

 

5. Förändringsprojekt. Detta ämne har en något nedtonad betydelse i det 

dashboard som Paton (2003) presenterar. Han rekommenderar 

organisationer att inte lägga ner alltför omfattande resurser på 

rapporteringen av förändringsarbetet, såvida dessa förändringar inte är starkt 
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omtvistade. SPM genomgår för närvarande en större organisationsförändring 

som i huvudsak syftar till en centralisering av verksamheten, tanken är att 

detta ska ge positiva effekter i form av en nedbantad administration och 

därmed en effektivare organisation.  

 

Vi menar att stora organisationsförändringar bör implementeras och förankras 

under en längre tid. Detta för att medarbetarna ska erhålla en förståelse för 

varför förändringen genomförs samt även få tillfälle att säga sin mening och 

därmed förhoppningsvis känna att de har inflytande och delaktighet över 

händelseförloppet. Ett rimligt antagande blir därför att en kontinuerlig 

rapportering om förändringsprocessen kan medverka till att den mottas på ett 

bättre sätt samt att det ger en tydlig signal om var organisationen befinner sig i 

sitt aktuella arbete. 

 

5.4.3 Rekommendation  

I analysen ovan har vi tagit upp två generella modeller vilka kan användas för att 

mäta och styra organisationers prestationer. BSC utformades initialt för 

organisationer med vinstsyfte, men har sedermera anpassats för att även kunna 

appliceras på NPO:s. Dashboard är ett relativt nytt instrument, som har BSC 

som grund, men NP-sektorn som målgrupp. Problematiken kring att modellerna 

är utvecklade i en amerikansk kontext berör inte vår fallorganisation i samma 

utsträckning som den typiska svenska NPO:n. Detta grundar vi på det faktum att 

SPM är en religiös organisation med ett starkt beroende av offentliga bidrag som 

inriktar sin verksamhet på specifika grupper och därmed liknar de i större 

utsträckning en typisk amerikansk NPO.  

 

Enligt vår mening framträder Dashboard som den modell vi vill rekommendera 

till SPM. Detta grundar vi i första hand på att modellen är utvecklad specifikt för 
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NPO:s samt att modellen presenterar en helhetsbild över organisationens 

prestationer. Vidare anser vi att modellen är mer formbar än BSC då modellen är 

ny och inte lika väl beprövad. BSC har enligt oss blivit något statisk och den 

allmänna uppfattningen om modellen och dess innehåll har på senare tid 

cementerats fast av konsultfirmor och organisationsutvecklare.  

 

Det faktum att Dashboard uteslutande är inriktad mot styrning av NPO:s kan 

även medföra att modellen fungerar vägledande för andra svenska NPO:s. Dessa 

organisationer behöver inte nödvändigtvis bedriva sin verksamhet inom bistånd, 

likaså är det inget krav att organisationen har en religiös värdegrund. Det bör 

dock finnas en inneboende uttalad vilja att identifiera organisationens 

prestationer samt en förståelse för att den miljö som modellen är utvecklad i 

skiljer sig från de förhållanden som råder i Sverige. Genom att gå djupare med 

ett eller flera av Patons (2005) föreslagna perspektiv kan en specifik NPO 

anpassa modellen till den egna verksamheten och lägga tyngdpunkten på 

områden som uppfattas som mest angelägna. Denna flexibilitet modellen 

erbjuder innebär att Dashboard bör vara ett lämpligt verktyg för flertalet av de 

svenska NPO:s som önskar erhålla bättre kunskaper om de egna prestationerna. 

Detta under förutsättning att modellen används med eftertänksamhet och att dess 

ursprung beaktas för att i möjligaste mån undvika att resultat och eventuella 

åtgärder får oönskade konsekvenser.  

 

Vi är överens med forskningen om att implementeringsprocessen är mycket 

betydelsefull och unik för varje organisation. Processen bör spegla 

organisationens särdrag och karaktäristik för att på så sätt skapa en djupare 

förankring och förståelse hos medarbetarna för vad det nya verktyget kan bidra 

med. I teorin presenterade vi två implementeringsprocesser för BSC och vi anser 

att tack vare modellernas övergripande likheter kan de föreslagna arbetssätten 
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även användas vid införandet av Dashboard. I valet av de två framstår 

Holmströms arbetsgång som det mer överskådliga och generella av de två och 

då den är framtagen i en svensk kontext kan det medverka till att överbrygga 

eventuella kvarstående skillnader. Trots att SPM liknar de amerikanska NPO:s 

så är det en svensk organisation som verkar i en svensk miljö med de 

förutsättningar som ändå följer och det vore naivt att tro att skillnader inte 

föreligger. Vi menar att Holmströms arbetsgång kan överbrygga de skillnader 

som bland annat finns på kulturell nivå, exempelvis skillnader i hierarkisk 

fokusering. 

 

Slutligen vill vi även understryka vikten av att implementeringen sker inifrån 

och i likhet med Holmström poängtera att externa konsulter i all väsentlighet 

endast bör fungera som vägledare och bollplank. Vi menar att det är 

betydelsefullt att samtliga medarbetare kan påverka utformningen av det nya 

arbetssättet och på detta sätt känna att de medverkar till organisationens 

utveckling. 
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6 Slutsatser 

Nedan avser vi att sammanfatta de slutsatser vi kommit fram till i analysen och 

därmed besvara vårt syfte.  

 

Vid vår litteratursökning har vi funnit två modeller vilka forskningen definierar 

som generella. BSC och Dashboard lämpar sig för organisationer som vill 

erhålla en helhetsbild över verksamhetens effektivitet. Vad beträffar NP-sektorn 

specifikt utgör modellen Dashboard det senaste bidraget till områdets forskning. 

Det är även denna modell som vi anser är bäst lämpad att använda sig av i en 

NPO då vi menar att Dashboard passar bättre och är lättare att anpassa till 

organisationens verksamhet. 

 

SPM är, som vi tidigare sagt, en offentlig NPO, vilket understryker 

organisationens likhet med dess amerikanska namne då SPM även har en 

religiös värdegrund och inriktar sin verksamhet på specifika grupper. Detta 

medför att problemet med att använda sig av modeller som är utvecklade i ett 

amerikanskt perspektiv reduceras.  

 

SPM:s styrning är idag skapat utifrån olika tillfällen, olika omgångar av 

organisationsutveckling och har medfört en icke kontrollerbar mängd av 

oberoende mått och mål. Vi anser att det finns ett behov av att inhysa dessa 

under ett gemensamt tak, att koppla dem till organisationens vision för att 

genom en renodlad målbild klargöra och understryka varför organisationen finns 

till såväl externt som internt. Här ser vi Dashboard som ett instrument för att 

genomföra denna förändring. Den arbetsgång vi vill rekommendera är 

Holmströms implementeringsprocess då den övergripande likheten mellan 
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modellerna medför att denna arbetsgång med fördel kan användas även för 

Dashboard. Slutligen vill vi betona att målet med processen är att organisationen 

i sin helhet aktivt ska fundera och välja ut de styrparametrar som är mest 

relevanta för verksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
Inledande frågor 

Vad är det övergripande målet för er organisation? 

• Ni har fler mål, hur ställer ni er till det? 

 

Vad vill ni ha ut av förändringsarbetet? 

• Varför ny ekonomistyrning? 

 

Hur styr ni idag? 

 

Nuvarande resultat 

• I vilken utsträckning förekommer resultatrapporter? 

o På årsbasis? 

o På månadsbasis? 

• Specifika uppdelningar eller summerade resultat? 

• På vilka grunder väljs informationen ut? 

• För vem presenteras informationen? 

• Vem avgör vilken information som ska presenteras och för vem den ska 

presenteras? 

• Hur detaljerade är rapporterna? 

• Vad för slags information presenteras regelbundet? 

• Räkenskaper/social information? Hur ser fördelningen ut? 
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Underliggande prestationer 

• Hur arbetar ni med att utveckla organisationen? (M. a. p. donatorer, ekonomi, 

administration och HR) 

• Finns det något planerings-/rapporterings-/uppföljningssystem för nämnda 

områden? 

• Om ja, hur ofta genomförs avstämningar mot planerat resultat? 

• Förekommer det insamling av jämförande information (benchmarking) från 

andra organisationer? Vilka? 

• Om inte, hur avgör ni hur nämnda områden utvecklas? 

• Finns det en förbättringspotential inom dessa interna områden? 

• Är något område mer prioriterat? 

• Olika stor förbättringspotential? 

 

Risk 

• Hur arbetar ni med riskbedömning? 

• Vem avgör vad som betraktas som en risk? 

• Hur granskas projekten? Under planeringsfasen? Under projektets gång? 

• Hur sker rapporteringen och till vem? Är rapporteringen tillfredsställande 

eller kan den utvecklas för att öka framförhållningen och därmed minska 

riskerna? 

• Finns det informationskanaler för kontinuerlig rapportering & uppföljning av 

projekt och aktiviteter? 

• Har ni definierat några nyckelrelationer? 

• Hur arbetar ni med att utveckla och stärka dessa relationer? 

 

Tillgångar och kapaciteter (prestationer)  

• Har ni kunskap om vilka organisationens nyckeltillgångar är?  
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• Finns information tillgänglig som visar trenden för dessa nyckeltillgångar? 

(Om de ökar eller minskar över tiden) 

• Har ni kunskap om vilka prestationer som är nödvändiga för framtida 

utveckling? 

• Anses sådan kunskap värdefull? 

• Vet ni vilka processer som skapar dessa prestationer? 

• Hur arbetar ni med att utveckla dessa prestationer?  

o Ger arbetet resultat? 

 

Förändringsprojekt 

• I vilken utsträckning förekommer förändringsprojekt? 

• Hur sker planering och resultatuppföljning i dessa? 

• Blir resultatet det avsedda eller händer det att resultatet avviker från plan?  

o Vad beror det på? 

• Skulle ett annorlunda informationssystem kunna förbättra utfallet i 

förändringsprojekten? 

 


