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Sammanfattning 
Syftet är att beskriva hur en svensk ideell förening mäter och redovisar effektivitet samt vil-
ka effekter det har på verksamheten. I och med att ideella föreningar till skillnad från före-
tag inte har ett vinstdrivande syfte så kan således inte effektivitet mätas på samma sätt som 
i den privata sektorn. I denna uppsats studeras ett fall, en kristen församling, för att få en 
inblick i hur en ideell förening mäter effektivitet och redovisar den.  

Denna uppsats utförs genom en fallstudie av både kvalitativ och kvantitativ karraktär. För-
fattarna har besökt församlingen och genomfört en enkätundersökning av medlemmarna 
och deras attityder kring effektivitet och hur den redovisas till medlemmarna. Vidare har 
författarna intervjuat styrelsemedlemmar för att få en djupare inblick i ämnet. 

Vad som skiljer ideella föreningar från vinstdrivande organisationer är att de har ett icke-
ekonomiskt syfte och att de bedrivs mestadels på frivillig basis. En ideell förening är bero-
ende av bidrag från medlemmar och kommun. Normer och praxis inom redovisning är ut-
arbetad utifrån den privata sektorn och präglas då av ett vinstdrivande syfte och finansiella 
mått. För den ideella sektorn lämpar sig ickefinanseella mått i form av måluppfyllelse bätt-
re. I och med att ideella föreningar inte har en egen lagstiftning så påverkas redovisningens 
utformning också av ett vinstdrivande perspektiv.  

Den effektivitet som församlingen mäter och redovisar i sin årsredovisning är statistik på 
antalet medlemmar och deltagare i församlingens olika verksamheter. Däremot redovisas  
effektivitet i form av målsättning snarare verbalt på församlingsmöten. Genom synen på 
redovisning som ett informationssystem är verbal kommunikation också en form av redo-
visning. Icke finansiella mått är viktigast för församlingen, anser styrelsemedlemmarna, för 
att de kan påverka medlemmarna till att engagera sig mer i verksamheten.  

Finansiella mått kan församlingen också ha användning för så länge redovisningen av dem 
genomförs på ett sätt så medlemmarna kan ta till sig den informationen. Om redovisningen 
genomförs så att medlemmarna förstår informationen kan den få en positiv effekt på verk-
samheten för att den kan motivera medlemmarna att engagera sig mer. Studien har lett till 
en modell som visar hur effektivitetsredovisningen kan påverka en förening positivt. Ge-
nom att sätta upp mätbara delmål både för styrelsen och för medlemmarna kan motivatio-
nen ökas och mer resurser bli tillgängliga för verksamheten. Med fler motiverade medlem-
mar och mer resurser kan församlingen nå sina mål och öka effetkiviteten. Utvärdering av 
de uppnådda målen och redovisning av resultaten ska inspirera medlemmarna till att sätta 
nya mål och en enighet bland medlemmarna att sträva efter att uppnå de nya målen. 
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Abstract 
The purpose with this thesis is to describe how a non-profit association measures and pre-
sents efficiency and its effects on the organization. Non-profit organizations cannot meas-
ure efficiency in the same way as profit-driven organizations since they do not have a fi-
nancial purpose. In this thesis a christian congregation is studied to attain a deeper insight 
in how non-profit organizations measures and presents efficiency. 

This thesis is conducted through a case study of both qualitatative and quantitatative char-
acter. The authors have visited the congregation in question and made a questionnaire 
among the members about their attitudes towards efficiency and how it is presented to 
them. The authors have also interviewed four members of the board to get a deeper insight 
in the subject. 

What distinguishes non-profit organizations from profit-driven ones is that they have a 
non-financial purpose. And also that they mostly are operated on a voluntary basis. A non-
profit organization is depending on subsidies from members and the municipality. Norms 
within accounting are designed from a profit-driven view and is mostly focusing on finan-
cial measures. For the non-profit sector measures of non financial character is more appro-
priate to use. The accounting within non-profit organizations are heavily affected by a 
profit-driven perspective since they do not have an exclusive legislation. 

The efficiency that the congregation measures and presents in their annual report is statis-
tics of members and participants in their activities. However they do present efficiency in 
sense of objectives verbally through their meetings. Verbal communication can from a in-
formationsystem kind of view be considered as a way of accounting. Non financial meas-
ures is the most important ones for the congregation since it can make the members be-
come more engaged in the activities. If the accounting is created in a way that the members 
can relate to, it may have a positive and motivative effect on the organisation.   

The study resulted in a model that shows the positive effects of presenting efficiency in an 
organization. By introducing measureable goals more members will become engaged and 
more resources will be available in the organization. Through this the congregation more 
easily can reach its goals. Evaluation of reached goals will inspire the members to set up 
new ones and to become more united.   
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1 Introduktion 
I detta kapitel får läsaren en introdution till studien. Läsaren ges en inblick i ideella föreningar och redo-
visning. Detta leder till ett en problemdiskussion som i sin tur resulterar till ett syfte för uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Ideella föreningar 

I Sverige finns idag ett antal associationsformer som bedriver verksamhet av skilda slag. 
Beroende på faktorer såsom verksamhetens omfattning, antal ägare samt syftet med verk-
samheten väljs den mest passande associationsformen. Syftet kan antingen vara av ekono-
misk eller icke ekonomisk karaktär. Denna uppsats kommer att koncentreras till organisa-
tioner med syften av icke ekonomisk karaktär, det vill säga ideella föreningar. Definitionen 
av en organisation med icke ekonomisk karaktär är att de inte sätter ekonomisk aktivitet i 
samband med medlemmars intressen (Lindblad & Lundén, 2002).  

En ideell förening blir en juridisk person i och med att den bildas, antar stadgar och väljer 
styrelse. Detta innebär att föreningen i sig har rättskapacitet vilket betyder att föreningen 
har rätt att äga tillgångar och dra på sig skulder och förpliktelser. De enskilda medlemmar-
na har alltså inget personligt ansvar vilket kan liknas med förhållandena i ett aktiebolag. Det 
som skiljer ideella föreningar från flertalet andra associationsformer är att det inte finns nå-
gon lag om ideella föreningar. Dock omfattas en ideell förening av andra lagar såsom firma-
lagen, konkurslagen och bokföringslagen för att nämna några. En ideell förening skall även 
redovisa enligt god redovisningssed vilket bland annat innebär att ge medlemmarna samt andra 
intressenter en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat (Lindblad & Lundén, 
2002).  

Beroende på storlek, tillgångarnas värde och om föreningen bedriver näringsverksamhet 
har ideella föreningar olika skyldigheter. Det rör sig om skyldighet att upprätta löpande 
bokföring, årsbokslut och publik årsredovisning (Grahn, Jevinger & Törning, 2001). Det 
har funnits en debatt om det ska skrivas en lag specifikt för ideella föreningar eller inte, 
men på grund av motstånd har detta inte genomförts. En anledning till att det inte drivits 
igenom är att ideella organisationer är väldigt olika beträffande verksamhet och syfte (Hem-
ström, 2002). En annan anledning kan vara att för många regler för ideellt arbete kan ta 
bort engagemanget för verksamheten. Alltför strikta ramar kan sänka motivationen för fri-
villigarbetare (Ehlin, 2006). 

1.1.2 Redovisning 

Redovisning delas grundläggande upp i intern och extern redovisning. Den interna redo-
visningen används inom företagen och fungerar som ledningens underlag för kontroll samt 
styrning av verksamheten (Edenhammar & Thorell, 2005). Den externa redovisningen 
handlar om att förse intressenter med användbar information för att de på goda grunder 
skall kunna fatta beslut. Kretsen av intressenter kring olika företag kan variera, ofta bero-
ende på dess storlek samt associationsform (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2005). 

Behovet av information är grundläggande hos människan för att kunna eliminera en rådan-
de osäkerhet. Det finns exempel på detta informationsbehov överallt; intresset för mor-
gondagens väderleksrapport, de senaste ränteförändringarna eller resultatet på senaste exa-
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minationen. I vart och ett av dessa fall är individen osäker om något. Genom att skaffa sig 
information kan denna osäkerhet elimineras, alternativt bekräftas. I och med sitt redovis-
ningssystem kan en organisation, genom att rapportera om sin finansiella historia, berätta 
något som individen inte visste om organisationen i fråga (Christensen & Demski, 2003).  

Enligt Årsredovisningslagen (2 kap 1 §) omfattas årsredovisningen idag av resultaträkning, 
balansräkning, förvaltningsberättelse samt ett notsystem. Ur ett historiskt perspektiv på re-
dovisningens utveckling kan en klar trend mot ökad informationsrapportering uttydas. Fo-
kus har mer och mer kommit att hamna på just redovisningens informativa egenskaper. 
Denna ökning av tilläggsinformation utanför balans- och resultaträkningen är ett resultat av 
det nya informationssamhället som växer fram. En annan anledning till den utökade 
tilläggsinformationen är att många frågor inte går att redovisa värderingsmässigt i balans- 
och resultaträkningen, därför väljer man att informera om dem utanför de traditionella re-
dovisningsrapporterna. Tilläggsinformationen är uppdelad i en reglerad samt en icke regle-
rad del. Den reglerade tilläggsinformationen styrs dels genom lagstiftning dels genom redo-
visningsrekommendationer. Den icke reglerade tilläggsinformationen är utvecklad på frivil-
lig basis och på detta område har speciellt svenska och andra skandinaviska företag utveck-
lat en ansenlig mängd tilläggsupplysningar (Artsberg, 2005). 

1.1.3 Trossamfundet 

Då den församling vilken studien genomfördes på önskar vara anonym refereras i uppsat-
sen endast till ”församlingen”. De personer som deltog i intervjuer har fått påhittade namn 
i denna uppsats. Information som framkommit genom muntlig kommunikation, informa-
tionsblad samt genom församlingens hemsida kan således inte refereras till med namn. 
Dessa referenser anger endast personen i frågas tjänst i församlingen.   

Församlingen bildades 1929 och bestod då av cirka 30 medlemmar. Idag har organisationen 
växt till drygt 400 medlemmar. Organisationen har en styrelsegrupp bestående av nio styck-
en församlingsmedlemmar som lägger fram förslag om verksamheten på församlingsmöte-
na. Styrelsen samlas var tredje vecka och församlingsmötena infaller var tredje månad. 
Samtliga beslut fattas på församlingsmötena där alla medlemmar får rösta enligt demokra-
tiska principer. Församlingens målsättning för sin verksamhet lyder enligt följande;  

”Att leda människor fram till kristen tro, anordna gudstjänster, bedriva evangelisation och mission samt 
utöva social verksamhet” 

Denna målsättning ska uppfyllas genom en strategi som är uppdelad i fyra V; vinna, vårda, 
växa och verka. Med att vinna menas att nya människor ska komma till tro och bli en del av 
församlingen. Att vårda innebär att ta hand om varandra dels inom församlingen men även 
utanför. Med att växa menas att varje medlem ska växa i sin personliga tro och verka inne-
bär att alla medlemmar ska känna sig delaktiga och engagerade i församlingen. Församling-
en bedriver verksamhet i form av barn och ungdomsgrupper, musik, caféverksamhet, mis-
sion samt second hand (församlingens hemsida, 2006-04-20). Församlingen samarbetar 
med kommunen som bidrar finansiellt till verksamheten. Eftersom församlingen stödjer 
kommunen genom sitt arbete med utstötta i samhället bidrar de till en ökad välfärd i kom-
munen. Församlingen driver ett café två kvällar i veckan dit ungdomar kommer som finan-
sieras av kommunen till femtio procent (Ungdomspastor, personlig kommunikation, 2006-
04-23). 
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1.2 Problemdiskussion 
Ideella föreningar förser samhället dagligen med tjänster såsom härbärgen, utdelning av 
mat, stödgrupper, sjukvård, krishjälp samt andlig rådgivning. Varje dag tar individen del av 
varor och tjänster som ideella organisationer bistår med genom att exempelvis ta en pro-
menad i parken, besöka museum, lämna barnen på dagis eller på idrottsföreningen. Ideella 
föreningar förser även samhället med själslig näring i den meningen att kyrkor och andra 
center erbjuder själavård, terapi och annan hjälp vid olika situationer i livet. Samhället erhål-
ler ett antal tjänster från den ideella sektorn som både berikar individens liv samt påverkar 
den ekonomiska utvecklingen. Intresset för ideella verksamheter har ökat kraftigt de senas-
te åren och med det kraven på en mer utökad redovisning (Korngold, 2005). 

Coelli, Rao och Battese (2004) definierar effektivitet som när en organisation producerar 
maximalt i förhållande till dess inflöde. Detta är en vanligt förekommande syn på effektivi-
tet och syftar till en kvantitativ mätteknik av en organisations verksamhet. Genom att redo-
visa olika nyckeltal visar organisationer hur de presterat jämfört med tidigare år och i jäm-
förelse med andra organisationer (Grönlund et al., 2005). För att vidga synen på effektivitet 
kan en organisations förmåga att uppfylla sin målsättning anses som en bättre måttstock. 
En organisation kan ses som ett instrument för att nå vissa mål. De ekonomiska målen så-
som vinst och lönsamhet är inte alltid tillräckliga vad gäller att uppnå syftet med verksam-
heten. För att göra detta krävs att även de övergripande målen, affärsidé och vision tas i be-
aktande. Dessa anges traditionellt både i finansiella och i icke finansiella termer (Bruzelius 
& Skärvad, 2004). 

När det kommer till att mäta effektivitet inom en ideell förening uppstår en rad komplika-
tioner vilka har sin grund i den ideella föreningens specifika karaktär. Ett av de största pro-
blemen för en ideell förening är att skapa en målsättning som också kan följas upp och mä-
tas i efterhand, tex. ska en religiös verksamhet ska mäta effektivitet i antalet biblar som de-
lats ut eller i antalet individer som på något sätt berörs av dess verksamhet (Precht, 2006). 
Gustafsson (2006) menar att skillnader mellan intäkter och kostnader inte är ett resultat-
mått i den ideella sektorn utan att det krävs en verbal berättelse för redovisning av det 
egentliga resultatet av den verksamhet som bedrivs. I artikeln hävdas vidare att på grund av 
ideella föreningars specifika karaktär behöver redovisningsbegrepp och normer anpassade 
till denna sektor utformas.  

Enligt en artikel av Connolly & Hyndman (2003) om hur effektivitet mäts i välgörenhets-
organisationer, fann de ett ökat intresse från intressenter om en utökad redovisning. Enligt 
artikeln finns det förslag på att både finansiell information samt information om effektivitet 
skall bli obligatoriska delar i en ideell organisations årsredovisning. En studie av brittiska 
och irländska välgörenhetsorganisationer visar att användare föredrar information om en 
organisations effektivitet framför finansiell information (Connolly & Hyndman, 2003). Ar-
tikeln syftar här till ökad information om organisationers icke finansiella effektivitetsmål. 
Som nämnts tidigare kan effektivitet mätas i både kvantitativa och kvalitativa termer. 

Då effektivitet kan mätas på flera sätt i en organisation har författarna till denna uppsats 
valt att fokusera på effektivitet som graden av måluppfyllelse. Det vill säga en mer kvalitativ 
ansats där de övergripande målen används som måttstock. Detta på grund av att ideella fö-
reningar inte har som mål att generera vinst utan det är endast ett medel för att kunna driva 
sin verksamhet. Givetvis kan en ideell förening använda sig av finansiella nyckeltal men det 
är sällan en målsättning att till exempel öka sin soliditet. Därför har författarna valt att gå 
ifrån de mer traditionella finansiella effektivitetsmåtten och istället definiera effektivitet 
som graden av måluppfyllelse. Genom en fallstudie ämnas beskriva hur en ideell förening 
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mäter och redovisar effektivitet. För att kunna svara på denna fråga har tre delproblem 
satts upp;   

• Hur mäts effektivitet i en ideell förening? 

• Hur, varför och för vem redovisas effektivitet i en ideell förening? 

• Vad får effektivitetsredovisning för effekter på verksamheten och dess medlemmar? 

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva hur en svensk ideell förening mäter och redovisar effektivitet samt vil-
ka effekter det har på verksamheten.  

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till en utvald ideell organisation vilket medför att generaliseringar 
av ideella organisationers redovisning i Sverige inte kan göras.  

Studien begränsar sig även till att endast omfatta intressenter i form av församlingens med-
lemmar. För en ideell förening finns inga ägare eller kunder utan det är medlemmarna som 
är den främsta intressenten. Därför har författarna valt att endast undersöka hur försam-
lingens medlemmar uppfattar redovisningen av effektivitet. När det i uppsatsen refereras 
till externa intressenter avses alltså medlemmarna. 

1.5 Definitioner 
Näringsverksamhet: Näringsverksamhet är ett av de tre inkomstslagen (inkomst av kapi-
tal, tjänst och näringsverksamhet) i Svensk skattelagstiftning. Till inkomstslaget närings-
verksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med närings-
verksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (Rabe, 
2006). 

Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet för år 2006 är beräknat till 39 700 SEK (Rabe, 2006). 

1.6 Disposition 
Dispositionen visualiserar hur uppsatsen är uppbyggd kapitel för kapitel. Detta ger läsaren 
en mer övergripande bild av strukturen. 
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Kapitel 2     

Metod 

Kapitel 3   

Referensram 

Kapitel 4    

Empiri 

Kapitel 5-6     

Analys och  

Slutsats 

I det första kapitlet ges en introduktion av uppsat-
sen. Läsaren får en inblick i ämnen såsom redo-
visning och effektivitet, men också på fallet som 
ska studeras. Detta leder läsaren fram till en pro-
blemdiskussion med undersökningsfrågor som är 
grunden till uppsatsens syfte.  

I metodkapitlet redogörs för hur fallstudien ska 
utföras. Teori har inhämtats genom litteratur och 
empiri ska inhämtas från fallet som studeras. Em-
piri och teori har analyserats och därpå ska en 
slutsats dras. Kritik till metodval anges också i 
detta kapitel.  

Referensramen är grunden till studien. Teorier om 
effektivitet, institutionell teori och redovisning be-
skrivs. Detta för att författarna ska kunna genom-
föra relevanta intervjuer och enkätundersökning 
men också för att läsaren ska kunna ta till sig em-
pirin och följa med i analysen och slutsatsen. Ka-
pitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

Empiri har insamlats genom en enkätundersök-
ning av församlingens medlemmar och genom in-
tervjuer med fyra av församlingens styrelsemed-
lemmar. Kompletterande information har inhäm-
tats från hemsidan och genom kommunikation 
med styrelsens kassör. Dessa källor har mynnat ut 
i en empirisk analys. 

I de två sista kapitlen har författarna jämfört och 
analyserat referensramen och empirin. En diskus-
sion har hållits kring undersökningsfrågorna som 
ställdes i kapitel ett. Genom analysen har slutsat-
ser dragits vilka resulterar i en modell angående 
redovisningens effekter på verksamheten.  

Kapitel 1         

Introduktion 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer författarnas metodval att presenteras. Detta kommer att ligga till grund för den 
empiriska studien samt fungera som ett ramverk för uppsatsen. En inledning om kvantitativ och kvalitativ 
metod kommer att följas av ett resonemang angående primär – och sekundärdata. Vidare kommer inter-
vjuteknik, metoder gällande enkätundersökningar samt urvalsprocesser att diskuteras. Slutligen kritiseras 
uppsatsens uppbyggnad och trovärdighet. 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
En studie utförs med hjälp av en kvalitativ eller kvantitativ metod. Vilken sorts studieteknik 
som väljs beror på vad som ska undersökas. En studie som ska undersöka vilket parti folket 
ska rösta på bör använda en kvantitativ metod. Däremot om anledningen bakom ska un-
dersökas, varför invånarna resonerar som de gör och vad som har lett dem till beslutet på 
vilket parti som ska röstas på, då är en kvalitativ studie att föredra (Silverman, 2000).  

Skillnaden på de båda metoderna är att en kvantitativ studie söker beskriva och lösa pro-
blem genom att studera en stor urvalsgrupp genom standardiserade frågor genom till ex-
empel ett frågeformulär. Studien ska då kunna ge ett generaliserat resultat som kan applice-
ras på de flesta personer eller organisationer i samma situation. Resultatet är konkret och 
kan visas i ett diagram, i en modell eller i tabeller där förekomsten av det som undersöks 
lätt kan presenteras (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). 

En kvalitativ studie däremot söker förklara ett beteende i en viss situation genom att stude-
ra färre fall mer grundligt. Undersökningen kan inte standardiseras, följdfrågor kan ställas 
och undersökningen formas efter det studerade objektet. En kvalitativ studie utförs oftast 
när undersökaren söker en djupare förståelse för ett problem. Resultatet leder ofta till en 
förklaring i ord av problemet och möjliga svar och slutsatser, men resultatet kan inte gene-
raliseras (Zikmund, 2000). En kvalitativ studie har till syfte att lösa och förklara ett problem 
utifrån den studerade personen eller organisationens perspektiv. I en kvalitativ studie söks 
information genom text, samtal och diskussion det vill säga genom ord, till skillnad mot 
den kvantitativa studien då information hämtas från siffror. Resultatet av en kvalitativ stu-
die är beskrivande och oftast i textform som kan förstärkas genom bilder, modeller och ci-
tat. Denna metod räknas som en mer flexibel studie då utförandet av studien kan ändras 
under tiden som den pågår. Undersökaren kan ställa följdfrågor som leder informations-
samling i en önskad riktning (Merriam, 1998). 

Författarna har valt att använda sig av en fallstudie där en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ metod används för att kunna besvara syftet med uppsatsen. Den kvalitativa stu-
dien utfördes genom intervjuer med fyra nyckelpersoner inom organisationen. Vidare inne-
håller studien även en kvantitativ del där 50 medlemmar i organisationen fick delta i en en-
kätundersökning. Utifrån enkätundersökningen kan generaliserande antaganden dras för 
alla organisationens medlemmar. 

2.1.1 Fallstudie 

En fallstudie fokuserar på utvalda fall där undersökaren försöker att förklara ett problem 
utifrån den inblandades synpunkt. Exempel på fallstudier är när en specifik företeelse så-
som en händelse, ett skeende, en person, en institution eller en viss social grupp undersöks. 
Genom studien kan man uppnå bättre förståelse för det avgränsade systemet samt studera 
fallet mer på djupet. Denna typ av studie karaktäriseras av direkta observationer och syste-
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matiska intervjuer. En fallstudie kan som tidigare nämnts vara av både kvalitativ och kvan-
titativ art. Det är viktigt att få med i studien hur den inblandade tolkar och ser på proble-
met som studeras. Fallstudier får ett mer konkret resultat som ligger nära den undersökta 
personens/organisationens erfarenheter (Merriam, 1998).  

Fördelarna med en fallstudie är att den ger möjlighet att studera komplexa sociala enheter 
för att skapa förståelse för en viss företeelse. Metoden är verklighetsförankrad och ger en 
holistisk bild av det man valt att undersöka. Resultaten av en fallstudie kan även utvecklas 
till hypoteser för framtida forskning. Dock innebär användandet av fallstudier vissa be-
gränsningar vad gäller dess tillämpning. Antingen finns det för lite tid och resurser för att 
producera en tillräckligt utförlig beskrivning av företeelsen eller så tenderar den att bli för 
lång och invecklad. Guba & Lincoln (1981, s 377) anser följande ”Fallstudier kan överförenkla 
eller överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser om hur det hela egentli-
gen är”. Det finns alltså en risk att läsaren förleds att se studien som en redogörelse för hel-
heten när den i själva verket beskriver en del av en situation. Fallstudier är även utlämnade 
åt utförarens förmåga och fingertoppskänsla, vilket kan medföra olika resultat beroende på 
utförare. Även den etiska aspekten räknas in eftersom utföraren kan välja att presentera in-
formationen korrekt eller på ett sätt som stödjer en viss hypotes (Merriam, 1998). 

I denna uppsats har en fallstudie använts för att skapa en djupare förståelse för begreppet 
effektivitet i ideella organisationer. Genom studien anser författarna att de fått en djupare 
samt verklighetsförankrad bild av problemet. Då detta är en magisteruppsats begränsad till 
tio poäng är innehållet av studien även begränsat, det vill säga, studien skulle kunna göras 
än mer utförlig om mer tid funnits. Författarna har noga diskuterat tillvägagångssätt för att 
inte rikta studien på något sätt, men är samtidigt medvetna om hur mycket personlighet 
samt egna värderingar och åsikter spelar in i utförandet. Den information som presenteras i 
empirin är korrekt återgiven och är inte vinklad för att stödja något visst resultat. 

2.2 Primär- och sekundärdata 
Metodlitteraturen delar upp data i två kategorier; primärdata och sekundärdata. Det som 
skiljer dem åt är närheten till det som skall undersökas samt eventuella felmarginaler. Pri-
märdata är information som insamlas för ett specifikt ändamål, till exempel en undersök-
ning i en uppsats. Genom att använda denna typ av data garanteras att informationen är 
anpassad till studien i fråga. Primärdata ger även en större precision och tillförlitlighet efter-
som den samlas in, analyseras och används direkt av dem som utför undersökningen. Ex-
empel på primärdata är intervjuer och enkätundersökningar av olika slag. Nackdelarna med 
att använda primärdata i en studie är att det tar lång tid att samla in och sammanställa in-
formationen samt att kostnaden är högre än för redan befintlig data (Churchill, 1999).   

Sekundärdata är den mest använda formen av data eftersom den består av allt skrivet mate-
rial inom ett visst ämne. Sekundärdata kan definieras som redan befintlig data som till ex-
empel litteratur eller studier genomförda av andra. Fördelar med denna typ av data är att 
den är lättillgänglig, snabb att få tag på samt att kostnaden är låg. Nackdelarna är att data 
inte är specifikt anpassad för den tilltänkta studien samt att tillförlitligheten är lägre än för 
primärdata. Eftersom sekundärdata tolkas i andra hand, det vill säga inte av den som pro-
ducerat informationen, kan tillförlitligheten ifrågasättas. Olika individer tolkar information 
olika vilket påverkar användandet av sekundärdata (Churchill, 1999). 

I denna uppsats har både primär – och sekundärdata använts för att kunna besvara syftet. 
All litteratur som använts är skriven av välkända och accepterade författare inom sina om-
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råden. Författarna tenderar även att stödja varandras teorier vilket ökar tillförlitligheten av 
den sekundärdata som använts. Eftersom det finns en stor omfattning av litteratur inom 
områdena redovisning och effektivitet var det inte heller svårt att hitta information som 
passade studien. Däremot hade författarna svårare att hitta information angående redovis-
ning och effektivitet i kombination med ideella föreningar. De flesta teorier inom ämnena 
effektivitet och redovisning är framtaget utifrån den privata sektorn. Även primärdata har 
använts i uppsatsen genom dels personliga intervjuer av föreningens styrelse och dels en 
enkätundersökning med 50 av organisations medlemmar. Genom att noga analysera och 
presentera primärdatan anser att den är mycket tillförlitlig. Författarna fick inte egen till-
gång till församlingens årsredovisning utan den återgavs av den ekonomiansvarige i försam-
lingen. Detta ser författarna som en tillförlitlig primärdata då informationen tagits fram 
specifikt för denna uppsats. 

2.3 Intervjuteknik 
Det viktigaste vid en intervju är att den är i linje med det som ska undersökas, syftet med 
undersökningen samt problemställningen. Det vanligaste sättet att välja intervjuteknik är att 
först bestämma graden av struktur på intervjun. Teorin inom detta område skiljer mellan 
intervjuer med en fast struktur och ostrukturerade intervjuer. I tillämpningen av en struktu-
rerad intervju används i förväg bestämda frågor samt i vilken ordning de ska ställas (Saun-
ders et al., 2003). I en fallstudie är det vanligt att använda sig av delvis strukturerade inter-
vjuer. Detta innebär att undersökaren har ett antal frågor eller ämnen som de vill ha besva-
rade men varken ordalydelse eller ordningsföljd bestäms i förväg. Frågorna ställs anpassade 
till konversationens utveckling och även nya frågor kan uppkomma under intervjun (Merri-
am, 1998). Saunders et al. (2003) rekommenderar mer strukturerade intervjuer när under-
sökningsområdet är av beskrivande karaktär. 

Att formulera frågor på ett passande sätt är avgörande för utförandet av intervjun. Beroen-
de på undersökningsområde och syfte med uppsatsen bestäms graden av struktur vad gäller 
att ställa frågor. Öppna frågor tillåter respondenten att själv definiera och beskriva en viss 
situation. Dessa frågor börjar ofta med orden ”vad”, ”hur” eller ”varför”. Öppna frågor 
kan även inriktas på uppsatsens problemställning och blir då mer undersökande frågor. 
Genom att spela in intervjun kan intervjuaren i efterhand gå igenom och analysera frågor-
na. Detta medför att intervjuaren kan fokusera på att lyssna och ställa frågor under själva 
intervjutillfället. En inspelning medför även en högre tillförlitlighet då eventuella oklarheter 
lätt kan redas ut. Dock medför inspelning av en intervju även vissa nackdelar. Det finns en 
risk att fokus hamnar på att man spelar in istället för att få fram så korrekta svar som möj-
ligt. Respondenten kan anpassa sina svar vilket påverkar tillförlitligheten negativt. Dessut-
om finns alltid risk för tekniska problem och störningar vid till exempel byte av band 
(Saunders et al., 2003). 

Samspelet mellan de som utför intervjun och respondenten är av stor vikt då det påverkar 
den information som kommer fram. Det finns tre faktorer som påverkar samspelet; inter-
vjuarens personlighet och kunskaper, respondentens attityder samt hur de båda parterna 
definierar situationen. De som utför intervjun kan inte helt bortse från personliga värde-
ringar, men de kan försöka anta en så neutral och icke bedömande ståndpunkt som möjligt. 
En bra respondent är en person som har mycket kunskap om valt undersökningsområde 
men som samtidigt kan reflektera och uttrycka sina egna tankar. Samspelet mellan de båda 
aktörerna, intervjuare och respondent, är komplext. Båda parter har med sig attityder, för-
utfattade meningar och fördomar som kommer att påverka informationen. En skicklig in-
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tervjuare tar hänsyn till dessa faktorer. Genom att inta en neutral ställning och uppträda re-
spektfullt mot respondenten kan intervjuaren avgöra kvalitén på intervjun (Merriam, 1998). 

I denna uppsats har författarna valt att använda sig av en delvis strukturerad intervjuteknik. 
Frågorna till de olika respondenterna var bestämda på förhand men ordningen och eventu-
ella bifrågor uppkom spontant under intervjuernas gång. Under intervjuerna användes mes-
tadels öppna frågor men bitvis även frågor av undersökande karaktär. Alla intervjuer har 
spelats in på band då fördelarna med detta översteg nackdelarna. Författarna anser att de 
genom detta kunde slappna av och fokusera på själva intervjun. Genom att försöka inta en 
så neutral ställning som möjligt och bortse från personliga värderingar är kvalitén på inter-
vjuerna hög. 

2.4 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar lämpar sig bäst vid studier av beskrivande eller förklarande karaktär. 
De kan användas som den enda datakällan men resultatet blir vanligtvis bättre om de an-
vänds i kombination med andra metoder, till exempel intervjuer. Strukturerade intervjuer är 
en form av enkätundersökning där de som utför studien möter respondenterna. Det vill 
säga, de levererar frågorna personligen och inte via post eller telefon. Skillnaden mellan en 
strukturerad enkätundersökning och en delvis strukturerad personlig intervju är att i den 
första finns det ett givet antal frågor som skall besvaras och som inte kan avvikas ifrån. Va-
let av enkätundersökning beror på vad som studeras, vilka respondenterna är, antalet re-
spondenter, frågornas karaktär och antal. Det kan även vara av stor vikt i vissa undersök-
ningar att respondenterna inte träffar de som utför studien, då det kan ha inverkan på resul-
tatet (Saunders et al., 2003). En intervju är vanligtvis bättre lämpad om experter ska utfrå-
gas men då det ”vanliga folket” ska undersökas för att få fram allmänna attityder och åsik-
ter är enkätstudier mer användbart. En enkät ska helst inte innehålla för många och för 
krångliga frågor eftersom studien då vanligtvis får färre svar. Det är därför mycket viktigt 
att undersökaren minimerar frågorna och noga bearbetar vilka frågor som är relevanta och 
viktiga för studien. För krångliga frågor är också svårare att mäta och analysera. För att 
enklare kunna analysera enkätsvaren bör bundna svarsalternativ finnas med, och för att 
undvika tolkningssvårigheter bör svarsalternativ utesluta varandra (Ejvegård, 1993).  

För att komplettera intervjuerna har författarna gjort en enkätundersökning om medlem-
marnas attityder kring ämnet. Enkätundersökningen genomfördes med en kvantitativ me-
tod och enkätfrågorna följdes av svarsalternativ då individen fick kryssa för det svarsalter-
nativ som passade dem bäst. Syftet bakom enkätstudien är att författarna ville få en upp-
fattning om den generella uppfattningen bland medlemmarna om hur effektivitet redovisas 
till dem. Enkäterna samlades in och sammanställdes i procentform för att på ett enkelt och 
tydligt sätt presentera medlemmarnas åsikter. 

2.5 Urval 
I kvalitativa studier bör urvalsgruppen vara varierad. Därför är det för det mesta inte lämp-
ligt att slumpa ut en urvalsgrupp eftersom den då riskerar att innehålla för många liknande 
individer. Istället kan man strategiskt välja ut sin urvalsgrupp genom att dela in organisatio-
nen i olika kategorier, variabler och karakteristika som kan ha påverkan på det som ska stu-
deras. Exempel på detta kan vara ålder, utbildning och kön. Sedan plockas en eller flera in-
divider från de olika grupperna, beroende på hur många som ska intervjuas. Denna metod 
gör att studien får en heterogen urvalsgrupp med tillräcklig variation för en kvalitativ studie. 
För att upprätthålla en hög kvalité på studien måste urvalsgruppen vara tillräckligt stor för 
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att kunna ge intervjuaren en bred insikt, men den får samtidigt inte vara för stor så att den 
ej blir överblickbar. Enligt Trost (1997) är fyra till fem intervjuer rimligt eftersom fler skulle 
ta för lång tid att bearbeta. Det skulle också vara svårt att få en överblick på materialet och 
dra slutsatser om likheter och skillnader. Vid fler intervjuer skulle det inte finnas tid för 
djupare diskussioner och syftet skulle bli svårare att uppfylla.   

Urval för enkätundersökningar kan tas fram genom olika metoder vilka kan delas in i 
slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Ett icke-slumpmässigt urval är så kallade be-
kvämlighetsurval, då undersökaren på måfå väljer ut vem som ska delta eller om respon-
denten uppmanas att själv ta kontakt med undersökaren för att delta i studien. Det kan in-
nebära att undersökaren sätter ut annonser om undersökningen eller lägger ut formulär på 
offentliga platser. Urvalets storlek är en viktig del som påverkar resultatets trovärdighet, 
men det finns inga klara svar på hur stort urval som är optimalt eftersom det är helt indivi-
duellt för varje studie. Ett stort urval ger en mer rättvisande bild av vad populationen står 
för men är samtidigt mycket kostsamt och studien tar lång tid att genomföra. En liten ur-
valsgrupp tenderar att ge ett svar som inte kan svara för hela populationen. I regel stämmer 
det att ju större urvalsgrupp desto större sannolikhet är det att urvalet representerar hela 
populationen (Trost, 2001). Ejvegård (1993) menar att en urvalsgrupp på mindre än 40 per-
soner inte är tillförlitlig och relevant för en hel population.   

Vad gäller intervjuerna har författarna valt att göra ett strategiskt urval. Författarna har valt 
ut fyra personer att intervjua för att få tid att kunna gå på djupet i varje intervju, men också 
för att få en möjlighet att analysera och jämföra dem. Valet av intervjuobjekt har påverkats 
av yrke, ålder och kön, där författarna har sökt att få så varierade respondenter som möj-
ligt. Intervjuobjekten är alla med i församlingens styrelse samt även medlemmar i försam-
lingen. Av dessa fyra är tre stycken kvinnor och alla fyra har olika yrken vid sidan av styrel-
seuppdraget. Två av intervjuobjekten har utbildning inom ekonomi och arbetar eller har 
arbetat med detta inom den privata sektorn. Författarna menar att denna spridning ger en 
djupare inblick i vad begreppet effektivitet innebär för olika individer. Medlemmarna som 
deltagit i enkätstudien har tagits fram genom ett bekvämlighetsurval. Enkäter har delats ut 
personligen till medlemmarna i samband med ett söndagförmiddagsmöte. Författarna har 
försökt att tänka på att dela ut enkäterna till en så varierad urvalsgrupp som möjligt, både 
med tanke på ålder men även vad gäller andra naturliga gruppindelningar. Vid utförandet 
av enkätundersökningen delades 50 enkäter ut varav 42 samlades in. Det vill säga, vid en-
kätundersökningen uppkom ett bortfall på 8 enkäter. Detta bortfall påverkar inte resultatet 
av studien och antalet insamlade enkäter håller sig över minimigränsen på 40 stycken som 
Ejvegård (1993) talar om. 

2.6 Analysmetod 
När teori och empiri är inhämtat ska det analyseras. Ett problem med att analysera kvalita-
tiv data är att det ibland kan vara svårt att skilja på empiri och analys. I vissa fall kan inter-
vjufrågor vara ställda så att problem analyseras redan under intervjun, med hjälp av följd-
frågor till exempel. Med hjälp av analytiskt ställda frågor och följdfrågor kan analysproces-
sen påbörjas redan vid empiriinsamlingen och pågå under hela studien (Thomas, 2004). En 
kvalitativ analys ska besvara undersökningsfrågor och dessa ska besvaras under studien och 
ibland kan resultatet bli fler undersökningsfrågor för fortsatta studier. Det vanligaste sättet 
att analysera data är att svara på undersökningsfrågorna genom att jämföra referensramen 
och den empiriska datan (Krippendorff, 1980).  
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I denna uppsats har författarna först analyserat och jämfört de olika empirikällorna i en 
empirisk analys. Detta har gjorts för att få en sammanställning av den empiriska datan som 
författarna kan utgå ifrån när analysen av referensramen jämfört med empirin gjordes, men 
också för att ge både författarna och läsaren en klarare sammanfattning av empirin. Vidare i 
kapitel fem analyseras empirin som är inhämtad från intervjuer och enkätundersökning och 
referensramen som är inhämtad från författare som forskat inom det studerade området. 
Författarna jämför och diskuterar undersökningsfrågorna som ställts i problemdiskussio-
nen i kapitel ett och drar slutsatser om hur det studerade fallet stämmer överens med forsk-
ningen inom effektivitetsredovisning. Utifrån analysen har författarna i kapitel sex dragit 
slutsatser och också kommit med förslag om förbättring till det studerade fallet.  

2.7 Källkritik 
I en studie inhämtas information och fakta för att så småningom kunna analyseras och dras 
slutsatser av. Resultatet av studien är beroende av vilken information som inhämtas och 
dess tillförlitlighet. Allt material som används i en studie, till exempel teorier, fakta och in-
tervjuer måste bedömas utifrån dess saklighet och objektivitet. Det vill säga, att materialet 
är korrekt och att författaren inte är partisk. En undersökare kan öka tillförlitligheten i en 
studie genom att ta med flera teorier och citera forskare som styrker varandra. Ofta är det 
bättre att gå till botten med fakta så man hittar och refererar ursprungskällan för att slippa 
få med tolkningar och missförstånd. Vidare kan tillförlitligheten också granskas utifrån om 
upphovsmannens har en egen vinning i ett uttalande (Ejvegård, 2003). Det är också viktigt 
att försöka se teorier och fakta utifrån flera perspektiv samt att försöka få med all fakta som 
kan påverka resultatet av en studie (Gott & Duggan, 2003).  

I denna uppsats har författarna försökt granska källorna genom att hitta flera författare och 
forskare som stödjer varandra. Författarna har också försökt att använda sig av den senaste 
versionen av källorna samt försökt att hitta grundkällan till alla teorier som används. Vidare 
har även flera skilda åsikter framtagits för att försöka ge flera aspekter och infallsvinklar i 
uppsatsen. Vad gäller intervjuerna är författarna medvetna om att styrelsen kan komma att 
ge svar som gagnar dem, samt att de kan undanhålla viss information som kan vara viktigt 
för resultatet av studien. Författarna har försökt att kringgå detta problem genom att inte 
skicka ut alla intervjufrågor på förhand, men också genom att intervjua styrelsemedlem-
marna enskilt. Det kan även kritiseras att författarna ej personligen fått ta del av försam-
lingens årsredovisning. Men då de fått den förklarad för sig relativt ingående borde detta ej 
påverka dess tillförlitlighet.  

2.8 Validitet 
Validitet i en studie anger om undersökaren verkligen studerar det som syftet avser. Det in-
nefattar om undersökaren ställer relevanta frågor i förhållandet till studien och syftet. Det 
är viktigt att undersökaren studerar ämnet i fråga och utformar intervjuer och enkäter noga 
innan de genomförs så att relevanta frågor ställs som bidrar till att syftet uppfylls (Trost, 
2001).  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en ideell förening mäter och redovisar effekti-
vitet. Genom att använda teorier inom ämnesområdena ideella föreningar, redovisning och 
effektivitet anser författarna att en passande referensram har tagits fram. De teorier som 
använts stödjer varandra och författarna har byggt intervjuerna utifrån dem. Vidare har in-
tervjufrågorna noggrant diskuterats så att de är relevanta för studien och leder den mot syf-
tet. Frågorna har formulerats på ett sätt att de inte ska kunna misstolkas av respondenterna. 
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Enkäterna har noga utformats för att passa syftet samt att de är relevanta i förhållande till 
studien. Vidare anser författarna att kombinationen av intervjuer och enkäter stöder syftet 
samt leder fram till ett bra slutresultat.      

2.9 Reliabilitet 
Reliabilitet i en studie anger tillförlitligheten av resultatet. En studie med hög reliabilitet vi-
sar på en stabilitet i mätningen eller undersökningen och resultatet skulle troligtvis bli 
samma om studien skulle genomföras en gång till. Problemet med påståendet är att man tar 
för givet att samhället är statiskt vilket inte är sant, trender och attityder förändras ständigt 
(Trost, 2001). Ett sätt att försöka höja reliabiliteten i en studie är att använda teorier som 
stödjer varandra. Men även att i den empiriska delen försöka undvika missuppfattningar 
och felsägning genom att hålla frågor enkla och begripliga för alla som deltar i studien. Det 
är även av stor vikt att noga diskutera och välja rätt metodteknik vid utförandet av studien 
(Silverman, 2001).  

Tillförlitligheten i denna uppsats har författarna försökt höja genom att använda sig av teo-
retiskt grundade metodval. Valet av studie, urval samt utformning av intervjuer och enkät-
undersökning har noga diskuterats. Intervjufrågorna förbereddes noga i förväg genom att 
formulera dem på ett sätt som inte kan misstolkas av respondenterna. Om svaren har kun-
nat tolkas på flera sätt har författarna tagit kontakt med personen i fråga igen och bett den-
ne att förtydliga sitt svar. Genom att använda sig av delvis strukturerade intervjuer kunde 
författarna ställa följdfrågor för att göra intervjun tydligare. Det gav också den intervjuade 
personen en möjlighet att prata fritt och förtydliga sina preferenser. Författarna har även 
försökt bilda urvalsgrupper, både vad gäller intervjuer och enkäter, som är tillräckligt varie-
rad för att få med flera åsikter och infallsvinklar i studien. I och med att antalet enkäter 
överstiger den rekommenderade minimigränsen på 40 stycken anses resultatet från dem til-
lämpbart i studien. Genom detta anser författarna att uppsatsen håller en hög reliabilitet. 
Om någon annan genomfört samma studie, på exakt samma sätt och med samma respon-
denter, hade troligtvis slutsatsen blivit densamma som i denna uppsats. 

2.10 Metodkritik 
I teoriinsamlingen stötte författarna på problemet att hitta teori angående effektivitet och 
redovisning med anknytning till ideella föreningar. Därför har uppsatsen fått en viss prägel 
av ett vinstdrivande perspektiv på effektivitet.   

De saker som författarna hade kunnat göra annorlunda för att få ett bättre resultat på stu-
dien är att genomföra intervjuerna innan enkätundersökningen. Författarna anser att resul-
tatet hade kunnat bli bättre om det hade genomförts tvärtom. Som tidigare nämnts kan en 
intervjuare leda en diskussion i önskad riktning med hjälp av följdfrågor. Intervjuaren kan 
också fråga efter förtydliganden och också ange definitioner av begrepp om respondenten 
är osäker på frågorna. Däremot kan en enkät inte styras på samma sätt, frågorna kan inte 
omformuleras eller förtydligas om respondenten skulle önska det. Författarna anser att om 
intervjuerna hade genomförts innan enkätstudien så hade enkäterna byggts på intervjuerna, 
enkäterna hade då kunnat innehålla tydligare frågor för det specifika fallet. Anledningen till 
att enkätstudien genomfördes innan intervjuerna beror på önskemål från församlingen.  

Vidare hade författarna vid intervjuerna kunnat definiera en del ord som är relevanta för 
undersökningen innan varje intervju. Detta för att få klarare svar men även för att lättare 
kunna jämföra empiri med teori. Författarna hade lite svårt att tolka svaren vid behandling-
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en av empirin på grund av att det var svårt att säga huruvida de uppfattade begrepp på 
samma sätt eller inte.  

Författarna anser att enkätundersökningens urval är för likriktad. Författarna hade velat få 
lite mer skillnader på svaren för att kunna dra en slutsats utifrån hela församlingen. De som 
var närvarande förmiddagsmötet vid det tillfälle som enkätundersökningen genomfördes 
tror författarna tillhör de mest aktiva i församlingen. Därför blev svaren mycket likriktade i 
frågor om engagemang och delaktighet. Anledningen till denna kritik är att intervjuerna gav 
ett helt annat svar på frågor om delaktighet och engagemang bland församlingens med-
lemmar. Problemet med bekvämlighetsurvalet är att de mest engagerade i frågan tenderar 
att svara medans de som inte är engagerade inte bryr sig om att svara.  

Författarna fick inte tillgång till församlingens årsredovisning och kunde därför inte själva 
undersöka exakt vad som redovisas eller hur det redovisas. Därför kan författarna inte ga-
rantera att all relevant information om årsredovisningen finns med i uppsatsen. Däremot 
framgår det av empirin att medlemmarna inte inhämtar största delen av redovisningen från 
årsredovisningen utan snarare från andra informationskällor. Detta innebär att en större in-
blick i årsredovisningen kanske inte skulle påverka resultatet märkbart.  

Författarna är medvetna om att deras bakgrund både vad gäller utbildning med ett fokus på 
vinst och förräntning samt attityder till en kristen församling har kunnat påverka resultatet 
av uppsatsen. Författarna har försökt att vara objektivt inställda till all information men in-
ser också att fullkomlig objektivitet är omöjligt att uppnå.  
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3 Referensram 
I denna del kommer de teoretiska ramarna för studien att sättas upp. För att kunna besvara syftet med 
uppsatsen kommer nödvändiga teorier att presenteras och utvecklas. Kapitlet inleds med en genomgång av 
ideella föreningar för att utgöra en grund inför analysen. Därefter följer grundläggande redovisningsteori, in-
formationsteori samt en definition av begreppet effektivitet och dess relation till ideella föreningar. 

3.1 Ideella föreningar 
Associationsrätten innefattar både bolag och föreningar. Dessa båda organisationsformer 
uppkommer genom att två eller flera fysiska eller juridiska personer träffar avtal om att 
samarbeta för ett gemensamt ändamål. Det som skiljer bolag från föreningar är anslutning-
en som innefattar bland annat bestämmelser som berör om och hur tillskott ska gå till, om 
avträdesersättning ska förekomma och hur tillträde och avgång ska ske. Om dessa bestäm-
melser finns med i avtalet är det ett bolag. Vidare kan man skilja föreningar mellan ekono-
miska och ideella föreningar. En ekonomisk förening är en förening som kombinerar en 
ekonomisk verksamhet med syftet att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, vilket 
också framkommer i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667 Lagen om ekonomiska 
föreningar, 1 §). Ekonomisk verksamhet definieras som näringsverksamhet (Hemström, 
2002). 

En ideell förening är, i motsats till en ekonomisk förening, en förening som inte kombine-
rar ekonomisk verksamhet med ett ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. 
Däremot kan en ideell förening inneha något av delarna. Den kan ha en ekonomisk verk-
samhet eller ha ett syfte om att främja medlemmarnas ekonomiska intresse (Hemström, 
2002). Det finns tre olika slags ideella föreningar, rent ideella föreningar, föreningar med ett 
syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och föreningar med ekonomisk verk-
samhet. Rent ideella föreningar är föreningar som inte har en ekonomisk verksamhet och 
inte heller har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, till exempel en po-
litisk organisation och idrottsföreningar. Ideella föreningar som har en ekonomisk verk-
samhet fast inte ett syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse är också klassade 
som ideella föreningar, exempelvis vissa idrottsföreningar och golfklubbar. Den sista kate-
gorin av ideella föreningar är föreningar som har ett syfte att främja medlemmarnas eko-
nomiska intresse men som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempel på det är fack-
förbund och bostadsrättsföreningar (Lindblad & Lundén, 2002). 

3.1.1 Bildande 

En ideell förening bildas genom att minst två fysiska eller juridiska personer träffar avtal 
om samverkan för ett gemensamt ändamål. Avtalet är grunden till föreningens stadgar och 
innehåller det ändamål som föreningen främjar, föreningens namn och firma samt före-
ningsregler. Stadgarna kan också innehålla bestämmelser om hur föreningsstämmor ska 
hållas och hur föreningsbeslut ska tas. I och med att det inte finns en lag för ideella före-
ningar så finns det inte något formkrav på hur stadgarna ska se ut (Hemström, 2002). Den 
första stämman, den konstituerande föreningsstämma, blir den formella starten för före-
ningen och då ska medlemmarna enas om avtalet, ta beslut om att anta stadgarna och välja 
en styrelse. I och med att en förening bildas, antar stadgar och väljer styrelse blir föreningen 
en juridisk person och har rättskapacitet. Rättskapacitet innebär att föreningen har rätt att 
äga tillgångar, föreningen kan dra på sig skulder och förpliktelser, och kan anställa personal 
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och kan också ställas inför domstol. En styrelse är nödvändigt för att föreningen ska kunna 
ingå avtal efter bildandet (Lindblad & Lundén, 2002). 

3.1.2 Organisationsstruktur 

En förening är vanligtvis demokratisk och har en hierarkisk organisationsstruktur (Lund-
blad & Lundén, 2002). Överst finns föreningsstämman som består av alla medlemmar i fö-
reningen, under det kommer styrelsen som är vald av medlemmarna. Det är styrelsen som 
ska företräda föreningen gentemot tredje man. Styrelsen har rätt att besluta om angelägen-
heter för föreningen men är skyldiga att göra det enligt stadgarna och ändamålet som före-
ningen ska främja. Styrelsen är också skyldig att i sina beslut iaktta likhetsprincipen, det vill 
säga behandla alla medlemmar lika. I de flesta fall väljer föreningsstämman också en revi-
sor, men eftersom det inte finns en lag för ideella föreningar så är detta inte obligatoriskt. 
Däremot finns det krav från redovisningslagen att en ideell förening som har redovisnings-
plikt också måste ha en revisor. De föreningar som har tillgångar på över 1000 prisbasbe-
lopp eller mer än 200 anställda måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor (Hemström, 
2002). 

Stämman eller årsmötet är det högst beslutande organet i en ideell förening och består av 
föreningens alla medlemmar och sammanträder vanligtvis en gång om året. Varje medlem 
har en röst och hur röstningen går till ska vara angivet i stadgarna (Nelson-Bülow & Len-
nung, 2005).  

Styrelsen och dess ordförande väljs av föreningsstämman. Poster utöver ordförande som 
vice ordförande, kassör och sekreterare väljs internt av styrelsen vid det första mötet efter 
årsmötet, ett så kallat konstituerande styrelsesammanträde. Styrelsen är den verkställande 
funktionen i en ideell förening och ordförande leder styrelsemötet och styrelsens uppgift 
att verkställa de beslut som föreningsstämman har tagit (Nelson-Bülow & Lennung, 2005).  

En eller flera revisorer väljs på föreningsstämman och detta beslut kan inte delegeras till 
styrelsen då det är styrelsen som revisorerna ska granska. Revisorerna utgör det kontrolle-
rande organet i en organisation och deras uppgifter är att granska styrelsens förvaltning och 
årsredovisning. Revisorns uppgift ska utföras enligt god revisionssed, vilket innebär att re-
visionen är planerad och välarbetad för att undvika att årsredovisningen inte innehåller fel 
(Nelson-Bülow & Lennung, 2005). 

3.1.3 Ansvar 

Medlemmarnas ansvar gentemot föreningen är att inte motverka föreningens syfte och än-
damål samt att betala medlemsavgiften om en sådan finns (Nelson-Bülow & Lennung, 
2005). Däremot är medlemmar och förtroendevalda i princip fria från ansvar gentemot 
tredje man, i och med rättskapaciteten svarar föreningen för förpliktelserna och inte med-
lemmarna. Undantaget gäller för skattelagen, om inte den följs så blir föreningens företrä-
dare personligt ansvariga, det vill säga styrelsen. Vidare gäller om föreningens företrädare, 
enskilda ledamöter eller hela styrelsen skulle bryta mot föreningens stadgar eller lag, skulle 
den eller de som gör överträdelsen bli personligt ansvariga (Lindblad & Lundén, 2002). Det 
finns inget ansvarskrav på att medlemmarna ska investera för att trygga fordringsägarens 
ställning. En ideell förening bygger inte på förekomsten av bundet kapital utan på med-
lemmarna och dess ideella arbete (Hemström, 2002). 
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3.1.4 Lagtext 

Eftersom det inte finns någon lag angående ideella föreningar kan lagen om ekonomiska 
föreningar användas analogt angående hur föreningen formellt ska uppkomma, hur verk-
samheten ska se ut och hur ett eventuellt upphörande ska gå till. En ideell förening ska till-
lämpa god föreningssed, vilket innebär att föreningen drivs med allmänt antagen standard 
och kvalitet. Denna standard kan skilja sig mellan föreningar beroende på branschen, med-
lemmar och intressenter (Nelson-Bülow & Lennung, 2005). Det har funnits ett motstånd 
till att en lag just för ideella föreningar ska komma till stånd, kanske just för att ingen ideell 
förening är den andra lik. Det skulle vara svårt att skriva en lag som ska innefatta den 
mångfald som finns inom den ideella sektorn. Även om det inte finns en lag som täcker 
den ideella sektorn så berörs ändå ideella föreningar av andra lagar. De vanligaste lagarna 
som kan påverka ideella föreningar är skattelagen, firmalagen, handelsbolagsregisterlagen, 
lagen om anställningsskydd, köplagen, miljölagen, konkurslagen och bokföringslagen 
(Hemström, 2002).  

Bokföringslagen delar in ideella föreningar i tre nivåer av redovisningskrav. Den lägsta ni-
vån är de ideella föreningar som har bokföringsplikt. De föreningar med tillgångar på över 
30 prisbasbelopp, de som driver näringsverksamhet eller är en moderförening i en koncern 
har bokföringsplikt. Nästa nivå är föreningar som utöver bokföringsplikten också måste 
upprätta ett årsbokslut. De föreningar som är moderförening i en koncern eller har en net-
toomsättning på 20 prisbasbelopp hamnar inom den ramen. Den sista nivån är föreningar 
som utöver bokföringsplikten och skyldigheten på årsbokslut också måste upprätta en pu-
blik årsredovisning. Detta rör föreningar med minst tio anställda eller tillgångar på mer än 
24 mkr (miljarder kronor) (Hemström, 2002). En årsredovisning består av följande delar; 
resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, noter samt finansieringsanalys (kassa-
flödesanalys). Årsredovisningen skall till detta granskas av en revisor. Övriga föreningar 
skall avsluta sin löpande redovisning genom ett årsbokslut vilket består av; resultaträkning, 
balansräkning samt vissa noter (Grahn, J. et al, 2001). 

3.1.5 Skillnader mellan ideella föreningar och vins tdrivande företag 

Agneta Gustafson (2006) presentera i sin studie av 39 insamlingsorganisationer ett antal 
områden där ideella organisationer skiljer sig från vinstdrivande företag. Först och främst 
skiljer de sig åt, som tidigare nämnts, åt vad gäller syftet med verksamheten. Vinstbegreppet 
i en rent ideell organisation är inte relevant och synen på pengar är att de ska användas, inte 
förräntas. Vidare skiljer sig en ideell organisation från en vinstdrivande beroende på den 
verksamhet som bedrivs. Eftersom syftet ytterst sett inte är att tjäna pengar bedrivs ingen 
primär produktion av varor och tjänster. Dessutom är många inkomster i form av gåvor 
och bidrag till specifika ändamål och kan alltså inte användas till vad som helst inom orga-
nisationen. Graden av frivilligarbetare är också en aspekt som inte vinstdrivande företag 
ställs inför. Vad gäller mått på framgång används vinst och räntabilitet frekvent inom före-
tagsvärlden. I en ideell verksamhet är dessa begrepp inte relevanta utan mer hur de insam-
lade medlen används i förhållande till syftet. En ideell organisation behöver inte vara kon-
kurrenskraftig utan dess framgång beror på dess kvalité samt givarnas och medlemmarnas 
förtroende. Även vad gäller syftet med resurser skiljer sig en ideell organisation från en 
vinstgivande i den mening att resurser förväntas bli använda för att erbjuda tjänster till un-
derpris eller rentav gratis. Det vill säga, resurserna förväntas inte generera intäkter på sam-
ma sätt som för ett företag. Intressenter och deras krav på information är högre i vinstdri-
vande företag. En ideell organisation har färre antal intressenter då de inte har leverantörer, 
kunder eller ägare. Deras intressenter utgörs till största delen av gåvo- och bidragsgivare, 
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vilket vanligtvis är medlemmarna. Det finns inte heller en lika omfattande reglering eller re-
dovisningskrav angående hur insamlade medel används i verksamheten. Endast vid extre-
ma situationer granskas ledningen i en ideell organisation (Gustafson, 2006B).    

3.2 Redovisning 
Det finns idag flertalet definitioner av begreppet redovisning men den största debatten 
inom redovisningsprofessionen är huruvida redovisning är att anse som konst eller veten-
skap. Ur ett vetenskapsperspektiv argumenteras för att kunskap om redovisning bäst erhålls 
genom klassisk undervisning av grundläggande modeller och teorier inom ämnet (Riahi-
Belkaoui, 2002). Utifrån detta resonemang definieras redovisning som en tjänst vars funktion 
är att ge kvantitativ information, främst av finansiell karaktär, vilken är användbar för att ta ekonomis-
ka beslut och för att kunna välja mellan olika handlingsalternativ (Riahi-Belkaoui, 2002). Dock lik-
nas redovisningen ofta vid konst på grund av den frihet varje enskild revisor har att resone-
ra sig fram till och lösa problem (Artsberg, 2005). Enligt detta synsätt kan redovisning defi-
nieras som konsten att på ett rättvisande sätt samla, klassificera och summera transaktioner och händel-
ser av finansiell karaktär för att tolka resultatet därav (Riahi-Belkaoui, 2002). 

Det finns i nuläget inget svar på frågan om redovisningens huvudsakliga uppgift. Eftersom 
individer inte har samma perspektiv på vad redovisning är utvecklas olika teori vilka foku-
serar på olika funktioner med redovisningen (Artsberg, 2005). Davies, Menon och Morgan 
(1982) diskuterar fyra synsätt på redovisningen; som ett historiskt protokoll, som en bild av 
existerande ekonomisk verklighet, som ett informationssystem och som en vara.  

3.2.1 Externredovisning 

Syftet med redovisningen är enligt Edenhammar & Thorell (2005) i första hand att fungera 
som ett styrmedel för organisationens verksamhet. Detta är redovisningens interna syfte 
där företagsledningen tveklöst är den främsta användaren. Utöver detta ska redovisningen 
även möta de externa intressenternas behov och krav på information om organisationens 
ställning. Den externa redovisningen är organisationens redovisning riktad mot dess intres-
senter. Utan dessa intressenter skulle det inte heller finnas något behov av en årsredovis-
ning (Edenhammar & Thorell, 2005). 

Eftersom det fastställs både i aktiebolagslagen (ABL) samt i årsredovisningslagen (ÅRL) att 
företag skall redogöra för sin ekonomiska verksamhet måste det således finnas ett extern 
behov av redovisningsdata. Gröjer (2002) menar på att lagstiftning ofta är ett tecken på ti-
digare marknadsmisslyckanden. Att det finns lagstiftning om extern redovisning tyder på 
att organisationerna själva misslyckats med att utveckla en tillfredsställande redovisning. 
Externredovisning behövs för att öka tilliten vid företagsaffärer så att den part som gör af-
färer med företaget i fråga inte omedvetet ska lida ekonomisk skada. För börsnoterade fö-
retag i synnerhet kan behovet av externredovisning härledas till det kapitalistiska systemet. 
Investerare kräver information för att kunna beräkna förväntad risk och avkastning på det 
satsade kapitalet. Behovet av en extern redovisning för att utomstående skall kunna bedö-
ma en organisations existensberättigande. Ett företags existensberättigande bygger på att 
det kan skapa ett resultat vilket minst täcker ägarnas avkastningskrav. I offentliga organisa-
tioner och i organisationer utan ekonomiskt syfte är frågan om existensberättigande dock 
mer komplex. Politiska överväganden samt frågor angående samhällsnyttan spelar stor roll 
vad gäller dessa organisationer. Slutligen kan även behovet av redovisning argumenteras ut-
ifrån ett skatterättsligt perspektiv. Externredovisning behövs för att visa på hur företaget 
har beskattats och hur resultatet har disponerats. Avslutningsvis behövs redovisningen för 
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att; öka tilliten, upprätthålla det marknadsekonomiska systemet, bedöma existensberät-
tigande samt för att betala skatt.  

Genom att organisationer redovisar sina affärer och dess resultat kan individen få en rela-
tivt tydlig bild av dess ekonomiska ställning. Givetvis hade individen haft större nytta av att 
veta organisationens framtida ekonomiska ställning men eftersom ingen kan spå in i fram-
tiden är historik data det enda ett företag kan presentera. Dock finns det ett starkt samband 
mellan historisk och framtida data vilket kan göra det möjligt att prognostisera om framtida 
resultat för en organisation (Gröjer, 2002). 

3.2.2 Redovisningens användare 

Redovisningen skall fungera som beslutsunderlag samt förmedla information till organisa-
tionens externa intressenter. Bland redovisningens användare har ägarna en särskild ställ-
ning då deras ersättning inte är kontraktsbunden. Det vill säga, ägarnas ersättning är den 
rest sedan övriga intressenter fått sitt. Förutom ägarna består en organisations användare 
av; leverantörer, långivare, anställda, kunder, konkurrenter samt stat och kommun. Olika 
intressenter har olika informationsbehov, även individer inom dessa intressentgrupper har 
olika behov av information. Nedan beskrivs de användare och dess informationsbehov 
som författarna fokuserar på i denna uppsats (Smith, 2000). 

Ägarna använder sig av redovisningen för två syften, dels att bedöma företagsledningens 
arbete dels för beslut om att köpa, sälja eller behålla aktier i organisationen. Kontrollen som 
ägarna har över ledningen är endast indirekt och kan utövas på bolagsstämman genom att 
acceptera eller vägra ansvarsfrihet åt styrelsen. Det andra syftet är endast av intresse för ak-
tieägare i börsnoterade företag. 

På samma sätt kan kunder ha intresse av ett företags betalningsförmåga om de till exempel 
betalar i förskott. Kunderna kan även ha ett mer långsiktigt intresse av företagets ekonomi 
om de investerat i relationen och bundit upp sig mot företaget.  

Stat och kommun har, i en egenskap av skatteindrivare, ett särskilt intresse vad gäller den in-
komstskatt företag betalar. Redovisningen i sig är inte av intresse utan endast det beskatt-
ningsbara resultatet. De har även ett intresse av företagets redovisning ur ett makroekono-
miskt perspektiv som underlag för nationalräkenskaper (Smith, 2000). 

3.2.3 Redovisningens kvalitativa kriterier 

Med användarnas informationsbehov som utgångspunkt har vissa kvalitetskrav tagits fram 
avseende hur redovisningen bör utformas. Eftersom den moderna normgivningen har valt 
att fokusera på redovisningen som informationsinstrument är det mer relevant att använda 
sig av kvalitativa kriterier (Smith, 2000). Den internationella normgivaren på redovisnings-
området IASB (International Accounting Standards Board) har två grundläggande antagan-
den i sin referensram, dels att redovisningen ska ske på bokföringsmässiga grunder dels att 
organisationen ska antagas fortleva. Att redovisningen skall ske på bokföringsmässiga 
grunder innebär att intäkter och kostnader sätts i relation till varandra och redovisas under 
samma period. Det verkliga resultatet för en viss period speglas inte utan periodiseringen 
sker för en jämnare fördelning på lång sikt. Fortlevnadsprincipen bygger på detta resone-
mang och kan sammanfattas med ”antagandet att företaget driver en fortlöpande verksamhet och även 
kommer att göra så under överblickbar tid” (Artsberg, 2005, s 168). Detta antagande är viktigt för 
att kunna periodisera intäkter och kostnader över flera redovisningsperioder. Om inte or-
ganisationer antogs fortleva skulle endast verkliga inkomster och utgifter redovisas. Utifrån 
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dessa två grundläggande antaganden har ett antal informationskvalitativa kriterier för redo-
visningen arbetats fram vilka redovisas i modellen nedan (Artsberg, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första kriteriet enligt IASB är begriplighet, vilket innebär att en redovisningsanvändare 
anses vara kunnig. Det vill säga, läsaren är skyldig att skaffa sig tillräckliga kunskaper för att 
förstå informationen i en årsredovisning. Redovisningsinformationen ska även vara rele-
vant i den mening att den fungerar som beslutsunderlag. Kriterier för redovisningsinforma-
tionens relevans är att den antingen utvärderar historiska händelser, bedömer nuvarande 
händelser eller prognostiserar om framtiden (Artsberg, 2005). 

Smith (2000) anser relevans vara så viktigt att han definierar det som huvudkriteriet vid 
upprättandet av en årsredovisning. Ett tredje kriterium för redovisningsinformationen är att 
den ska vara tillförlitlig. Det ska finnas en överensstämmelse mellan verkligheten och in-
formationen som ges. Redovisningen ska ge en så korrekt bild som möjligt av företaget och 
den får inte medvetet försöka styra beslutsfattande åt ett visst håll. Genom att ge en full-
ständig bild av organisationen i fråga utan att styra eller dölja viss information ökar redo-
visningens tillförlitlighet (Artsberg, 2005). 

Till sist ska även kriteriet om jämförbarhet vara uppfyllt. Detta kriterium avser två aspekter; 
jämförbarhet över tiden samt jämförbarhet mellan företag. Jämförbarhet över tiden innebär 
att lika tillstånd och händelser inom ett företag ska redovisas på samma sätt. Om en redo-
visningsförändring implementeras ska effekterna på företagets ställning och resultat noga 
redovisas. Jämförbarhet mellan företag innebär exempelvis att ge aktieägare möjlighet att 
jämföra priser och resultat mellan olika företag. Detta innebär inte att alla företag ska redo-
visa på exakt samma sätt utan att, som nämnts tidigare, lika händelser och tillstånd redovi-
sas på samma sätt över tiden (Smith, 2000). 

Att producera information i form av en årsredovisning är att anse som en ekonomisk akti-
vitet där det finns både en intäkts- samt en kostnadssida. Som intäkt räknas det värde som 
skapas på grund av förbättrade beslut relaterade till den givna informationen. Kostnadssi-
dan utgörs av vad det kostar företaget att producera informationen samt att kommunicera 
den externt. Således räcker det inte med att endast förbättra redovisningsinformationen 
utan att väga värdet av förbättrade beslut gentemot kostnaden för att framställa informa-
tionen (Smith, 2000). 

Utifrån ett informationsbaserat synsätt på redovisning läggs fokus på hur väl en organisa-
tion förser sina intressenter med information. Att förse information betyder att det är möj-
ligt att bli mer välinformerad. Detta innebär i sin tur att det för tillfället råder ett tillstånd av 
för lite information samt av osäkerhet. För att kunna behandla redovisning som en infor-
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Figur 1 Redovisningens kvalitativa kriterier (Artsberg, 2005) 
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mationskälla krävs en definition av begreppen osäkerhet och information (Christensen & 
Demski, 2003).  

Osäkerhet kan modelleras i termerna handling och utfall. En handling är ett specifikt val av 
individen, till exempel om man ska ta med ett paraply på promenaden eller inte. Utfallet är 
konsekvensen av det val individen tidigare gjort. I exemplet om paraplyet skulle de två möj-
liga utfallet vara att bli blöt eller inte. Individen kan dock inte med exakthet veta vilket ut-
fall som följer av alla valalternativ. Om det skulle vara möjligt skulle individen i förväg 
kunna konstatera utfallet av olika handlingar, till exempel om det kommer att regna eller 
inte. Om individen i förväg vet att det kommer regna och hon inte vill bli blöt kommer va-
let bli att ta med ett paraply. Här spelar även termen sannolikhet in. Vissa konstateranden 
är mer troliga att infalla än andra. Det är till exempel mer troligt att det regnar under vissa 
årstider och i vissa områden (Christensen & Demski, 2003). 

3.2.4 Information 

Utifrån resonemanget om osäkerhet kan nu begreppet information definieras (Christensen 
& Demski, 2003). Information kan ses som en vara, vilken kan samlas, delas ut, säljas, kö-
pas eller stjälas mellan grupper eller personer. Devlin (1999) betonar vikten av skillnaden 
mellan information och kunskap. Information är i grunden data kombinerat med någon 
slags mening eller innebörd. Data blir information när den ges en mening/innebörd. När 
en individ utnyttjar informationen så att den blir till användning för henne blir den till kun-
skap (Devlin, 1999). Perfekt information innebär att man kan konstatera utfallet av alla giv-
na handlingsalternativ. Information förser individen med kunskap för att kunna förutse vil-
ket utfall som kommer att inträffa, med andra ord, information reducerar osäkerhet. Värdet 
av informationen beror på vilken kunskap individen erhåller samt kostnaden för informa-
tion i fråga. Detta resulterar i en alternativkostnad där värdet av informationen måste jäm-
föras med kostnaden (Christensen & Demski, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En individs nyttofunktion kan ses som en funktion av sambandet mellan informationsvär-
de och informationskostnad. Informationsvärdet anses ha en sjunkande marginalnytta då 
de första informationsbitarna är mest värdefulla varpå de sjunker i värde allteftersom. Or-
saken till detta är att det till slut produceras mer information än vad som kan hanteras, vil-
ket till och med kan leda till att värdet av ytterligare information blir negativt. Informa-
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Figur 2 Nyttofunktion (Gröjer, 2002) 
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tionskostnaden däremot anses ha en stigande marginalnytta då kostnaden för ytterligare in-
formation hela tiden ökar. Detta beror på att informationen blir mer och mer svåråtkomlig 
desto mer detaljerad den blir (Gröjer, 2002).   

3.2.5 Redovisningens informationsinnehåll 

Det värde en individ erhåller från redovisningsinformation beror på individens nyttofunk-
tion samt dess inställning till risk. Om en investerare har en mer försiktig inställning till risk 
kommer ökad redovisningsinformation efterfrågas för att minska risken (Artsberg, 2005). 
Med utgångspunkter i beteendevetenskapen fokuseras hur redovisningsinformation bör 
framställas för att bäst passa beslutfattares hantering och bearbetning av information (Arts-
berg, 2005). Denna beteendeskola har sin utgångspunkt i hur beslutsfattare kommer att 
agera givet att alternativa redovisningsdata publiceras. Förenklat handlar det om att presen-
tera redovisningsdata så att användare kan fatta bra och välgrundade beslut (Gröjer, 2002). 

 

         

 

Enligt Artsberg (2005) finns det flera faktorer som påverkar en individs rationalitet vid be-
slutsfattande; fysisk begränsning, kroppskrafter, reaktionstid, mentala processer, värdering-
ar, normer, målföreställningar samt den kunskap individen besitter. Problemlösning är inte 
enbart att ta emot information från omgivningen utan även att ta hand om, omvandla och 
transformera informationen för att hitta en lösning på problemet i fråga. Beroende på en 
individs kunskaper, värderingar, uppfattning och omvärld behandlas information olika. 
Inom redovisningsnormeringen ligger fokus på hur information skall presenteras för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar ur problemlösnings – och beslutsperspektiv (Artsberg, 
2005). Gröjer (2002) diskuterar vidare vilken effekt en förändring av sättet att redovisa får 
hos användare; Påverkas användaren av en redovisningsförändring eller är hon fast i sitt ur-
sprungliga tolkningssätt av redovisningsdatan? Flertalet studier pekar på att individer tende-
rar att tolka redovisningsdata på samma sätt trots att en förändring i sättet att redovisa tagit 
plats (Gröjer, 2002). 

3.3 Institutionell teori 
Alla organisationer är delar av ett relationsbaserat nätverk, ett nätverk där en organisation 
är sammankopplad med sina intressenter. Detta nätverk är nödvändigt för verksamhetens 
existens och påverkar organisationens beslut och utveckling. Men en organisation formas 
och påverkas också av institutionella samband, vilket kan vara allmänna åsikter, lagar och 
beteenden. När samhället och trender förändras måste en organisation med jämna mellan-
rum ändra sina mål och ta till nya medel och förändras när omgivningen förväntar sig det, 
då organisationer rättar sig efter institutionella normer och regler för att få legitimitet. Ge-
nom att formas och anpassa sig till samhället kan en organisation öka sin överlevnadsför-
måga och framtid. Hur en organisation handlar är högst beroende av sin omgivning och 
detta kan ibland leda till att en organisation kan behöva kompromissa med sin egen effekti-
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Figur 3 Tolkning av redovisningsdata (Gröjer, 2002) 
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vitet för att anpassa sig till vad omgivningen förväntar sig av dem. Institutioner kan påverka 
organisationer både genom tvingande regler och genom normer som organisationer frivil-
ligt rättar sig efter (DiMaggio & Powell, 1991). Institutionell teori försöker förklara driv-
krafter och hinder som påverkar mönstret för hur individer och grupper handlar men också 
hur en organisation tolkar sin omgivning och hur det visar sig i sitt handlande (Tool, 1993).  

Institutioner kan ses som ett gemensamt regelverk inom ett lands ekonomi. Dessa regler 
påverkar inte bara den enskilde individens handlande utan även företags beteende. Genom 
att ändra lagar, skatter och olika regler påverkas företagens verksamhet samt dess redovis-
ning (Baumol, 1990). Christensen & Demski (2003) menar att det inte finns något rätt sätt 
att redovisa på, utan valet av redovisningsmetod påverkas av många faktorer såsom organi-
sationen i fråga, teknologi, miljö, marknadsstruktur och informationskällor. Val av redovis-
ningsmetod beror mycket på omständigheterna, till exempel kan det bero på dem som re-
dovisar, de man redovisar för och de som ska använda rapporten. Organisationer försöker 
standardisera sina aktiviteter för att effektivisera organisationen så mycket som möjligt och 
dessa standardiseringar görs då också inom redovisningen.  

DiMaggio och Powell (1991) diskuterar tre nivåer av institutionalisering. Den första nivån 
är en tvingande nivå, vilket innefattar lagar och regler om redovisning, som stat och myn-
digheter. Men det kan också vara osynliga tvingande institutioner som kultur, en organisa-
tion måste hålla sig inom kulturens ramar för att överleva. Den andra nivån är en frivillig 
nivå, vilket innebär att de redovisningsnormer som är mest använda sätter standarden, eller 
en organisation med mycket makt kan också påverka organisationer med mindre makt i val 
av redovisningmetod. Den sista nivån är den utbildning, skolor, universitet och vidareut-
bildningar som påverkar organisationers beteende och dess utveckling (DiMaggio & Powel, 
1991). Christensen och Demski (2003) diskuterar hur olika institutioner kan påverka en or-
ganisations val av redovisningsmetod. En student får sina första intryck och åsikter om re-
dovisning redan vid utbildningen. Universitet som han/hon studerar vid har en stor påver-
kan på studenters framtida yrkesutövande. Studenter och yrkesutövande revisorer påverkas 
också av val av litteratur om redovisning. Storsäljande böcker tenderar att ge betydande 
riktlinjer inom redovisning och ge normer och standarder på i redovisningsbranschen. Den 
sista nivån av institutioner är standard och normsättande organisationer. Det finns både in-
ternationella och nationella institutioner som sätter standarder i både redovisning och 
granskning. De mest inflytelserika normsättarna på den internationella marknaden är FASB 
(Financial Accounting Standars Board) och IASB (International Accounting Standards 
Board) vilka utvecklar internationella riktlinjer och normer inom redovisning och finansiell 
rapportering (Christensen & Demski, 2003).  

Redovisning och framförallt extern redovisning påverkas som nämnts ovan av många olika 
institutioner. En vanligt förekommande institution inom svenska företag är god redovis-
ningssed, där normer och standarder är satta för redovisning i svenska organisationer. God 
redovisningssed är först och främst framtaget och utarbetat av vinstdrivande organisationer 
och någon god redovisningssed speciellt för icke vinstdrivande organisationer har inte ut-
vecklats. Ideella föreningar är mycket påverkade av vinstdrivande företags normer och 
praxis eftersom god redovisningssed för vinstdrivande företag också tillämpas i den ideella 
sektorn. Den ideella sektorn är också påverkat av den ekonomiska sektorn i och med revi-
sorerna som granskar verksamheten och redovisningen. Revisorer är utbildade för att 
granska redovisningen i vinstdrivande företag och inte heller här finns en tillämpning eller 
utbildning just för ideella föreningar (Gustafson, 2006C).  
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3.4 Effektivitet 
Termerna effektivitet och produktivitet förknippas ofta med varandra inom den finansiella 
litteraturen eftersom de är nära relaterade. Produktivitet kan definieras som inflödet och ut-
flödet av resurser i en organisation avseende en specifik produktgrupp eller produktsitua-
tion. Ökad produktivitet innebär att ett större utflöde produceras med samma mängd av in-
flöde. Effektivitet kan å andra sidan definieras som när ett företag producerar mitt på sin 
produktionskurva, det vill säga producerar maximalt givet det inflöde och resurser företaget 
har tillgång till. Ökad effektivitet medför därför även en ökning av produktiviteten. Ett fö-
retag kan antingen producera mitt på produktionskurvan och anses därmed vara tekniskt 
effektiva eller under produktionskurvan om de inte är tekniskt effektiva (Coelli, Rao & Bat-
tese, 2004). 

Effektivitet kan även ses som hur väl en organisation uppfyller sin målsättning. För att be-
döma en organisations utförande är de finansiella målen sällan tillräckliga. Dessutom krävs 
det mer än endast ekonomiska mål för att engagera organisationens medlemmar. En orga-
nisations uppgift kan uttryckas genom dess; övergripande mål, affärsidé, vision, filosofi och 
budord. Bruzelius och Skärvad (2004) menar att en organisation kan ses som ett instrument 
för att uppnå vissa mål. Målen kan vara av både finansiell och icke finansiell karaktär. Mål 
som beskrivs i finansiella termer är till exempel lönsamhet eller vinstmaximering. Men 
långtifrån alla mål går att mäta i finansiella termer. En organisations image, service, kvalité 
och arbetsförhållanden är exempel på mål av icke finansiell karaktär. Dessa mål är viktiga 
och styrande för en organisations verksamhet. Företag strävar efter att hitta en balans mel-
lan de olika målen (Bruzelius och Skärvad, 2004). 

Alla företag och samhällsorganisationer omfattas av ”effektivitetslagen”. Med detta menas 
en strävan efter både yttre och inre effektivitet. Yttre effektivitet handlar om relationer till 
omvärlden och vilket värde organisationen skapar för sina kunder. Den inre effektiviteten 
berör organisationens förmåga att hushålla med sina resurser och beskrivs vanligtvis genom 
kostnadseffektivitet och produktivitet. Genom att samordna dessa faktorer kan en organi-
sation uppnå en hög effektivitet. En organisations affärsidé bygger vanligtvis på begreppen 
inre och yttre effektivitet då den beskriver dels vad man vill erbjuda marknaden samt hur 
det ska göras på bästa sätt (Bruzelius och Skärvad, 2004). 

3.4.1 Hur redovisas effektivitet 

För att på ett klart och tydligt sätt visa hur verksamheten använt sina resurser under det 
gångna året använder sig företag av nyckeltal. Nyckeltal uttrycker förhållandet mellan två el-
ler flera siffror och presenteras oftast i procentform. Det är kort och gott olika tal som an-
ses vara av intresse dels för externa användare och dels för den interna styrningen. Genom 
användandet av nyckeltal skapas förutsättningar för att kunna jämföra hur företag presterar 
över tiden men även mellan olika företag. Vanligtvis skiljer man mellan finansiella nyckeltal 
och nyckeltal som berör verksamheten, personalen och marknaden. Det är dock viktigt att 
poängtera att nyckeltal endast återger en förenklad bild av verkligheten. De ger inte all nöd-
vändig information. Risken finns att företag inriktar sig på det som är lättast att mäta istället 
för det som är mest relevant och kanske även svårare att mäta (Grönlund, Tagesson & 
Öhman).  

Bland de vanligaste finansiella nyckeltalen är soliditet och likviditet som visar ett företags 
betalningsförmåga på lång och kort sikt. Därutöver används ofta marginaler av olika slag 
för att påvisa andel vinst i den löpande verksamheten. För att ge en bild av företagets lön-
samhet och förräntningen på satsat kapital används olika former av räntabilitet. Däröver 
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finns nyckeltal som berör verksamhet, personal och marknad såsom omsättning per an-
ställd, personalkostnader, förändring av omsättningen och så vidare (Grönlund, Tagesson 
& Öhman). 

Förutom genom de finansiella måtten kan effektivitet mätas genom hur väl en organisation 
lever upp till sin övergripande vision och affärsidé. Bland det vanligaste sätten att göra detta 
är att tillämpa en metod som kallas Balanced Scorecard (balanserat styrkort). Teorierna 
bakom Balanced Scorecard bygger på att resultat inte endast kan mätas i pengar. Företag är 
inte bara en institution för att skapa vinst och avkastning utan de har ett större syfte och 
mål med sin verksamhet. Organisationer måste bli bättre på att beskriva de förväntningar 
som finns på verksamheten samt hur väl de uppfylls. De finansiella resultatmålen är mer av 
kortsiktig karaktär medans målsättningen har ett mer långsiktigt perspektiv. Balanced Sco-
recard handlar om att bestämma en inriktning av verksamheten och sedan förvissa sig om 
att den följs. Genom att fokusera ett visst antal icke finansiella mått (målsättningar) kan en 
inriktning av verksamheten fastställas. Att använda sig av målsättningar som resultatmått 
ses som en komplettering till den ekonomiska styrningen och tanken är att minska risken 
för ett alltför kortsiktigt tänkande. Balanced Scorecard skapar en balans mellan de mer 
kortsiktiga resultatmålen och den mer långsiktiga målsättningen. För organisationer som 
inte har vinst som mål är behovet av Balanced Scorecard ännu större och tydligare. Logiken 
i Balanced Scorecard kan mycket framgångsrikt användas i den offentliga sektorn där fokus 
ligger på mer icke finansiella mått av effektivitet (Olve, Roy & Wetter, 1999). 

En organisations ledning innehar ett så kallat förvaltningsuppdrag där de har vissa skyldig-
heter gentemot dess intressenter. Detta innebär bland annat att tillhandahålla relevant in-
formation så att intressenterna ska kunna fatta rätt beslut. I förvaltningsberättelsen behand-
las ofta information vad gäller icke finansiella mått men anhängare av Balanced Scorecard 
önskar ett mer systematiskt system för detta. Motståndare till ökad icke finansiell informa-
tion i årsredovisningen menar att sådan information inte är jämförbar och att den lätt sned-
vrids. Olve, Roy och Wetter (1999) menar trots det att en utförligare flermåttsbeskrivning 
är den enda vägen. Då kan läsaren själv värdera informationen enligt den bedömningsmo-
dell som önskas.  

3.4.2 Effektivitet i ideella organisationer 

Enligt Coelli, Rao och Battese (2004) kan effektivitetsmått tillämpas i de flesta organisatio-
ner. De kan användas vid produktion av varor och tjänster inom den privata sektorn såväl 
inom den ideella sektorn. Dock är tillämpningen av effektivitetsmått inom ideella organisa-
tioner sällan praktiserat vilket enligt Korngold (2005) leder till färre investeringar in i dessa 
verksamheter. Ur ett investeringsperspektiv är de finansiella riskerna att donera till ideella 
verksamheter höga. Om det fanns bättre information om till exempel effektiviteten i ideella 
organisationer skulle enskilda investerare kunna göra mer välgrundade val. Om avkastning 
på investerat kapital kunde beräknas skulle ett skift ifrån att ge till att investera vara möjligt. 
Genom detta skulle investeringar koncentreras till organisationer med högst avkastning på 
kapital. Problemet ligger i hur avkastning mäts i ideella organisationer. Endast de ideella 
verksamheter som skapar direkta varor eller tjänster med ett specifikt syfte kan beräkna av-
kastning, till exempel att bygga en skola, registrera röster i ett val eller skydda ett landområ-
de. Korngold (2005) menar att svårigheterna med att beräkna avkastning inte är en ursäkt 
för att låta bli. Ideella organisationer måste kunna visa att de använder sina resurser effek-
tivt för att locka investerare. Att fokusera effektivitet leder till att organisationen kan kon-
centrera sig på den tjänst eller vara de erbjuder istället för att bara se ett problem i samhäl-
let. 



 Referensram 

 25 

Avsaknaden av effektivitetsmått inom den ideella sektorn beror på för lite kunskap och er-
farenhet samt brist på resurser. Eftersom målsättningen för en ideell organisation ofta är 
långsiktig är det svårt att på kort tid se ett resultat. Det höga användandet av icke monetära 
målsättningar gör effektivitetsmätning än mer komplext (Korngold, 2005). Enligt Masaoka 
(2003, i Korngold, 2005) är effektivitet svårt att mäta på grund av att social påverkan är 
svårt att beräkna, men även på grund av svårigheten att mäta allt långsiktiga och breda syf-
ten. Samhället måste ha rimliga förväntningar vad gäller effektivitetsmått inom den ideella 
sektorn. Vidare hävdar Korngold (2005) att ett alltför stort fokus på att mäta effektivitet 
kan uppmuntra ett felaktigt beteende hos organisationen. Det finns då en risk att den 
grundläggande visionen hamnar i skymundan av ett monetärt tankesätt. Detta resonemang 
stöds av Filip Wijkström (Precht, 2006) som menar att näringslivets modeller och verktyg 
för en effektivare verksamhet inte alltid är implementerbara i den ideella sektorn. Ideella 
organisationer har inte målsättningar av samma slag som vinstdrivande företag. En alltför 
reglerad mätning kan få en motsatt effekt och resultera i ineffektivitet samt ökade kostna-
der för verksamheten (Precht, 2006). 

Genom att mäta, dokumentera och rapportera utfallet av sina tjänster kan ideella organisa-
tioner uppnå en högre grad av intern information. Det vill säga, ökad information om verk-
samheten och vad olika tjänster genererar. Genom att kvantifiera sin vision och sina mål-
sättningar kan organisationen skapa nyckeltal att arbeta mot. En organisation som delar ut 
mat kan till exempel redovisa i kronor hur mycket mat som samlats in och delats ut, antalet 
serverade måltider och antalet individer som betjänats. Alkohol och drog kliniker kan do-
kumentera antalet individer som behandlas för tillfället samt även göra uppföljningar på 
längre sikt. Resultaten ska hela tiden kopplas tillbaka till kostnaden för tjänsten för att kun-
na visa nyttan av de insamlade pengarna. Genom att tydligt visa hur verksamheten använ-
der sina resurser lockas fler investerare (Korngold, 2005). 

3.5 Summering av referensramen 
Det finns olika slags ideella föreningar, en rent ideell förening är en förening som inte kom-
binerar ett ekonomiskt syfte med att främja medlemmarnas intresse. Syftet är det som 
primärt skiljer den ideella föreningen från ett vinstdrivande företag. I en ideell förening lig-
ger inte heller fokus på vinst, resurser är till för att användas inte att förräntas. Dessa skill-
nader eller unika karaktärsdrag leder till att redovisningsarbetet inom en ideell förening inte 
fungerar på samma sätt som inom en vinstdrivande verksamhet. Detta eftersom själva syf-
tet med verksamheten, dess resurser och lagreglering skiljer sig markant.   

Redovisningens huvuduppgift har ännu inte definierats men det finns fyra definitioner av 
dess användande; som ett historiskt protokoll, som en bild av en existerande ekonomisk 
verklighet, som ett informationssystem eller som en vara. En organisations externredovis-
ning är främst till för att förmedla information till dess olika intressenter så att de på goda 
grunder kan fatta beslut. Detta medför att den information som en årsredovisning förmed-
lar måste uppfylla vissa kriterier. Redovisningsinformationen måste vara begriplig, relevant, 
tillförlitlig och jämförbar. Annars utgör den ingen god grund vid beslutsfattande. Individer 
värderar mängden information utifrån dess relation till risk samt utifrån den nyttan de er-
håller av utökad information. Individer försöker i möjligaste mån undvika osäkerhet genom 
att söka mer information. Desto mer information en organisation har i sin redovisning, 
desto säkrare kan dess intressenter känna sig. 

När det kommer till att mäta effektivitet i en ideell förening framstår skillnaderna från en 
vinstdrivande verksamhet tydligt. I vinstdrivande företag används finansiella mått frekvent, 
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då oftast i form av nyckeltal. En ideell förening använder sig vanligtvis inte av finansiella 
mått utan dess prestationer mäts i graden av måluppfyllelse. Bland de mest använda meto-
derna att mäta måluppfyllelse är genom ett så kallat Balanced Scorecard. Att mäta effektivi-
tet i form av målsättning är ett mer långsiktigt arbete och det är dessutom mer komplext än 
de traditionella nyckeltalen. Det har diskuterats inom redovisningsområdet huruvida ett för 
stort fokus på effektivitet drar ideella föreningar bort från dess ideella syfte. Ett effektivare 
arbete inom en ideell organisation ger ett större förtroende och kan generera fler bidrag, 
men å andra sidan finns det en risk att den grundläggande visionen hamnar i skymundan. 

Ingen organisation är självständig utan är beroende av organisationer runt omkring. De är 
också ofta till en mycket hög grad påverkade av institutioner och andra organisationer runt 
omkring. Det finns ofta en förklaring till varför en organisation beter sig som de gör, fram-
för allt om de kan tyckas bete sig ineffektivt. Anledningen till detta är oftast på grund av 
lagregleringar och krav från intressenter, men kultur och befolkningens påverkar också en 
organisations handlande. Den ideella sektorn är högst påverkad av privata sektorn, anled-
ningen till detta är att företagsledare, annan personal och revisorer är först och främst ut-
bildade utifrån ett vinstdrivande perspektiv. 
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4 Empiri 
I detta kapitel har författarna tagit fram empiri genom fyra intervjuer och en enkätundersökning på det 
studerade fallet. Intervjufrågorna och enkäten återfinns i bilaga 1-2. För att ge läsaren en bättre överblick 
över diskussionerna har de sammanfattats i en löpande text där respondentens åsikter kommer fram. För-
fattarna har ytterligare delat in intervjuerna i tre delar vilka motsvarar de tre frågorna från problemdiskus-
sionen i 1.2; effektivitet, redovisning och dess effekter på verksamheten. 

4.1 Årsredovisningen 
Församlingen i fråga är skyldiga att uppföra ett årsbokslut, med andra ord är de redovis-
ningsskyldiga enligt andra nivån i stycke 3.1.4.  Församlingen har en årsberättelse som pre-
senteras på församlingens årsmöte vilket oftast inträffar på trettonde dagen. Årsberättelsen 
innehåller en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits under det gångna året. Års-
berättelsen sammanställs och presenteras muntligt av församlingens föreståndare. Denna 
sammanfattning innehåller statistik med förändring i medlemsantalet och deltagande i för-
samlingens verksamhet men inkluderar ej vision eller målsättning inför det nya året. På det-
ta möte sker också val av funktionärer. Första helgen i mars hålls ett administrationsmöte 
då församlingen väljer styrelse och revisorer. Vid detta tillfälle presenterar kassören styrel-
sens årsredovisning. Årsredovisning innehåller en kortfattad resumé om den ekonomiska 
verksamheten, om större reparationer på fastigheten utförts, uppgifter om försäkring för 
personal, medlemmar och byggnader med mera. Sedan följer en resultaträkning för varje 
enhet, till exempel församlingskassan, missionskassan och fastighetskassan i ett ganska en-
kelt och lättöverskådligt skick. Både aktuellt och föregående års resultat redovisas. Det 
finns givetvis också en balansräkning samt en revisionsberättelse. Däremot redovisas inga 
nyckeltal (Kassör, personlig kommunikation, 2006-05-12). 

4.2 Intervjuundersökning  
Intervjuerna har sammanställts av författarna och återges här i första person, det vill säga 
som om det är respondenten själv som pratar. Författarna har delat in intervjun i tre delar 
enligt diskussionsfrågorna i 1.2 1) Hur effektivitet definieras, 2) hur, varför och för vem 
man redovisar och 3) vad redovisning av effektivitet har för effekt på verksamheten. 

4.2.1 Intervju med Anna Andersson 

Intervjuperson nummer ett är en kvinna och medlem av församlingens styrelse. Respon-
denten är 62 år och utbildad ekonomiföreståndare och arbetar nu som områdeschef på 
kommunal kostverksamhet. 

Hur mäts effektivitet i en ideell förening? 

Effektivitet innebär för mig att man utför en uppgift under en planerad tidsperiod. En or-
ganisation är således effektiv när man har klart uppsatta mål som ska uppnås under en pla-
nerad tid. Om man jämför en trosförsamling och en ekonomiskt driven organisation så har 
församlingen andra slags mål i och med att man jobbar med människor. Mål, måluppfyllel-
se och effektivitet måste då ses från ett helt annat perspektiv. Målet i vår församling är att 
vinna människor och bevara dem i fortsatt tro. I vår församling är vi effektiva om vi lyckas 
behålla folk kvar som medlemmar i kyrkan, men hur ska man till exempel mäta hur många 
som har mött Gud eller blivit besvikna på kyrkan? Ett annat mål som vi har är att jobba 
mot barn och ungdomar. Ett tecken på effektivitet är om den verksamheten utvecklas och 
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utökas i antal både vad gäller antal ledare men också antal deltagare (A, Andersson, person-
lig kommunikation, 2006-04-24).  

Man kan mäta effektiviteten utifrån hur många medlemmar som är villiga att engagera sig i 
verksamheten. Är det många som engagerar sig så kan man nog tycka att vi är effektiva, 
men också om det finns en ”bra temperatur” i verksamheten. Ett gott offrande, ett stort 
engagemang, om många nya medlemmar tillkommer och stannar kvar. I en församling be-
höver inte effektivitet bara vara finansiella mått, effektivitet går att mäta med statistik om 
man vill. Till exempel antal gudstjänster per år, antal hembesök per år och antal aktiva per 
matrikelförda, men det vet jag inte vad vi har för glädje av. Vi hade en pastor en gång som 
räknade antalet besökare på varje gudstjänst och förde statistik på det, det var nog inte för 
att kolla om det gick upp eller ner utan mer för att han var intresserad av siffror och stati-
stik(A, Andersson, personlig kommunikation, 2006-04-24).  

Förutsättningen för att vi ska kunna driva vår verksamhet är att ekonomin flyter och att vi 
får in offrade medel så vi kan genomföra våra uppgifter och nå målen. Får man inte in off-
rade medel så får organisationen ett stort fokus på ekonomin. Men vi i ledningsgruppen vill 
inte att huvudfokus ska vara på pengar utan att medlemmarna frivilligt ska bidra med peng-
ar och att de ska känna en välsignelse av det. Det mesta som görs i församlingen kostar 
pengar och en förutsättning för vår verksamhet är att ekonomin fungerar, men det känns 
inte bra om ekonomi och pengar får för stort fokus. Jag tycker att vi använder våra resurser 
väl, vi har många missionärer över världen och flera anställda. Vi har egentligen en större 
verksamhet än vad vi får in offrade medel för och det kan bero på att vi har en kyrka som 
har hållit oss med hyran och vi hyr ut lokaler. Det vi bidrar med till samhället är att vi har 
ett drogfritt café för högstadieungdomar, barnrytmik för barn och föräldralediga och var-
dagsträffar för pensionärer. I världen har vi flera missionärer, i Thailand stöttar vi ett pro-
jekt och bidrar med pengar till ett hem för före detta prostituerade tonåringar (A, Anders-
son, personlig kommunikation, 2006-04-24).  

Hur, varför och för vem redovisas effektivitet i en ideell förening? 

Huvudtillfället för redovisning om vad som händer i kyrkan är på församlingsmötena, då 
redovisas all ekonomisk fakta om hur pengar och andra resurser används. Det ger också 
störst plats för allas åsikter och frågor. Samtliga medlemmar är inbjudna och det är då som 
församlingens beslut tas. På årsmötet lämnas en årsberättelse och en årsredovisning av hela 
församlingsverksamheten. Ytterligare har vi administrationsmöten då vartenda öre redovi-
sas till medlemmarna vad gäller inkomster, utgifter, lån och så vidare men vi har inga nyck-
eltal. Annan effektivitet i form av antalet medlemmar redovisas i årsredovisning, till exem-
pel antal döda, döpta, inflyttade och utflyttade. Ibland tar vi upp antalet medlemmar i barn-
verksamhet, antal besökare på ungdomscaféet men det skiljer från år till år. Huvudintres-
senterna är medlemmarna och i huvudsak så redovisar vi för dem. Redovisningen är ingen 
hemlighet men vi går inte ut med en offentlig redovisning till allmänheten. Med redovis-
ningen vill vi förmedla hur församlingstyrelsen förvaltar inkomna medel, alla i församlingen 
har rätt att veta hur pengar och resurser används och disponeras. Redovisningen på för-
samlingsmötena har en bra effekt på verksamheten, det ger en öppen plats för frågor om 
hur resurser används och medlemmarna får en chans att uttrycka sina åsikter om förvalt-
ningen. För övrigt måste vi redovisa till kommunen om vad vi gör med de ekonomiska 
medlen som de bidrar med, men vi redovisar inte mer än de begär(A, Andersson, personlig 
kommunikation, 2006-04-24).              

Vad får effektivitetsredovisning för effekter på verksamheten och dess medlemmar? 
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Det är bra att berätta vad som händer i verksamheten, till exempel den som inte har tonår-
ingar kanske inte vet vad som händer på ungdomscaféet. Eller de som inte har barn i små 
åldrar vet kanske inte vad barnrytmiken bidrar med till i samhället. Det är viktigt att berätta 
vad vår församling bistår med i samhället för att medlemmarna ska veta vad de offrar till, 
och kanske bli motiverade att ge mer av både pengar och engagemang. Jag tror att engage-
manget kan förbättras i och med mer redovisning om verksamheten och dess effektivitet 
och jag tror det finns en bra koppling mellan effektivitet och redovisning. Medlemmarna 
måste få veta att de pengar de bidrar med leder till hjälp för behövande. Angående om re-
dovisning motiverar eller bromsar är svårt att svara på, man kan inte starta nya grupper 
bara för att. Finns ett behov i samhället och om vi har villiga människor som brinner för 
ändamålet så kan vi bli mer effektiva, men en organisation måste vara mogen för utveck-
lingen. Man kan inte köra fortare än medlemmarna orkar och vill vara med utan vi måste få 
med oss hela organisationen om man ska jobba mer sen så måste nog fler bli engagerade. 
Man kan inte sysselsätta samma människor till varje aktivitet, utan en större spridning på 
engagemanget skulle behövas. Effektiviteten och engagemanget är lite ojämnt spritt på 
medlemmarna i olika åldersgrupper (A, Andersson, personlig kommunikation, 2006-04-24). 

4.2.2 Intervju med Bengt Berntsson 

Intervjuperson nummer två är en man och medlem av församlingens styrelse. Responden-
ten är 44 år och utbildad maskiningenjör och arbetar nu som teknisk chef på ett företag. 

Hur mäts effektivitet i en ideell förening? 

Effektivitet i en organisation innebär att resurser används på bästa sätt, att de används op-
timalt. Frågan är då bara att fastställa vad som är optimalt. När det handlar om en kyrka blir 
ju effektivitet något annat än i en vinstdrivande organisation. Det handlar inte bara om om-
sättning och lönsamhet utan om ett stort mått av mänsklighet blandat med gudomlighet. 
Effektivitet kan således inte endast innebära att man mäter i finansiella termer. När man 
jobbar med människor måste det finnas med andra mjuka värden som gör att det går att se 
huruvida man är effektiva eller inte. Det handlar om att man tar vara på människor och de-
ras förmågor, gåvor och kapacitet. Man måste mäta effektivitet på sikt, det tar tid att för-
ändra människor till skillnad från till exempel maskiner. Historiskt har effektivitet mätts i 
församlingen genom engagemang. Hur många går på förmiddagsgudstjänst? Hur många går 
på ungdomssamlingarna? Hur mycket ökar medlemsantalet? Det vill säga, mäta engage-
mang i hur många människor som kommer till någon av kyrkans verksamheter. Vi har även 
försökt mäta hur många människor som kommer till tro under ett år. Vi skulle vilja använ-
da andra mättekniker, till exempel hur mycket växer människor? Men detta är dock svårare 
att mäta (B, Berntsson, personlig kommunikation, 2006-04-24). 

Med ett alltför stort fokus eller enbart fokus på det finansiella skulle vi hamna snett. Där-
emot behövs ett stort fokus på det finansiella för att driva verksamheten framåt. Vad man 
kan mäta i finansiella mått är till exempel engagemang i hur mycket församlingen offrar. I 
en församling som är engagerad har du ett högre offrande. Har du ett lägre offrande måste 
du fråga dig hur engagemanget är. Man kan även se hur väl sedda man är i samhället genom 
om kommunen ger bidrag till verksamheten eller ej (B, Berntsson, personlig kommunika-
tion, 2006-04-24). 

Om man ser till församlingsstrukturen så utnyttjar vi våra resurser väl. Men inte om man 
skulle börja om helt från start, då skulle resurserna satsas på ett annat sätt. Men vi har ju ett 
historiskt påverkande som gör att vi måste ta hänsyn till människor. Det går inte att köra 
över människor hur som helst. Man måste leda men man kan inte köra över. Skulle vi ut-
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nyttja våra resurser på ett helt nytt sätt så skulle vi satsa mer på barn och ungdomsverk-
samhet. Det är där man kommer nå längst. Det pågår ju ett ständigt samtal huruvida vi kan 
utnyttja våra resurser mer effektivt, speciellt eftersom församlingen inte är växande. Det 
finns en pågående process i varför vi inte når längre. Var gör vi fel? Vad kan ändras? Detta 
sker i samtal i församlingen till exempel när beslut ska tas om nya satsningar (B, Berntsson, 
personlig kommunikation, 2006-04-24). 

Jag tror vi bidrar till samhället med en idé om att förändra världen. Attityder och någon 
slags lösning på det vi tror på. Har vi inte det och inte kan stå för det finns det inget berät-
tigande för oss. Sedan tror jag att vi är bärare av kultur och människovärde. Ett drogfritt al-
ternativ för människor och ungdomar i synnerhet. Ett demokratiskt sätt där alla får yttra sig 
till exempel i församlingsmötena (B, Berntsson, personlig kommunikation, 2006-04-24). 

Hur, varför och för vem redovisas effektivitet i en ideell förening? 

Vi utvärderar verksamheten genom samtal i ledningsgruppen samt genom olika grupper i 
församlingen. Det sker även genom församlingsmötena och församlingsdagarna. Vi har 
även haft in människor utifrån och använt som bollplank. Utvärderingen försöker vi få att 
mynna ut i en övergripande vision av vad vi gör. Även om det tar tid att förändra en frivil-
lig organisation så tror jag ändå att vi gör det med årens lopp. Sen skulle man önska att det 
gick snabbare, vilket det skulle göra i en toppstyrd organisation (B, Berntsson, personlig 
kommunikation, 2006-04-24). 

Vi redovisar antalet döpta i årsredovisningen samt även hur många barn och ungdomar 
som går i våra grupper. Sedan redovisas givetvis det ekonomiska för verksamheten och 
missionen. De mer komplexa måtten är inte lika enkla att redovisa. Barnfamiljer och ung-
domar är våra främsta intressenter, det är de vi ska försöka nå. Det har idag inte något full-
ständigt genomslag i vilket till exempel ses i våra gudstjänster där medelåldern är ganska 
hög. Det är svårt att omvandla gudstjänsterna så de passar huvudintressenterna bättre. 
Dock redovisar vi främst till församlingens medlemmar. Huvudintressenterna läser med 
andra ord troligtvis inte årsberättelsen och deltar inte heller på församlingsmötena. Den 
enda orsaken till redovisningen är som underlag för att kunna ta bra beslut för att kunna nå 
dit man vill. Samt att ge medlemmarna en bra uppfattning om hur det går för församlingen 
(B, Berntsson, personlig kommunikation, 2006-04-24). 

Vad får effektivitetsredovisning för effekter på verksamheten och dess medlemmar? 

Vi vill som församling vara öppna och ha en så tydlig och rak redovisning som möjligt. Vi 
måste försöka få med oss så mycket människor som möjligt genom att de känner sig delak-
tiga i de beslut som skall tas. För att öka engagemanget borde vi bli bättre på att delegera 
redovisningsansvar och budgetering till medlemmar. Redovisning påverka, om man är duk-
tig på att kommunicera en vision så får du ett större engagemang och fler som vill bli delak-
tiga. Om redovisningen är rätt utförd så motiverar den, är den felaktigt utfört så tror jag att 
den kan skapa en hets mot att hela tiden öka lönsamheten. Det finns många som är väldigt 
bra på att berätta om sin vision men där man samtidigt bränner människor i det långa lop-
pet. För mycket rapportering och resultatfokusering kan leda till för stora prestationskrav. 
Men om man kan utforma redovisningen så att människor tycker det är roligt och blir mo-
tiverade så tror jag att det är en nyckel. Detta kan vara en av orsakerna till vår ekonomiska 
kris, för att vi har svårt att engagera människor tillräckligt (B, Berntsson, personlig kom-
munikation, 2006-04-24). 

I dagens samhälle gäller det att använda moderna kommunikationsmedel som Internet och 
hemsidor. På grund av att vi lever i ett kommunikationssamhälle idag är det svårt för män-
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niskor att ta till sig all information, man måste trycka på det som är relevant. Förmedla re-
dovisningsinformation så människor tycker det är relevant, som de kan relatera till. Vi har 
försökt börja skicka ut församlingsblad så att de som inte kommer till mötena ändå kan ta 
del av information om vad som sker i verksamheten (B, Berntsson, personlig kommunika-
tion, 2006-04-24). 

4.2.3 Intervju med Carin Carlsson 

Intervjuperson nummer tre är en kvinna och medlem av församlingens styrelse. Respon-
denten är 28 år, har studerat till civilingenjör (180p), ekonomi (40p) och har också tagit en 
gymnasielärarexamen och arbetar nu som gymnasielärare.  

Hur mäts effektivitet i en ideell förening? 

Effektivitet är när man får alla att arbeta mot samma mål. Att alla gör det som man är bra 
på. Men det innebär även att använda finansiella resurser på ett effektivt sätt. Effektivitet 
behöver inte vara ett finansiellt mått det kan mätas på andra sätt, t.ex. hur många som en-
gagerar sig och om vi når dit vi vill. Om man har väldigt tydliga mål kan effektivitet mätas 
genom hur man uppfyller dem. Att veta vart man vill vi komma med verksamheten och 
vad man vill uppnå. Hur många hjälper till? Har vi ledare så det räcker? Om man inte sam-
lar in tillräckligt med pengar får man ju banta verksamheten, därför är en del finansiella frå-
gor är viktiga. Det är lätt att man hamnar i den finansiella biten, speciellt när man sitter i 
styrelsen. Samtidigt är det så viktigt med den ideella biten. Dessvärre är vi inte så duktiga på 
att använda oss av finansiella mått. Men det är absolut viktigt och man kan ha väldigt stor 
nytta av finansiella mått. Det är svårt att mäta effektivitet i en församling. Kan mäta i anta-
let engagerade eller i antalet som kommit till tro (C, Carlsson, 2006-04-25).  

Vi är en församling på 400 och endast cirka 150 aktiva. Det vill säga, vi skulle kunna utnytt-
ja de mänskliga resurserna bättre. Vi kan få medlemmarna att hitta sina talanger och arbeta 
med det de är bäst på inom församlingen. Jag skulle även vilja ha hela församlingen indela-
de i smågrupper för att öka den sociala kontakten. Jag tycker vi sköter mycket inom styrel-
sen som andra medlemmar skulle kunna göra. Vi måste jobba medvetet på att delegera mer 
av arbetet till alla medlemmar. Lokalerna skulle också kunna utnyttjas mycket mer (C, 
Carlsson, 2006-04-25). 

Vårt främsta mål är att sprida evangeliet och att hjälpa och förvandla människor men vi har 
en viktig roll som kyrka i samhället. Barnrytmiken är väldigt populär, människor föräldrale-
diga står på kö för att komma med i dessa grupper. Detta är ett socialt bidrag till samhället 
dit mammor kan komma och träffa andra mammor. Men även genom Moses, ungdomsca-
féet dit ungdomar kan komma på kvällarna som är ett drogfritt alternativ. Utöver det er-
bjuder vi även själavård och omsorg och hjälper människor i svåra situationer eller kriser i 
livet (C, Carlsson, 2006-04-25). 

Hur, varför och för vem redovisas effektivitet i en ideell förening? 

Utvärdering av verksamheten sker på ledningsdagar samt styrelsemöten och församlings-
möten, men det sker kanske mest då vi haft större satsningar. De personella resurserna re-
dovisas på församlingsmötena när vi pratar om de olika verksamheterna. Det redovisas till 
vilka verksamheter det behövs mer resurser, både finansiella resurser och humankapital. Jag 
skulle önska en bättre koll på medlemmarna och vad de gör för att utnyttja de personella 
resurserna bättre i församlingen (C, Carlsson, 2006-04-25). 
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Barn och ungdomar är vår målgrupp och samtidigt de främsta intressenterna. Men även 
medlemmarna är en viktig intressentgrupp. Däremot är det församlingen vi redovisar för 
och inte för målgruppen. Genom årsredovisningen vill vi skapa delaktighet och engage-
mang (C, Carlsson, 2006-04-25). 

Vad får effektivitetsredovisning för effekter på verksamheten och dess medlemmar? 

För att öka den interna informationen skulle vi kunna ha fler församlingsmöten för att dela 
vad som sker i verksamheten. Det är viktigt att alla kan ta del av vad som sker i de olika 
verksamheterna om man pratar mer om effektivitet så får fler upp ögonen för det. Ju mer 
öppen man är som ledning desto mer effektiv blir man i det att människor engagerar sig. 
Genom att redovisa effektivitet och vision kan man motivera fler att engagera sig. När nå-
gon brinner för något får det med sig människor och skapar delaktighet (C, Carlsson, 2006-
04-25). 

4.2.4 Intervju med Daniella Davidsson 

Intervjuperson nummer fyra är en kvinna och medlem av församlingens styrelse. Respon-
denten är 29 år, har en lärarexamen och arbetar nu som lärare.  

Hur mäts effektivitet i en ideell förening? 

Effektivitet innebär att allting fungerar så smidigt som möjligt. Inte att det måste gå fort 
utan att man löser saker på smidigast sätt hela tiden. När arbetet är genomtänkt och man 
gör rätt saker i rätt tid. Ofta refereras till effektivitet med finansiella mått men jag tycker 
inte att det behöver vara det, för det går att mäta på andra sätt också. Det skulle kunna mä-
tas genom att lyfta fram medlemmarna själva. Genom att fråga om de själva tycker att de 
kommer till sin rätt och gör allt de skulle kunna. Jag tycker inte vi har någon större nytta av 
effektivitetsmätning i finansiella mått. Däremot kan vi bli mycket bättre på att använda de 
resurser vi har, framförallt utnyttja kompetenser bättre. Men även när det gäller ekonomin. 
Det är mer av en dröm att komma till en viss punkt än att man strävar efter det. Det vi bi-
drar med till samhället är de verksamheter vi bedriver, framförallt barnmusiken och ung-
domsverksamheten (D, Davidsson, personlig kommunikation, 2005-04-25).  

Hur, varför och för vem redovisas effektivitet i en ideell förening? 

Medlemmarna är våra främsta intressenter och det är även för dem vi redovisar. Det vill 
säga, det är vi själva som tar del av informationen. Redovisningen är till för att underlätta 
Vi är väldigt dåliga på att utvärdera, det är något vi kan bli mycket bättre på. Ekonomin re-
dovisas ju men det är nog allt. Det hade varit bra att utvärdera olika projekt och se vad som 
var bra och mindre bra för att kunna utgå från nästa gång. Vi borde alltid bli bättre på att 
skriva ner det vi gör, det är lättare att utveckla och lämna ifrån sig till någon annan då. Man 
vinner mycket på att redovisa (D, Davidsson, personlig kommunikation, 2005-04-25). 

Vad får effektivitetsredovisning för effekter på verksamheten och dess medlemmar? 

Att redovisa effektivitet kan både bromsa och motivera verksamheten. Det kan bromsa på 
så sätt att man fastnar i samma hjulspår och alltid utgår från det man gjort tidigare. Samti-
digt kan det motivera om det gått bra tidigare så man blir motiverad att fortsätta. Men man 
vinner mer på att redovisa. Det pratas ju om att så många inte är delaktiga. Ökad informa-
tion kan vara ett sätt att öka engagemang. Vi har precis startat upp ett församlingsblad för 
att ge medlemmarna mer information, även de som inte är aktiva. Jag tror inte att så många 
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läser årsredovisningen. Men om redovisningsinformationen skulle utökas kanske fler skulle 
ta del av den, men det är tveksamt (D, Davidsson, personlig kommunikation, 2005-04-25). 

4.3 Enkätundersökning 
För att få en uppfattning om huruvida medlemmarna fått målsättningen kommunicerad till 
sig, på vilket sätt samt vilken effekt det har på dem genomfördes en enkätundersökning. Av 
de 50 enkäter som delades ut samlades 42 stycken in. Enkäten bestod av tio stycken kryss-
frågor samt en öppen fråga på slutet. Nedan presenteras frågorna samt fördelningen av sva-
ren angivet i procent av de totala svaren. För att förenkla för läsaren sammanfattas och dis-
kuteras svaren lite kort emellanåt.   

1. Församlingens målsättning är: ”Att leda människor fram till kristen tro, anordna gudstjäns-
ter, bedriva evangelisation och mission samt utöva social verksamhet”. Har du läst detta innan? 

Ja 93%    Nej 4,6% Ej svarat 2,4% 

2. Känner du dig delaktig i denna målsättning? 

Ja 93%    Nej 7% 

3. Tycker du att församlingens verksamhet lever upp till målsättningen? 

Ja 52,4% Delvis 45,2% Nej 0% Ej svarat 2,4% 

4. Tycker du att målsättningen förmedlas till medlemmarna? 

Ja 76,2% Delvis 23,8%  Nej 0% 

Församlingens medlemmar är väl medvetna om målsättningen och vart församlingen vill 
nå, hela 93 % har kommit i kontakt med målsättningen och en lika stor del känner sig även 
delaktiga i den. Av de totala respondenterna har 2,4 % valt att inte svara på frågorna num-
mer ett och tre. Drygt 50% av medlemmarna känner att församlingen når sina mål medans 
45,2% endast delvis håller med. En relativt hög andel, 76,2%, upplever att målsättningen 
förmedlas väl.  

5. Hur tycker du att målsättning och måluppfyllelse främst förmedlas till dig? 

Information på möten   95,2 % 

Församlingens Hemsida  33,3 % 

Årsredovisning    30,9 % 

Informationsbrev/Mail   26,2 % 

Informationsblad vid reception 11,9 % 

Informationstavla   2,4 % 

Inte alls    0 % 

Det främsta sättet som medlemmarna får redovisningsinformation om församlingens mål-
sättning och måluppfyllelse är genom information på möten. Med möte refereras här till 
både söndagförmiddagsmöten och församlingsmöten i och med att församlingsmöte alltid 
hålls i anslutning till ett söndagförmiddagsmöte. Så mycket som 95 % av medlemmarna i 
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enkätundersökningen förlitar sig på den informationen. Näst efter information på möten 
får medlemmarna målsättningen kommunicerad till sig via årsredovisningen, informations-
brev och mail samt via församlingens hemsida. Ytterligare några till, 11,9%, läser informa-
tionsblad som finns tillgängliga i receptionen och 2,4% läser på församlingens informa-
tionstavla i receptionen. Dock visar enkätundersökningen att samtliga deltagare får infor-
mation på ett eller annat sätt. 

6. Har du läst församlingens årsredovisning? (Om nej, hoppa över fråga 7-8) 

Ja 59,5%   Nej 40,5% 

7. Tycker du att församlingens målsättning lyftes fram i årsredovisningen? 

Ja 73,1%   Nej 26,9% 

8. Tycker du att det redovisades hur väl målsättningarna uppfylldes? 

Ja 30,8%   Nej 65,4% Ej svarat 3,8% 

Trots att många inte meddelat att de får information om effektivitet genom årsredovisning-
en, fråga fem, så är det dock fler som ändå har läst den. Cirka 60% av deltagarna menar att 
de läst församlingens årsredovisning. Av dem upplevde 73,1 % att målen lyftes fram trots 
att endast 30,8 % upplevde att måluppfyllelsen och effektiviteten kom fram i årsredovis-
ningen.  

9. Skulle du önska mer information om församlingens målsättning och måluppfyllel-
se? 

Ja 61,9%   Nej 28,6% Ej svarat 9,5 

10. Skulle du bli mer motiverad om du fick mer information om församlingens mål-
sättning och hur den uppfylls? 

Ja 61,9%   Nej 26,2% Ej svarat 11,9% 

Av de som deltog i enkätundersökningen önskar 61,9% mer information om målsättning 
och måluppfyllelse. Lika många tror att de dessutom skulle bli mer motiverade att engagera 
sig i församlingen om de fick mer redovisning om församlingens effektivitet. Dessa två frå-
gor var även de som hade störst bortfall i hela enkäten, runt 10 % har inte svarat på dem. 
Frågorna kan vara svåra att ta ställning till då deltagarna kanske inte vet vilken effekt mer 
redovisning om måluppfyllelse skulle innebära för medlemmarnas engagemang. Upp emot 
en tredjedel av medlemmarna i urvalet önskar dock inte mer information om målsättning 
och måluppfyllelse. De skulle inte heller bli mer motiverade till engagemang genom ökad 
information.   

11. Övriga åsikter angående församlingens målsättning och måluppfyllelse. 

Av de övriga åsikter som lyftes fram upplever författarna att församlingens medlemmar 
önskar ett högre engagemang och enighet vad gäller församlingens målsättning. Men för att 
nå sin målsättning krävs att den omsätts i handling samt att varje individ arbetar för att nå 
den. Det räcker inte bara att ha en målsättning, den måste också omsättas i handling. Med-
lemmarna understryker vikten av att ha konkreta delmål för att komma vidare och vara ef-
fektiv. En önskan var att församlingen ska bli mer ”ett” med sin målsättning. En annan 
medlem påtrycker att det är viktigt att motivera församlingen för att engagemanget ska bli 
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större och i sin tur uppfylla församlingens mål. En annan åsikt som kom fram var att med-
lemmar kan ha olika mål samt olika sätt att nå dem. 

 

4.4 Empirisk analys 
Då det kan vara svårt att få en klar bild av den empiriska datan presenteras nedan en kort 
sammanfattning. Den information som framkommit genom dels intervjuer och dels enkä-
ter har delats in i de tre delproblem angivna i 1.2; effektivitet, redovisning och dess effekter 
på verksamheten. 

Hur mäts effektivitet i en ideell förening? 

Att mäta effektivitet i en ideell organisation skiljer sig från hur man gör inom vinstdrivande 
organisationer. Intervjuperson ett påpekar att det handlar om att ha uppsatta mål som man 
når under en planerad tidsperiod. De övriga tre intervjupersonerna iakttar inte tidsperioden 
på samma sätt utan fokuserar mer på att resurser utnyttjas på bästa sätt. Att saker sker i rätt 
tid och inte nödvändigtvis så snabbt som möjligt samt att alla i organisationen jobbar mot 
samma mål. Däremot är alla intervjupersoner överens om att bli mer effektiva handlar om 
ett ökat engagemang bland medlemmarna. En ideell förening har inte lika stora möjligheter 
att vara effektiva om inte medlemmarna bidrar med sina kunskaper, åsikter och talanger. 
Det är viktigt att medlemmarna hittar sin plats i församlingen. Alla är överens om att effek-
tivitet till skillnad mot i vinstdrivande företag, inte handlar om fokus på soliditet och andra 
nyckeltal utan om mänsklighet. Ett bevis på effektivitet i organisationen är ett stigande 
medlemsantal och ett offrande som täcker församlingens utgifter. En högre nivå av effekti-
vitet är att se hur många som själsligen blir berörda genom församlingens verksamhet, både 
positivt och negativt. Men eftersom församlingen i de flesta fall inte får feedback om de 
upplevelser som människor får är det helt enkelt svårt att mäta effektivitet på det området. 
Intervjuperson två påpekar att effektivitet som fokuserar på människor istället för finansiel-
la mått är svårt att mäta på kort sikt, vilket gör att församlingen måste vara tålmodiga och 
se förändring på lång sikt. Människor och organisationer tar lång tid att förändra i och med 
att alla medlemmar måste vara med på samma spår och jobba mot samma mål.  

När det gäller finansiella mått kan författarna urskilja två olika åsikter. Alla är överens om 
att de finansiella måtten inte får ta ett för stort fokus, den ideella verksamheten ska alltid 
komma i första hand. Person ett och fyra menar att finansiella mått är viktigt, men mer fo-
kus på det är inte nödvändigt i och med att det är en ideell förening. Det går emot syftet 
med föreningen att fokusera mer på den finansiella biten. De ser heller inte varför de skulle 
ha någon nytta av det. Däremot är person två och tre positivt inställda till ett större fokus 
på finansiella mått, så länge det inte får övertag. Person tre påpekar att engagemang och fi-
nansiella mått går hand i hand. Om de finansiella nyckeltalen ser bra ut tyder det på ett 
stort engagemang bland medlemmarna genom att de offrar och bidrar med sina pengar och 
kunskaper till församlingens verksamhet. Intervjuperson tre påpekar att det är viktigt att 
fokusera på finansiella mått för att veta var församlingen står, om utgifterna överstiger in-
komsterna måste verksamheten bantas.  

De resurser som församlingen har är först och främst de mänskliga resurserna. De är unge-
fär 400 medlemmar varav endast 150 stycken anses som aktiva. Dessa siffror talar för att 
församlingen kan bli mer effektiv påpekar intervjuperson tre. Vidare påpekar hon att de är 
lite ineffektiva i den mening att styrelsen har många uppgifter som skulle kunna delegeras 
ut till medlemmarna. Utöver medlemmarna som resurser har församlingen anställd perso-
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nal och missionärer i bland annat Thailand samt lokaler och fastigheter. Fastigheterna hyrs 
ut till diverse företag och inkomsterna från detta går till församlingens ekonomi, de resur-
serna utnyttjas alltså väl. Vad gäller de lokaler som församlingen själv använder så skulle 
dessa kunna utnyttjas mer. Intervjuperson fyra påpekar också att de mänskliga resurserna 
kunde utnyttjas bättre, fler medlemmar har kompetens att bidra med i församlingens verk-
samhet. Alla intervjupersoner påpekar att de bidrar till samhället med ett drogfritt café för 
högstadieungdomar. Intervjuperson ett, tre och fyra påpekar även att de har barnrytmik-
grupper som är mycket populära på vardagarna. Intervjuperson ett påpekar att de också har 
vardagsträffar för pensionärer. Utöver de fastlagda tiderna bidrar församlingen med själa-
vård och omsorg dit alla får komma om de behöver hjälp under kriser i livet.  

Församlingens medlemmar är nästan helt medvetna om församlingens vision och mål. 
Däremot anser intervjupersonerna att medlemmarna kan användas mer för att nå målen 
och leva upp till visionen. Både styrelse och medlem kan tolkas tycka att församlingen kan 
bli mer effektiv i och med enkätfråga nummer tre där 45% anser att målen endast delvis 
uppnås. Däremot är styrelsemedlemmarna som intervjuades eniga om att det är medlem-
marnas kunskaper och resurser som kan utnyttjas bättre samt lokalerna. På övriga kom-
mentarer i enkäten påpekas att medlemmarna kan bli mer eniga avseende visionen, de mås-
te motiveras att kämpa mer för visionen och bidra till att den uppfylls. Detta stämmer 
överens med intervju två där det påpekas att det är långsiktiga mål som beaktas i ideella fö-
reningar och att det tar lång tid att få med sig alla medlemmar mot ett mål.  

Hur, varför och för vem redovisas effektivitet i en ideell förening? 

Enligt intervjuperson två och tre utvärderar församlingen sin verksamhet främst på styrel-
semöten och på församlingsmöten, vanligtvis efter större satsningar påpekar intervjuperson 
tre. Däremot utvärderas det inte tillräckligt bra. Intervjuperson fyra påpekar att de kan bli 
mycket bättre på att utvärdera och framför allt använda sig utav utvärderingar som under-
lag för hur de kan bli mer effektiva i framtiden. Församlingen har tagit till externa konsulter 
för att utvärdera verksamhetens effektivitet men det tar lång tid att ta till sig utvärderingar-
na och förändra organisationen. Detta beror på att alla 400 medlemmar måste vilja jobba åt 
samma mål menar intervjuperson nummer två. Det är därför utvärderingar inte ger ome-
delbara effekter utan de arbetas in i organisationen på lång sikt.  

I redovisningen meddelas främst ekonomisk ställning samt antalet medlemmar och den re-
dovisas främst på församlingsmötena. Då får dessutom alla medlemmar utrymme för sina 
åsikter genom diskussioner om disponeringen av församlingens resurser meddelar intervju-
person ett. Vidare har de administrationsmöten då allt fokus är på församlingens ekono-
miska resurser, fortsätter intervjuperson ett. Intervjuperson tre meddelar även att det redo-
visas på församlingsmöten vart i församlingen det behövs mer resurser, både humana och 
finansiella. Redovisningen bidrar till att alla i församlingen kan känna sig mer delaktiga i 
verksamheten och får uppleva vad de bidrar med till samhället nämner intervjuperson ett 
och tre. Alla är överens om att redovisningen är mest till för församlingens medlemmar, 
samtidigt som deras huvudintressenter är barn och ungdomar. Med andra ord redovisas 
verksamheten i regel inte till huvudintressenterna, detta eftersom redovisningens syfte är att 
ge medlemmarna ett beslutsunderlag påpekar intervjuperson två. 

Enkätundersökningen visar att 60% av medlemmarna läser årsredovisningen, men utav 
dem är det endast hälften som anser att verksamhetens mål och måluppfyllelse främst för-
medlas genom årsredovisningen. I fråga sju och åtta i enkätundersökningen framkommer 
att redovisningen behandlar mål och måluppfyllelse. Men när det handlar om att nå ut till 
medlemmarna med denna information så är möten det största tillfället enligt enkätunder-
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sökningen. Alla intervjuerna lyfter fram församlingsmötena och årsredovisningen som 
främsta källan till församlingens målsättning och måluppfyllelse.  

Vad får effektivitetsredovisning för effekter på verksamheten och dess medlemmar? 

Alla intervjupersoner är eniga om att mer redovisning kan motivera fler att engagera sig 
både med finansiella medel samt med ideellt arbete till verksamheten. Intervjuperson tre 
påpekar att redovisningen har utökats i och med att de nu för tiden har fler församlingsmö-
ten. Intervjuperson fyra menar att redovisningen har utökats med hjälp av ett nystartat in-
formationsblad som skickas till medlemmarna. Detta för att även de medlemmar som inte 
är aktiva ska kunna veta vad som händer i församlingen. Alla intervjupersoner är eniga om 
att en eventuell utökning av redovisningen måste göras på rätt sätt för att motivera istället 
för att bromsa medlemmarna. Intervjuperson ett och två påpekar båda att man måste in-
vänta behoven och medlemmarnas engagemang. Det handlar fortfarande om människor 
och det får ta den tid det tar att förändra, men samtidigt kan redovisning vara en sporre på 
vägen för att motivera medlemmarna mer. Om medlemmarna får veta vad som går bra och 
vad församlingen bidrar med till samhället eller var det behövs mer hjälp kan de bli mer 
motiverade att ge och engagera sig mer. Intervjuperson två menar också att delegering av 
redovisningsansvar och budgetering också kan motivera medlemmarna vilket stämmer 
överens med vad intervjuperson tre berättade, att många av styrelsens uppgifter egentligen 
kan utföras av medlemmarna.  

Genomgående för alla intervjupersoner är att de önskar ett större engagemang bland med-
lemmarna och framförallt en större spridning bland de engagerade. Som det är i dagsläget 
är engagemanget koncentrerat till vissa grupper i kyrkan. De är också eniga om att mer re-
dovisning skulle börja motivera fler att bidra till verksamheten. Intervjuperson två och fyra 
påpekar dock hur viktigt det är att redovisningen görs på rätt sätt för att den inte ska brom-
sa. Intervjuperson fyra menar att man måste se upp för att inte hamna i samma hjulspår 
och stirra sig blind på vad man gjort tidigare. Man måste utvärdera och granska sin egen 
verksamhet kritiskt för att hela tiden förbättra både verksamheten och redovisningen, vilket 
i sin tur leder till ett högre engagemang. Intervjuperson två betonar att för mycket rappor-
tering och resultatfokus kan ge medlemmarna prestationskrav och på det sättet bromsa en-
gagemanget eftersom att arbetet är på frivillig basis.  

Av medlemmarna som deltog i enkätundersökning önskar cirka 60% mer information om 
målsättning och måluppfyllelse. Lika många tror att det skulle öka motivationen bland med-
lemmarna. Däremot är det relativt många som inte svarat vilket säkert kan innefatta den 
osäkerhet som intervjupersonerna också hade i samma fråga, att det beror mycket på vilken 
sorts redovisning som utökas. 
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5 Analys 
I detta kapitel knyts teorierna från referensramen samman med den insamlade datan i empirin. Utifrån 
problemställningarna i kapitel 1.2 analyseras de resultat som framkom i intervjuer samt enkäter för att lig-
ga till grund för en kommande slutsats.  

5.1 Hur mäts effektivitet i en ideell förening? 
Som Gustafson (2006) nämner är skillnader mellan vinstdrivande företag och ideella orga-
nisationer mycket omfattande. En ideell förening har i regel inte samma fokusering på ef-
fektivitet som ett vinstdrivande företag och en ideell förening använder sig inte lika mycket 
av finansiella mått. För ideella föreningar är fokus mer på hur resurserna ska användas för 
att uppnå syftet med verksamheten snarare än att hur de ska användas för att generera 
största möjliga vinst. Ofta är bidrag och gåvor till ideella föreningar öronmärkta vilket gör 
att föreningen inte har samma chans att bestämma dispositionen av de dessa resurser. Till 
skillnad från ideella föreningar har ett vinstdrivande företag ett stort krav från sina intres-
senter dels på finansiella mål och hur vinsten ska disponeras men också på den information 
som tillhandahålls genom redovisning. En ideell förening har inte lika många intressenter 
som ett vinstdrivande företag; de redovisar främst till sina medlemmar. Detta betyder inte 
att en ideell förening inte har några krav från intressenterna, men kraven rör mer om hur 
resurserna ska nå medlemmar och målgruppen istället för att driva fram så mycket vinst 
som möjligt. Samtidigt ligger kravet inte endast på styrelsen utan på varje medlem då alla är 
ansvariga för att målen ska nås och att resurser ska komma till nytta.  

Eftersom en ideell förening skiljer sig så mycket från ett vinstdrivande företag måste effek-
tivitet definieras och mätas på andra sätt än i de vinstfokuserade organisationerna. Berzerli-
us och Skärvad (2004) påpekar två olika sätt att mäta effektivitet, finansiellt och icke finan-
siellt. De icke finansiella måtten kan anses mer applicerbara på en ideell förening i och med 
deras icke ekonomiska syfte. Genom intervjuerna framträder respondenternas definition av 
effektivitet varav författarna kan urskilja två olika åsikter. Respondent två och tre anser att 
finansiella mått mycket väl kan ha ett stort värde även för ideella föreningar och definierar 
effektivitet efter hur väl resurser används och att de används optimalt. Däremot påpekar de 
båda respondenterna även att optimalt måste definieras beroende på organisationen, det 
handlar inte bara om finansiella resurser utan också att mänskliga resurser kommer till an-
vändning i församlingen.  

Respondent ett och fyra anser mer att effektivitet handlar om att verksamhetens mål och 
delmål uppnås på en bestämd tid och framförallt i rätt tid. Alla respondenterna anser att ef-
fektivitet först och främst mäts i engagemang och delaktighet, hur stor del av församlingen 
som deltar i verksamheten och närvarar på möten. Detta är den enda formen av effektivitet 
som mäts och redovisas i årsredovisningen genom statistik på deltagande och medlemsantal 
i församlingen. Utifrån enkätundersökningen känner sig näst intill alla (93%) som deltog 
delaktiga i församlingens målsättning. Samtidigt menar intervjupersonerna att församlings-
medlemmarna inte är delaktiga nog. Dessa motsatta resultat av de båda undersökningarna 
misstänker författarna beror på att församlingens mest aktiva och engagerade medlemmar 
deltog i enkätundersökningen. Detta är ett rimligt antagande eftersom det vanligtvis är de 
mest aktiva som kommer på förmiddagsmötena. Det finns en stor andel av medlemmarna 
som vanligtvis inte besöker förmiddagsmöten, det vill säga är inaktiva. En ytterligare aspekt 
är även att de som är aktiva i församlingen är mer villiga att delta i enkätundersökningen. 
Berzeius och Skärvad (2004) påpekar att effektivitet kan mätas utifrån en organisations mål 
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och måluppfyllelse. Församlingen har klart uppsatta mål och visioner. På deras hemsida 
finns det väl utarbetade visioner och mål samt strategier för att uppnå dem. Men intervju-
personerna påpekar att det är mycket svårt att mäta församlingens mål och måluppfyllelse 
eftersom det handlar om människors attityder till församlingen. Målsättningen är dessutom 
väldigt långsiktig vilket gör det svårt att veta när man nått målet, eller om man någonsin 
kan uppfylla sitt mål. Om man förutsätter att församlingens målsättning är tidlös måste 
delmål med bestämda tidsperioder upprättas. Som intervjuperson fyra påpekade är det enk-
lare att mäta något som sker inom en viss tidsram. Att veta till exempel hur många som 
kommit till tro genom någon av församlingens verksamheter under året är svårt att följa 
upp. Församlingen behöver hitta vägar att uppskatta detta eftersom det är vad deras vision 
handlar om, att föra människor till tro. Årsredovisningen återger inte något om församling-
ens mål och visioner för det kommande året, och då inte heller måluppfyllelse sedan året 
innan enligt kassören i styrelsen.  

Vinstdrivande företag och kravet från dess intressenter har utvecklat standarder och nor-
mer på hur företag ska redovisa. Eftersom all ekonomisk forskning vanligtvis utgår från 
vinstdrivande företag, får teorier om effektivitet ett vinstdrivande perspektiv. Den informa-
tion som finns om effektivitet som en ideell förening kan tänkas hämta kunskap från är 
också vanligtvis utarbetad utifrån ett vinstdrivande perspektiv. När teori inhämtades till 
denna uppsats hittade författarna genast mycket information om effektivitet utifrån ett 
vinstdrivande perspektiv, däremot var författarna tvungna att leta länge för att hitta infor-
mation om effektivitet i anknytning till ideella föreningar. Däremot påpekar Korngold 
(2005) att ideella föreningar kan vinna mycket på att använda finansiella mått och genom 
att redovisa nyckeltal. Framförallt kan föreningen locka till sig investerare.  

Intervjuperson två och tre stödjer detta resonemang och menar att deras förening kan ha 
mycket att hämta genom att använda sig av och redovisa nyckeltal. Framför allt kan man se 
på nyckeltalen hur engagerade församlingens medlemmar är. Om fler människor kommer 
på möten och visar sitt engagemang både i form av offrade medel och aktivt deltagande bi-
drar det till att församlingen kan sätta högre mål men också till att målen kan uppfyllas. Om 
nyckeltalen visar ett bra resultat så är det en effekt av att församlingens medlemmar har vi-
sat sin effektivitet i form av engagemang. Av de fyra personer som intervjuades efterfråga-
de alla andra sätt att mäta effektivitet på. De hade olika förslag på hur det skulle kunna mä-
tas men gemensamt för dem alla var att kunna mäta hur väl de personella resurserna utnytt-
jades. De hade dock inga förslag på hur det skulle kunna genomföras.   

5.2 Hur, varför och för vem redovisas effektivitet i en ideell 
förening? 

Inom den privata sektorn ligger stort fokus på den finansiella sidan och användandet av 
nyckeltal är högt. På ett icke finansiellt sätt kan effektivitet även mätas i hur väl en organisa-
tion uppfyller sin målsättning. Detta ger ett mer långsiktigt fokus i jämförelse med de mer 
kortsiktiga resultatmåtten. Det är den privata sektorn som driver och formar utvecklingen 
av redovisningen då det inte finns någon specifik normgivning vad gäller redovisning för 
ideella föreningar. Redovisningsregler och normer inom den privata sektorn är starkt influ-
erade av dels institutioner i samhället samt även av internationella normgivare. Därför ten-
derar redovisningen av effektivitet i ideella organisationer att mer och mer efterlikna den i 
vinstdrivande företag.   

Hur en organisation redovisar beror på hur man definierar själva begreppet redovisning. 
Enligt Årsredovisningslagen har en ideell förening som lägst bokföringsplikt och som högst 
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skyldighet att upprätta en publik årsredovisning. Detta är en rent juridisk definition av vad 
redovisning är och hur den ska vara upprättad. Om man utgår från synsättet att redovisning 
är ett informationssystem innefattas långt mer i begreppet redovisning. Om redovisningen 
är till för att förse intressenter med ökad information kan även andra kommunikationsme-
dier än den rent lagstadgade årsredovisningen tas i beaktande. I fallstudien i fråga kan andra 
kommunikationsmedier vara verbal information på församlingsmöten och förmiddagsmö-
ten, information på hemsidan, församlingsblad samt annan information som överförs mel-
lan medlemmarna. Intervjuperson ett menar att huvudtillfället för redovisning i kyrkan är 
just vid församlingsmötena. Då presenteras det mesta angående verksamheten och dess re-
surser. Det finns även utrymme för medlemmarna att ställa frågor och diskutera hur verk-
samheten ska se ut. Att verbalt kommunicera vad församlingen åstadkommit samt hur de 
använder sina resurser ökar intresset för de medlemmar som inte skulle sätta sig och läsa en 
årsredovisning. De mått på effektivitet som församlingen i fråga tar upp i sin årsredovis-
ning är antalet döpta, antalet avlidna samt inflyttade och utflyttade under året. Vissa år re-
dovisas även antalet besökare vad gäller barn – och ungdomsverksamheten. Vad som kan 
utläsas från den genomförda enkätundersökningen förmedlas församlingens målsättning  
väl till medlemmarna. Hela 93 % av medlemmarna hade fått målsättningen kommunicerad 
till sig. På frågan hur målsättningen kommunicerats till dem svarade hela 95,2 % att det 
skedde via information på möten medan 30,9 % tog del av den via årsredovisningen. Ut-
ifrån redovisning som ett informationssystem skulle man kunna säga att församlingen re-
dovisar målsättning och måluppfyllelse väl men då via verbal kommunikation och inte ge-
nom årsredovisningen.  

Effektivitet redovisas först och främst för att kunna redogöra för hur väl en organisation 
använder sina resurser. Man vill kunna visa för sina intressenter hur deras medel förvaltas. 
Det är även viktigt vad gäller att locka nya ägare/medlemmar samt för att ge ett förtroende 
gentemot samhället. För många ideella föreningar finns det möjlighet att få bidrag från 
kommun och stat till sin verksamhet. Det är då viktigt att det går att se hur pengarna an-
vänts. För trossamfund och biståndsorganisationer är det speciellt viktigt att det som done-
rats åt ett specifikt ändamål faktiskt används till det och inte nyttjas på andra sätt inom 
verksamheten. Korngold (2005) menar att genom att ideella organisationer blir bättre på att 
redovisa avkastning kan ett skift från att ge till att investera träda i kraft. Men detta kräver 
att organisationen i fråga faktiskt söker investerare. Vad som framkom från de intervjuer 
som genomförts är att redovisningen främst är till för att informera medlemmarna om vad 
som sker i församlingens verksamheter. De redovisar egentligen inte för någon annan men 
är skyldiga att redovisa till kommunen då de bidrar ekonomiskt till verksamheten. Med 
andra ord skiljer sig en trosförsamling från andra ideella organisationer då de inte söker in-
vesterare i samma mån för sin verksamhet. De som framförallt bidrar ekonomiskt är dess 
medlemmar och kommun. De vänder sig inte till andra utomstående eller till företag vilket 
till exempel en biståndsorganisation eller en idrottsklubb gör. 

Den redovisning som upprättas är till för att ge dess medlemmar ökad information. Enligt 
informationsteorier reducerar ökad information osäkerhet. Individer känner trygghet när de 
kan förutse olika händelser. Genom att församlingen ger sina medlemmar mer information 
kan de få en uppfattning om vad som sker i verksamheten, om den går runt eller inte. Även 
då församlingen har en ekonomisk kris för tillfället kan medlemmarna ändå känna sig tryg-
ga om de blir väl informerade. Ökad information skapar trygghet och en känsla av delak-
tighet. På frågan om församlingen redovisar var den gemensamma åsikten att redovisning-
en sker för att skapa delaktig, engagemang och motivation hos medlemmarna. Att så många 
som 93 % känner sig delaktiga i målsättningen borde innebära att den kommuniceras väl till 
medlemmarna. Detta borde i sig medföra ett stort engagemang då delaktighet leder till att 
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fler vill engagera sig, men enligt intervjupersonerna är engagemanget i församlingen väldigt 
lågt för tillfället.  

Enligt Christensen och Demski (2003) finns det en alternativkostnad där värdet en individ 
får av en viss information måste jämföras med kostnaden. Om man sätter detta i relation 
till en trosförsamling kan alternativkostnaden antas vara den tid det tar att samla och bear-
beta redovisningsinformationen. För en del individer är det kanske helt enkelt inte värt den 
tiden. Då information även antas ha en sjunkande marginalnytta är det mycket troligt att de 
flesta medlemmar samlar information om verksamheten till viss grad. De kanske har kun-
skap om församlingens historia, vilka som är ledande och vilka verksamheter som bedrivs 
men de saknar mer uppdaterad information om den dagliga verksamheten, de beslut som 
tas samt vad som behöver göras. Detta kan bero på oengagemang eller att informationsflö-
det är för stort. Intervjuperson nummer två påpekar risken med för mycket information. 
Det är ingen mening med att leverera en för stor mängd information som ingen ändå kan ta 
till sig. Det gäller att hitta en bra balans mellan arbetet att ta fram mer redovisningsinforma-
tion och nyttan som den genererar. För församlingen i helhet kan även själva kostnaden 
med att ta fram redovisningsinformation vara en orsak till att den inte utvecklas mer. Tids-
åtgången för att ta fram nya redovisningsmått, till exempel vad gäller effektivitet, är omfat-
tande. För det krävs att styrelsen och ekonomiansvarig har tid och resurser nog att utföra 
detta.  

För den information som redovisas krävs att medlemmarna uppfattar den som tillförlitlig, 
att de har förtroende för dem som tar fram informationen samt att den framställs på ett 
korrekt sätt. Detta uppnås genom att ha en förtroendevald styrelse med rätt kompetens och 
som medlemmarna känner tillit till. Det är även av stor vikt att den information som fram-
ställs i församlingens årsredovisning är väsentlig för medlemmarna och att den hjälper dem 
vid beslutsfattande vad gäller tid och pengar som de är villiga att investera i verksamheten. 
Det är troligtvis så att inte alla av församlingens medlemmar har kunskap nog eller intresse 
av att läsa en årsredovisning. Att redovisa på församlingsmötena är ett effektivt sätt att nå 
även de som saknar tillräcklig kunskap med information om verksamheten. Det är även av 
stor vikt att utveckla en redovisningsstandard som är jämförbar över tiden. Det vill säga att 
församlingen använder sig av samma slags mått från år till år så att det är enkelt att jämföra 
utvecklingen. Det finns dock en nackdel med detta som intervjuperson fyra betonade, ris-
ken att fastna i samma hjulspår och detta är naturligtvis inte positivt. Tanken är att utveckla 
ett system att redovisa efter men att samtidigt vara öppna för förändringar. Om det gick att 
arbeta fram gemensamma normer för ideella föreningar skulle en jämförelse mellan dem 
även vara möjlig. Agneta Gustafsson (2006) stöder detta resonemang och menar att ge-
mensamma redovisningsbegrepp och normer behöver utformas för den ideella sektorn. 

5.3 Vad får effektivitetsredovisning för effekter p å verksam-
heten och dess medlemmar? 

Att redovisa effektivitet lyfts fram som något positivt enligt litteraturen på området. 
Korngold (2005) talar om hur ideella organisationer kan bli mer effektiva i sin verksamhet 
och bli mer attraktiva gentemot samhället. En effektivare organisation föder ett större en-
gagemang hos sina intressenter samt lockar investerare. Vad gäller en trosförsamling leder 
ökad effektivitetsredovisning till att fler medlemmar blir villiga att engagera sig i verksam-
heten. Detta resonemang är något som samtliga intervjupersoner stöder. Intervjuperson-
nummer två menar på att ” om man är duktig på att kommunicera en vision så får du ett större enga-
gemang och fler som vill bli delaktiga”. 
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Vad som framkom under intervjuerna var att finansiella mått på effektivitet är viktiga men 
att kommunicera sin vision och målsättning samt hur den uppfylls är väsentligare. Det 
krävs vidare att församlingen inte bara har en tydlig målsättning utan att det går att mäta 
hur väl den uppfylls. Som nämnts tidigare efterfrågade samtliga intervjurespondenter en 
metod att mäta resursutnyttjande och undersöka hur många som engagerade sig och om de 
engagerade sig i det som de är bäst på att göra. Ett förslag var att fråga medlemmarna själva 
om de känner att de gör allt som de skulle kunna göra. Då de flesta medlemmar har andra 
arbeten utanför församlingen finns det en rad olika kompetensområden samlade. Om dessa 
utnyttjades maximalt skulle verksamheten se klart annorlunda ut, men här är det fråga om 
tid och intresse från församlingen. Vidare krävs att församlingen även kan kommunicera 
den mätbara målsättningen så att dess medlemmar ser behovet av dels finansiella resurser 
men även av personligt engagemang. Genom att erhålla information om detta kan varje 
medlem själv fatta beslutet att arbeta aktivt för visionen eller inte. Det behövs med andra 
ord en klar och tydlig redovisning av hur effektiv församlingen är. Enligt Artsberg (2005) 
spelar faktorer såsom en individs kunskaper, värderingar, uppfattning och omvärld in på 
hur information behandlas. Då medlemmarna med all säkerhet skiljer sig på dessa områden 
kommer redovisningsinformationen att uppfattas på olika sätt. Således kommer effekten av 
en ökad effektivitetsredovisning att bli olika beroende på mottagare. 

De positiva effekter som kan uppnås genom att redovisa en mätbar målsättning är ett ökat 
engagemang som i sin tur gör att fler medlemmar blir aktivt delaktiga i den dagliga verk-
samheten. Men även att medlemmarna offrar mer till verksamheten, enligt intervjuperso-
nerna är ett högt offrande dessutom ett tydligt tecken på engagemang. Genom att kommu-
nicera bättre om vad som sker i de olika verksamheterna kan de som idag inte är delaktiga i 
detta få inspiration att delta med tid eller med finansiella resurser. Andra positiva effekter 
av att redovisa effektivitet är ett ökat förtroende från kommunen samt samhället i övrigt. 
En ideell verksamhet är beroende av bidrag från kommunen då de inte har inkomster på 
samma sätt som inom den privata sektorn. Genom sin verksamhet inom barn och ungdo-
mar förser församlingen sin kommun med ökad samhällsnytta.  Om församlingen kan visa 
att de inte bara bedriver relevant verksamhet utan att det även görs effektivt borde kom-
munen i fråga bli mer positivt inställd. Tekniskt sätt borde även en församling som driver 
samhällsnyttig verksamhet locka investerare i form av företag. Då flertalet företag inom den 
privata sektorn stödjer olika hjälpande verksamheter skulle detta antagande vara troligt. 
Detta skulle som Korngold (2005) menade leda till ett steg från att endast ge till att investe-
ra. För en vinstdrivande organisation är resurser till välgörenhet mer eller mindre en inve-
stering. Deras intressenter får en positiv syn på företaget i fråga viket i sin tur leder till stör-
re intäkter för företaget genom ökad goodwill. Frågan är dock hur en församling ställer sig 
till detta. Eftersom syftet inte är av ekonomisk karaktär kan den ideella grundtanken falla 
bort. Samtidigt skulle investeringar från företag medföra oändligt mycket mer resurser till 
att hjälpa människor.  

De negativa aspekter som kan följa av effektivitetsredovisning är risken att den grund-
läggande visionen hamnar i skymundan av ett monetärt tänkande. Filip Wijkström (2006) 
menar att näringslivets modeller inte alltid är implementerbara i den ideella sektorn. Det är 
viktigt att inte skapa en hets mot lönsamhet poängterar intervjuperson nummer två. För 
mycket fokus på rapportering och resultat kan leda till prestationskrav. En organisation kan 
till och med bli mer ineffektiv i strävan efter effektivitet. En annan synpunkt som framkom 
under intervjuerna var att det tar tid att förändra människor. Man kan alltid ändra processer 
men att få med alla i detta är inte lika enkelt. Som intervjuperson ett påpekade kan man inte 
köra fortare än medlemmarna orkar. Det gäller att först få med sig hela organisationen och 
sedan utvecklas. Detta blir något komplext då inställningen till förändring skiljer sig mellan 
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medlemmarna. Faktorer som ålder, utbildning, värderingar och så vidare påverkar en indi-
vids förändringsbenägenhet. Detta är något som ledningen måste ta hänsyn till vad gäller 
allt utvecklingsarbete. 
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6 Slutsats 
Från de diskussioner som förts i analysen kommer här ett antal slutsatser att presenteras angående hur ide-
ella föreningar mäter och redovisar effektivitet.  

Den effektivitet som församlingen mäter och jämför är statistik på antalet deltagande i 
verksamheten samt antalet nya medlemmar under året som gått. Någon mer formell effek-
tivitetsredovisning genomförs inte, varken i form av nyckeltal eller genom utvärdering av 
verksamheten och dess aktiviteter. På grund av att församlingen inte har satt upp mätbara 
mål kan det därför vara svårt att utvärdera effektivitet. Däremot anser medlemmarna att de 
får redovisning om församlingens verksamhet, det som pågår och det som ska genomföras, 
fast detta främst verbalt på möten. Den verbala redovisningen har en stor fördel, framför-
allt för en ideell förening. Den öppnar upp för kommunikation eftersom den lämnar plats 
för frågor så att alla medlemmar får göra sin röst och åsikt hörd. Årsredovisningen är en 
envägskommunikation som långtifrån alla medlemmar tar del utav. Kanske är det en anled-
ning till att årsredovisningen inte innehåller information om effektivitet som en motiva-
tionsfaktor. Intervjupersonerna anser att den delaktighet som en verbal kommunikation ger 
också kan öka motivationen för församlingens medlemmar att engagera sig mer.  

Nyckeltalen kan mycket väl användas för att dels visa hur engagerade medlemmarna egent-
ligen är, samt att fungera som en konkret redovisning och motivationsfaktor att engagera 
sig mer. Däremot måste detta genomföras på ett sätt så att alla medlemmar förstår inne-
börden av nyckeltalen. Redovisningen är främst till för medlemmarna, att de ska bli infor-
merade om hur resurser fördelas och kommer till användning för människor med behov. 
Detta dels för att medlemmarna har rätt att veta vart deras offrande tar vägen men också 
för att få en förståelse för vilket behov som finns och då motivera medlemmarna att enga-
gera sig mer. Man redovisar också till kommunen, dels för att de måste men också för att 
de ger bidrag till verksamheten.  
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7 Slutdiskussion 
I sista kapitlet ger författarna förslag på hur församlingen kan använda redovisning för att skapa mer  ef-
fektivitet.  

Genom den information som framkom genom den empiriska undersökningen och de teo-
rier som använts i studein har författarna kommit fram till en modell. Modellen består av 
tre fasta punkter om hur effektivitetsredovisning kan ha en positiv inverkan på en organisa-
tion; Mål och Redovisning, Delaktighet och Effektivitet. 

 

 

 

Figur 4 Effektivitetsredovisningens påverkan 

Mål och Redovisning refererar till att det är viktigt för församlingen att de sätter mätbara 
mål som går att utvärdera. Detta för att kunna mäta huruvida församlingen nått upp till sin 
målsättning eller inte. Då församlingen har en målsättning som är omätbar, det vill säga de-
ras mål kommer alltid att vara att föra människor till tro, går det inte att säga när den är 
uppnådd. Därför är en tanke att de upprättar konkreta delmål med tidsbegränsning som är 
mätbara. Församlingen kan inte styra över att människor ska komma till tro i och med att 
det är ett personligt val. Församlingen kan skapa förutsättningar för att människor ska 
komma till tro men de kan aldrig ta beslutet åt en människa. Delmålen bör då snarare om-
fatta att ständigt eller i större omfattning erbjuda själavård, dagverksamhet och en miljö där 
människor är välkomna. En viktig del i den processen är också att utvärdera hur försam-
lingen uppnått tidigare mål och att sedan även redovisa det till församlingen. Genom detta 
kan alla medlemmar få möjlighet att uttrycka sin åsikt angående målen och måluppfyllelsen. 
Det är viktigt att målen sätts i enlighet med medlemmarna så att de kan känna sig delaktiga 
i verksamheten och samtidigt motiverade att medverka.  
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Om målen är ställda tillsammans med alla medlemmar kan det motivera medlemmarna så 
att fler engagerar sig i verksamheten. Resultat från både intervjuer och enkäter visar att 
större delaktighet i församlingens målsättning leder till att fler medlemmar blir motiverade 
att arbeta i enlighet med visionen. Motivation leder till ett större engagemang där medlem-
mar bidrar med sina resurser, både finansiella och personliga, i verksamheten. Vid ett ökat 
engagemang måste styrelsen kunna hantera de ökade resurserna annars är det ingen mening 
med att engagera fler. Då medlemmarna har olika yrken utanför församlingen finns det 
mycket kompetens som är outnyttjad. Om denna kompetens kommer till användning i för-
samlingen ökar förutsättningarna att de ska nå sina mål genom en större och mer omfat-
tande verksamhet.  

Uppgifter som styrelsen har idag och nya uppgifter som de nya delmålen innebär kan lätta-
re delegeras ut till medlemmarna. Om fler uppgifter kan delegeras ut till medlemmarna an-
vänds de mänskliga resurserna bättre. Samtidigt som fler engagerar sig så är fler villiga att 
offra mer, vilket betyder ökade finansiella resurser. Om fler medlemmar väljer att engagera 
sig och sträva mot samma mål blir församlingen samtidigt mer enad. Om resurserna an-
vänds mer och kommer bättre till förfogande för församlingens verksamhet blir således 
församlingen också mer effektiv, så länge de strävar mot målen som sattes i den första 
punkten.  

När tidsplaneringen går ut, eller målen är uppfyllda bör församlingen återigen utvärdera ar-
betet de åstadkommit och sätta nya mål som ska redovisas till medlemmarna. Utvärdering 
och nya mål behöver nödvändigtvis inte sättas i storsamling då alla är med, utan det kan 
genomföras i smågrupper. Exempelvis utvärderar mamma-barngruppen vad de gjort under 
en termin, vad som gått bra och vad som kunde ha gått bättre. Hur resurserna använts och 
vidare vilka resurser som behövs, både finansiella men också om ytterligare människor be-
hövs för att driva verksamheten. Det är viktigt att utvärderingarna redovisas till alla med-
lemmar så att alla blir medvetna om vad församlingen ger till samhället, men också ge mo-
tivation till var den enskilde medlemmen behöver hjälpa till. Som poängterats tidigare visar 
både enkäterna och intervjuerna att det är den verbala formen av redovisning som har 
störst genomslagskraft i församlingen. Därför är det viktigt att styrelsen utvecklar den ver-
bala redovisningen så att den får en motiverande effekt. Vad som speciellt behöver förbätt-
ras är att utvärdera församlingens olika verksamheter tillsammans med medlemmarna. Att 
fokus ligger på den verbala redovisningen kan hänvisas till Gustafssons (2006) resonemang 
som omnämns i kapitel 1.2. Då ideella föreningar är speciella till sin karaktär behöver nya 
redovisningsbegrepp utformas för dem. Kanske kan en utvecklad verbal redovisning vara 
ett alternativ som ideella föreningar kan tillämpa. Författarna anser dock att församlingen 
ändå borde bli bättre på att redovisa dess effektivitet genom sin årsredovisning då omkring 
60 % av medlemmarna läser den.  

Författarna anser att styrelsen mer strukturerat kan, tillsammans med församlingens med-
lemmar, sätta upp mätbara mål som sedan kan utvärderas och bli till en grund för kom-
mande mål. Metoden att sätta upp mätbara mål och att kontinuerligt uppfölja effektivitet 
genom måluppfyllelse kan leda till en bra cirkel där församlingen ständigt utvecklas positivt. 
När sämre tider kommer, vilket det gör i alla organisationer, uppenbaras problemen tidigare 
och åtgärder kan vidtas snabbare.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

• Vad innebär effektivitet för dig 
• När är en organisation effektiv 
• Är effektivitet ett finansiellt mått 
• Skulle man kunna mäta effektivitet på något annat sätt 
• Anser du att ett alltför stort fokus på finansiella frågor står i strid med verksamhe-

ten 
• Har ni nytta av effektivitetsmätning i finansiella mått 
• Tycker du att ni utnyttjar era resurser väl  
• Strävar ni efter att bli mer effektiva, utnyttja resurserna bättre, i så fall hur 
• Har du något eget förslag på hur effektivitet skulle kunna mätas i er organisation  
• Vad bidrar ni med till samhället, vilken allmännytta  
• Vilken roll har er organisation i samhället 
• Hur utvärderar ni ert arbete och hur kommer utvärderingen till användning? 
• Redovisar ni någon form av effektivitet 
• Om inte, har du något förslag på hur effektivitet skulle kunna redovisas i er organi-

sation. Vem skulle ta del av den?? 
• Vilka ser ni som organisationens främsta intressenter 
• Vilka redovisar ni för, huvudintressenter, och varför 
• Vad vill ni förmedla mer er redovisning 
• Har ni övervägt att utöka redovisningsinformationen 
• Tror du att det finns ett samband mellan effektivitet och redovisning 
• Tror du att redovisningen av effektivitet motiverar eller bromsar verksamheten? 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Vi är två studenter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping som läser det sista 
året på ekonomprogrammet. Vår inriktning är redovisning och det är därför vi vill göra den 
här undersökningen. Vi skriver nu vår D-uppsats om hur ideella föreningar redovisar sin 
effektivitet till sina medlemmar, därför vill vi att ni ska svara på några frågor vi har om ef-
fektivitet och redovisning. Vi är otroligt tacksamma för att du tar dig tid för detta! 

Församlingen: Refererar till personal, styrelse och medlemmarna 

 

Ringa in det svar du tycker passar bäst in på frågan. 

1. Församlingens målsättning är: ”Att leda människor fram till kristen tro, anordna 
gudstjänster, bedriva evangelisation och mission samt utöva social verksamhet”. 
Har du läst detta innan? 

Ja Nej 

2. Känner du dig delaktig i denna målsättning? 

Ja Nej 

3. Tycker du att församlingens verksamhet lever upp till målsättningen? 

Ja Delvis  Nej 

4. Tycker du att målsättningen förmedlas till medlemmarna? 
Ja Delvis  Nej 

5. Hur tycker du att målsättning och måluppfyllelse främst förmedlas till dig? 
Årsredovisning 

Information på möten 

Informationsblad vid reception 

Informationstavla 

Informationsbrev/Mail 

Församlingens Hemsida 

Inte alls 

 

6. Har du läst församlingens årsredovisning? 
Ja Nej (Om nej, hoppa över fråga 7-8) 



 Bilagor 

 53 

7. Tycker du att församlingens målsättning lyftes fram i årsredovisningen? 
Ja Nej 

8. Tycker du att det redovisades hur väl målsättningarna uppfylldes? 
Ja Nej 

9. Skulle du önska mer information om församlingens målsättning och måluppfyllel-
se? 

Ja Nej 

10. Skulle du bli mer motiverad om du fick mer information om församlingens mål-
sättning och hur den uppfylls? 

Ja Nej 

11. Övriga åsikter angående församlingens målsättning och måluppfyllelse. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


