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Sammanfattning  
Titel: Att prioritera i nöd - En fallstudie på Rädda Barnen och Svenska Röda Korset  
Författare: Marielle Orvinder & Malin Lindström  
Handledare och examinator: Fredrik Karlsson  
 
Bakgrund: Förvirringen kring hur den ideella sektorn och dess mångfald ska benämnas försvårar 
situationen gällande hur forskning om sektorn utvecklas. Fokus i denna studie är därför enbart på 
välgörenhetsorganisationer, som en del av den ideella sektorn. Antalet välgörenhetsorganisationer 
tycks ständigt öka och som följd har en slags konkurrenssituation utvecklats, vilket har ökat 
organisationernas medvetenhet kring styrning. Givare och allmänhet förväntar sig allt mer tydlighet 
och transparens vad gäller information om organisationernas prestationer och resultat.  
 
Problemdiskussion: Välgörenhetsorganisationer står inför ett antal utmaningar vad gäller deras 
styrning. Utmaningarna tycks bero på att beslutsfattandet uppfattas som diffust och otydligt samt att 
det saknas definitioner och mått av väsentliga begrepp så som prestationer och resultat. Funderingar 
har väckts kring hur organisationernas beslut om resursprioriteringar görs och vilken roll och påverkan 
ekonomistyrning har vid dessa situationer. Vidare har funderingar även väckts angående prestations- 
och resultatbegreppets innebörd i välgörenhetsorganisationers specifika kontext.  
 
Syfte: Studiens första syfte är att kartlägga välgörenhetsorganisationernas beslutsprocess för att 
identifiera och förklara hur beslut om resursprioriteringar görs och vilken roll ekonomistyrningen har 
vid dessa beslutssituationer. Vidare syftar studien även till att definiera prestationsbegreppet och hur 
detta kan mätas samt utreda vad resultatbegreppet innebär för välgörenhetsorganisationer. Studien ska 
resultera i en referensram för att öka kunskapen om ekonomistyrningens roll i välgörenhets-
organisationers beslutsprocess.  
 
Metod: Forskningen antar en fallstudie med två välgörenhetsorganisationer där semi-strukturerade 
intervjuer och granskning av dokument har legat till grund för insamling av empiriskt material.  
 
Resultat och analys: Ekonomistyrningen tycks inte ha den roll eller det genomslag i de studerade 
organisationerna som den beskrivs kan eller till och med borde ha, detta tycks vidare kunna bero på ett 
antal identifierade gap. Besluten i organisationerna tycks istället påverkas och styras av en rad andra 
faktorer, där medlemmarnas tolkning av dessa faktorer uppfattas som utbredd. I dagsläget använder 
sig organisationerna inte av begreppet prestation utan talar istället i andra termer när de syftar på vad 
de utför. Resultatbegreppet tycks vidare ha två innebörder beroende på situationen.   
 
Slutsats: Utifrån studien som genomförts kan det konstateras att ekonomistyrningen inte har en 
speciellt utbredd roll i välgörenhetsorganisationernas verksamhet och inte heller i deras besluts-
process. Besluten tenderar istället att baseras på medlemmarnas känslor, interna diskussioner, extern 
information, tillströmningen av medel och vad som är publikt för tillfället. Organisationerna talar i 
termer av output, aktivitet och verksamhet när de syftar till begreppet prestation. Vidare innebär 
prestationsbegreppet att något utförts, vanligen gentemot mottagaren i utsatthet. Det har dock 
uppdagats att organisationerna utför prestationer av både social och ekonomisk karaktär. Resultat-
begreppet tycks vidare avgöra värdeaspekten i det som organisationerna utför. Resultatbegreppet i 
organisationerna syftar därmed som följd både till ekonomiska och sociala resultat.  
 
Nyckelord: Ekonomistyrning, beslut, resursprioriteringar, prestationer, resultat  



Abstract  
Title: To prioritize in distress - A case study on the Swedish part of Save the children and Red Cross  
Authors: Marielle Orvinder & Malin Lindström  
Tutor and examiner: Fredrik Karlsson  
 
Background: The confusion around how the nonprofit sector and its diversity will be named 
complicates the situation regarding how research about the sector develops. Focus of this study is 
therefore solely on charities, as a part of the nonprofit sector. The amounts of charities are constantly 
increasing and as a consequence a competitive situation has occurred, which has increased the 
organizations awareness about management control. Donors and the public are expecting even more 
clarity and transparency regarding information about the organizations performance and results.  
 
Problem discussion: Charities face a number of challenges regarding their management control. The 
challenges seem to be related to the fact that the decision-making is perceived as diffuse and unclear. 
Also lacks of definitions and measures around significant concepts like performance and results. 
Concerns have been raised about how the organizations' decisions on resource prioritizations are done 
and what role and impact management control has in these situations. Furthermore, concerns have also 
been raised regarding the concepts of performance and results and their signification in the charities 
specific context.  
 
Purpose: The first objective of the study is to map the charitable organization's decision-making 
process. This in order to identify and explain how decisions about resource priorities are made and 
what role the management control has on these decision-making situations. Secondly, the study aims 
to define the concept of performance and how the concept of performance can be measured and also 
examine what the concept of result means for charities. The study will result in a framework for 
increasing knowledge about the role of management control in the decision-making process of 
charities. 
 
Method: This research adopts a case study methodology with two charities in which semi-structured 
interviews and reviews of documents have been the basis for collecting empirical data. 
 
Results and analysis: The management control does not appear to have the role or the impact of the 
studied organizations that it is described can or even should have, which seem to depend on a number 
of identified gaps. The decisions of the organizations seem rather to be influenced and controlled by a 
number of other factors, where the members' interpretation of these factors is perceived as widespread. 
In the current situation the organisations are not using the concept of performance, instead they are 
talking in other terms when they refer to what they do. The concept of result seems furthermore have 
two meanings depending on the situation. 
 
Conclusion: Based on the study conducted, it can be stated that the management control does not have 
a particularly prevalent role in the charitable organizations and not either in their decision-making 
process. Instead, the decisions tend to depend on the members' feelings, internal discussions, external 
information, the inflow of funds and what is currently of public interest. The organizations are talking 
in terms of output, activity, and operation when they refer to the concept of performance. Furthermore, 
the concept of performance means that something has been done, usually against the receiver in 
distress. However, it has been revealed that the organizations are undertaking performance of both 
social and economic character. The concept of result also seems to determine the value of what the 
organizations accomplish. The concept of result, as a consequence, therefore aims both to economic 
and social results. 
 
Keywords: Management control, decisions, resource priorities, performance, results 
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1. Inledning  
Studien avser fokusera på välgörenhetsorganisationer och vilken roll ekonomistyrning har vid 

beslut om resursprioriteringar i denna typ av organisationer. Vidare avser studien även att 

utreda vad prestations- och resultatbegreppet innebär i välgörenhetsorganisationers kontext. 

För att introducera läsaren ges inledningsvis en bakgrund kring den ideella sektorns 

mångfald och roll i samhället för att sedan övergå till välgörenhetsorganisationers roll samt 

deras ökade medvetenhet om styrning. Därefter förs en problemdiskussion kring de 

utmaningar som organisationerna står inför gällande styrning och beslutsfattande i 

verksamheten. Detta leder slutligen fram till studiens forskningsfrågor och syfte. 

 

1.1 Den ideella sektorns mångfald och roll i samhället  

Det råder stor oenighet och otydlighet gällande hur organisationer inom den ideella sektorn 

ska benämnas då det finns flertalet termer och begrepp som är möjliga att använda 

(Gustafson, 2008; Leopold, 2006; Johansson, 2005; Wijkström & Lundström, 2002; Salamon, 

1996; Connors, 1988). I Sverige benämns den ideella sektorn bland annat som den “den tredje 

sektorn”, “frivilligsektorn”, “det civila samhället” och den “sociala ekonomin” (Johansson, 

2005; Courtney, 2002; Boström et. al, 2004; Wijkström & Lundström, 2002). Det svenska 

ordet ideell kan inte heller översättas direkt och få en likvärdig översättning på engelska utan 

definieras som “non-profit organizations”, “non-governmental organizations”, “charities”, 

"charitable organizations" och “voluntary organizations” för att nämna några (Leopold, 2006; 

Johansson, 2005; Boström et. al, 2004; Courtney, 2002; Wijkström & Lundström, 2002; 

Salamon, 1996; Smith, Rochester & Hedley, 1995). Ideella organisationer kan även ha flera 

ändamål, vilka syftar till att uppfylla olika mänskliga behov, intressen och/eller önskemål 

(Boström et. al, 2004). Det kan enligt Bryson (2004), Salamon (1996) och Connors (1988) 

handla om ändamål inom bland annat välgörenhet, utbildning, religion, idrott eller att 

förhindra omänsklighet mot barn eller djur. 

 

Enligt Gustafson (2008) och Boström et. al (2004)  är det vanligt att utgå från tre sektorer när 

det gäller organisationsformer. Den första sektorn bildas av staten, den andra av marknaden 

och den tredje sektorn utgörs av ideella organisationer. De ideella organisationerna tenderar 

att skapas när staten och vinstdrivande företag inte upplevs räcka till för att möta de krav som 

“marknaden” efterfrågar (Gustafson, 2008; Johansson, 2005; Salamon, 1996; Ben-Ner, 1994). 

Vidare förklarar Gustafson (2008) och Hudson (2003) att ideella organisationer därmed inte 
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befinner sig under statens eller näringslivets kontroll utan drivs och strävar efter ideella mål. 

En ideell organisation karaktäriseras av att en eller flera människor frivilligt bedriver ett 

gemensamt intresse och osjälviskt arbetar för ett ideellt ändamål (Breman, 2008; Thunberg, 

2006; Quarter & Richmond, 2001). Organisationerna har därför inga aktieägare vilket innebär 

att eventuella ekonomiska överskott inte delas ut till någon ägare eller annan intressent. De 

ska därmed inte främja ekonomiska intressen hos medlemmarna utan istället grundas 

organisationerna i ett socialt uppdrag (Breman, 2008; Thunberg, 2006; Speckbacher, 2003; 

Quarter & Richmond, 2001). Intäkterna i en ideell organisation ska, enligt Gustafson (2008) 

och Leopold (2006), användas för att stödja den idé och det uppdrag som organisationen har 

och intäkterna ses därmed enbart som ett medel och inte som ett mål. 

 

Gustafson (2008) samt Wijkström och Lundström (2002) påpekar dock att all ideell 

verksamhet inte alltid är “bra” verksamhet som syftar till att göra gott. Det finns även en 

uppsjö av verksamheter med hatiska och fientliga uppdrag (Gustafson, 2008). Ideella 

verksamheters uppdrag behöver därmed inte enbart innebära att de överensstämmer med, vad 

samhället uppfattar, som moraliskt och accepterade värderingar (Wijkström & Lundström, 

2002). Gemensamt för alla ideella organisationer är dock att de vill förändra världen eller 

stoppa försämring, men genom olika tillvägagångssätt (Gustafson, 2008). Ytterligare 

gemensamma drag för organisationer i den ideella sektorn är att de är formellt organiserade, 

privata och separerade i förhållande till staten, icke vinstutdelande, självstyrande och frivilliga 

(Gustafson, 2008; Johansson, 2005; Hudson, 2003; Wijkström & Lundström, 2002; Foster, 

2001; Smith, Rochester & Hedley, 1995). 

 

Johansson (2005) menar att förvirringen kring hur den ideella sektorn och dess mångfald ska 

benämnas försvårar situationen gällande hur forskning om sektorn utvecklats. Tidigare 

forskning generaliserar vanligen den ideella sektorn, vilket kan få till följd att viktiga nyanser 

och olikheter organisationerna emellan går förlorade. Connors (1988) menar att variationen 

gällande vilken struktur och syfte organisationerna har gör det svårt att formulera en 

definition som omfattar alla organisationer inom sektorn. Vidare menar Wijkström och 

Lundström (2002) att det inte går att fånga den ideella sektorn som helhet i en enda term. På 

grund av den mångfald som råder i den ideella sektorn kan inte de organisationer som agerar 

inom den ses som en homogen grupp (Leopold, 2006).  
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1.1.1 Välgörenhetsorganisationers roll och ökade medvetenhet om styrning 

Välgörenhetsorganisationer är en specifik och viktig del av den ideella sektorn (Hooper et. al, 

2008). Fokus i välgörenhetsorganisationer är enligt Thunberg (2006) och Boström et. al 

(2004) på engagemang gällande sociala och humanitära frågor i samhället. Whitman (2009) 

poängterar att organisationer som arbetar med välgörenhet fördelar resurser för att uppnå 

visioner om en ”bättre värld”. Välgörenhetsorganisationer är därför utåtriktade, vilket enligt 

Boström et. al (2004) innebär att mottagarna av deras tjänster inte är medlemmarna inom 

organisationen utan finns utanför. Vidare beskrivs organisationerna som beroende av 

offentligt stöd, då deras främsta inkomstkällor är bidrag från allmänheten och den offentliga 

sektorn (FRII, 2015; Anthony & Young, 1988). 

 

Enligt DN (2015) är svenskar kända för sin givmildhet vilket har lockat organisationer från 

hela världen att öppna kontor i Sverige. Breman (2008) menar att ökningen av antalet aktörer 

har bidragit till en ökad konkurrens inom välgörenhetsbranschen. Organisationerna upplever 

därför att de måste förändra sitt arbete för att kunna möta den ökade konkurrensen om bidrag 

från allmänheten (Breman, 2008; Thunberg, 2006). I samband med att antalet välgörenhets-

organisationer blir fler ökar även kravet och efterfrågan på information (Gustafson, 2008). 

Det handlar enligt LeRoux och Wright (2010), Carman (2009) och Hyndman (1990) om 

information gällande prestationer och resultat. Ett ökat fokus på resultat, prestationer och 

effektivitet förklaras vidare ha vuxit fram inom hela den ideella sektorn (Carman, 2009). 

Raymond (2004) och Hudson (2003) poängterar att allmänheten och givarna förväntar sig allt 

mer tydlighet och transparens vad gäller dessa områden. Välgörenhetsorganisationer förväntas 

även enligt Kaplan (2001) att agera på ett ansvarsfullt sätt och använda de resurser som 

givarna bidragit med för att utföra sitt uppdrag. Välgörenhetsbranschen har dock skakats av 

en rad oegentligheter genom åren. Löpsedlar som “Så mycket tjänar cheferna på 

välgörenhetsorganisationer”, “Rädda barnens pengar går till lyx” och “Röda korset chef åtalas 

för bedrägeri” har bidragit till att förtroendet för branschen gång på gång raserats. Givarna 

skänker pengar i hopp om att förbättra tillvaron för människor i nöd, men många människor 

ställer sig frågan om pengarna verkligen når fram till de behövande (GP, 2015). 

 

Speckbacher (2003) poängterar att välgörenhetsorganisationer, likt alla andra organisationer, 

behöver styras. I takt med att antalet aktörer inom sektorn växer är det även viktigare än 

någonsin att kunna mäta och utvärdera organisationens prestationer och resultat (Cordery & 

Sinclair, 2013; Whitman, 2008; Kaplan, 2001). Syftet med ekonomistyrning är enligt 
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Anthony et. al (2014) och Lindvall (2011) att genom ekonomisk information försöka uppnå 

ett önskvärt och målkongruent beteende bland de medlemmar som finns inom organisationen. 

Vidare menar Anthony et. al (2014) och Atkinson et. al (2012) att ekonomistyrning handlar 

om att tillhandahålla information, både finansiell och icke-finansiell, som kan användas för att 

fatta beslut och fördela resurser samt för att kontrollera och utvärdera prestationer. Winand et. 

al (2014) menar dock att prestationer har olika betydelser beroende på hur organisationen 

definierar framgång. Vidare menar Winand et. al (2014) att organisationer har olika mål och 

uppdrag och att det därmed krävs olika definitioner beroende på vilken typ av organisation det 

är. Även Hudson (2003) menar att innebörden av prestationsbegreppet och hur detta ska 

mätas behöver anpassas till organisationens situation. Med hänsyn till vad som beskrivits 

ovan rörande välgörenhetsorganisationers specifika roll, konkurrensutvecklingen och den 

ökade medvetenheten kring styrning kan det tolkas som att välgörenhetsorganisationer, precis 

som alla andra organisationer, är i behov av att styras. Vidare kan det antas att styrningen 

behöver anpassas utefter organisationernas specifika kontext.  
  

1.2 Utmaningar med att styra välgörenhetsorganisationer  

Tidigare forskning betonar främst de utmaningar som den ideella sektorn som helhet ställs 

inför gällande den ekonomiska styrningen. Då välgörenhetsorganisationer är en del av den 

ideella sektorn antas utmaningarna även gälla dem, därmed har tidigare forskning tolkats med 

hänsyn till välgörenhetsorganisationernas situation.   

 

Leopold (2006) och Theuvsen (2004) menar att styrningsmetoderna mellan ideella 

organisationer och vinstdrivande företag traditionellt skiljt sig åt, detta har dock börjat 

förändras då fler och fler ideella organisationer har infört liknande styrningsmetoder som är 

utvecklade för vinstdrivande företag. Carnochan et. al (2014) och Speckbacher (2003) menar 

dock att det kan vara svårt att direkt överföra de vinstdrivande företagens modeller och 

verktyg till den ideella sektorn då de är uppbyggda kring en annan typ av uppdrag. Till 

skillnad från vinstdrivna företag där lönsamhet ofta fungerar som ett gemensamt språk för att 

kommunicera, delegera och samordna företaget så behöver beslut i välgörenhets-

organisationer tas med hänsyn till deras specifika uppdrag (Speckbacher, 2003). Likheter 

kring överföringsproblematiken som tycks finnas i den ideella sektorn kan även liknas vid den 

problematik som råder inom den offentliga sektorn. Thylefors (2007) förklarar att 

utvecklingen av konceptet ”The new public management” (NPM) innebär en övergång mot 

mer företagsorienterade styrnings- och ledningsformer inom den offentliga sektorn. Vidare 
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menar Thylefors (2007) att kravet på att organisationerna ska visa sina prestationer och 

resultat, utifrån ett företagsorienterat perspektiv, i praktiken kan leda till att förståelsen för 

uppdraget går förlorad.  

 

Ett kritiskt beslut som välgörenhetsorganisationer ställs inför är hur de ska prioritera och 

fördela begränsade resurser till olika aktiviteter (Anthony et. al, 2014; Jones et. al, 2013; 

Atkinson et. al, 2012; Whitman, 2008; Werker & Ahmed, 2008). Connors (1988) poängterar 

att det är en svårighet för välgörenhetsorganisationer att göra prioriteringar då de vanligen 

identifierar fler behov än vad som är möjligt att tillfredsställa. Enligt Connors (1988) 

koncentrerar välgörenhetsorganisationer sina resurser på ett begränsat antal behov och skapar 

kriterier för att lyckas besluta vilka behov som de ska fokusera på. Besluten som tas i 

organisationerna ska resultera i att uppdraget nås på bästa möjliga sätt med de resurser som 

finns att tillgå (Anthony et. al, 2014). Enligt Speckbacher (2003) finns det i välgörenhets-

organisationer inga enkla finansiella mål som kan översättas till delmål och sedan användas 

som underlag vid beslutsfattande och för kommunikation. Uppdraget kan exempelvis inte 

enkelt uttryckas och utvärderas genom traditionella resultatmått. Då vinst för ägarna sannolikt 

inte är ett relevant resultatmått för ideella organisationer behöver deras prestationer istället 

länkas till deras specifika uppdrag (Cordery & Sinclair, 2013). 

 

Hudson (2003) poängterar att information om prestationer är viktigt både internt för att 

organisationerna ska kunna utvärdera sitt arbete och externt för att skapa legitimitet gentemot 

bidragsgivare och allmänhet. Vidare menar Anthony et. al (2014) att information om 

prestationer är viktig information för att veta vad som händer i organisationen, för att kunna 

identifiera områden för förbättring samt för att stödja beslutsfattande. Alla organisationer 

behöver utvärdera sina prestationer för att förstå på vilket handlingssätt och i vilka områden 

det bästa resultatet genereras (Hudson, 2003). Hudson (2003) och Connors (1988) belyser att 

allmänheten generellt är mer kritisk till hur välgörenhetsorganisationer utnyttjar de medel som 

de tillhandahållit och förväntar sig att de ärligt och tydligt ska visa vad medlen har använts 

till. Det räcker alltså inte att peka på ett välgörande syfte utan givarna vill ha insyn i 

verksamheten för att säkerställa att deras pengar går till de behövande. LeRoux och Wright 

(2010) samt Carman (2009) menar att skandaler inom välgörenhetsorganisationer har rubbat 

förtroendet för dem och fått allmänheten att ifrågasätta deras verksamhet. Att mäta och 

utvärdera prestationer kan därför även ses som en åtgärd för att öka allmänheten och givarnas 

förtroende för organisationerna (LeRoux & Wright, 2010). Vidare menar FRII (2015) och 
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Mirabella (2013) att omvärlden och alla parter som bidrar med resurser vill se tydliga resultat 

av välgörenhetsorganisationernas arbete och vad deras prestationer lett till. Vad resultat 

konkret innebär för en välgörenhetsorganisation är dock inte helt enkelt att besvara (Strategic 

Direction, 2009). Förhållandet mellan beslut och resultat i organisationerna är komplicerat att 

fastställa eftersom besluten tenderar att bli subjektiva då det saknas entydiga mått (Anthony 

et. al, 2014; Leopold, 2006; Krug & Weinberg, 2004). Enligt Speckbacher (2003) är dock 

resultatbegreppet något som betonas mer och mer även inom välgörenhetsorganisationer. Men 

vad innebär egentligen begreppen prestationer och resultat mer specifikt för välgörenhets-

organisationer? 

 

En hel del specifika utmaningar och svårigheter med att styra välgörenhetsorganisationer 

tycks grunda sig i en avsaknad av mått och definitioner av prestationer och resultat samt att 

beslutsfattandet kan uppfattas som mer diffust och otydligt (Barman, 2007; Leopold, 2006). 

Vidare menar Anthony et. al (2014) samt Anthony och Young (1988) att avsaknaden av 

definitioner och mått kan hämma organisationernas utveckling av effektiv ekonomisk 

styrning. Atkinson et. al (2012) poängterar att det som inte mäts inte heller kan utvärderas och 

förbättras. Välgörenhetsorganisationerna har dock, enligt Connors (1988), precis som alla 

andra organisationer mål som de ska försöka uppnå. Carman (2009) samt Patterson och 

Radtke (2009) menar att organisationerna måste använda sina resurser på ett effektivt sätt och 

även kommunicera detta, både internt och externt, för att skapa legitimitet för organisationens 

handlande. Om det inte finns några mått på prestationer är det, enligt Connolly och Hyndman 

(2004), svårt för hela den ideella sektorn och särskilt välgörenhetsorganisationer att motverka 

kritik mot dålig resursanvändning och ineffektivitet inom verksamheten. 

 

LeRoux och Wright (2010) samt Connolly och Hyndman (2004) poängterar att det saknas 

forskning om och i vilken utsträckning som information om prestationer används i ideella 

organisationer som underlag för att fatta beslut. Boateng, Akamavi och Ndoro (2016), 

Anthony et. al, (2014), Winand et. al (2014), Barman (2007), Leopold (2006) samt Hudson 

(2003) menar vidare att trots det akademiska intresset för ideella organisationer finns det 

betydande kunskapsluckor i litteraturen om hur prestationer ska definieras och mätas samt vad 

resultatbegreppet innebär rent konkret. Även Akingbola (2006) och Raymond (2004) menar, 

som tidigare nämnts, att det för närvarande inte finns något gemensamt eller allmänt 

accepterat mått för att mäta ideella organisationers prestationer och resultat. 
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Funderingar har väckts kring hur välgörenhetsorganisationers beslut om resursprioriteringar 

sker och vilken roll och påverkan ekonomistyrningen har vid dessa beslutssituationer. Vad är 

det som egentligen avgör vem som är i mer nöd än någon annan? Avsaknaden av definitioner 

och mått rörande begreppen prestationer och resultat, som är anpassade för organisationernas 

situation, tycks vidare komplicera användningen av ekonomistyrning som stöd i 

verksamhetens beslutsprocess. Detta med hänsyn till att det är svårt att fastställa förhållandet 

mellan beslut och resultat eftersom besluten tenderar att bli mer subjektiva då det som tidigare 

nämnts saknas mått. Med utgångspunkt i ovanstående har följande forskningsfrågor 

formulerats.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

• På vilka premisser görs resursprioriteringar i välgörenhetsorganisationer och vilken 

roll och påverkan har ekonomistyrning vid dessa beslutssituationer? 

• Hur kan prestationer definieras och mätas och vad innebär resultatbegreppet för 

välgörenhetsorganisationer? 

 

1.4 Syfte 

Studiens första syfte är att kartlägga välgörenhetsorganisationernas beslutsprocess för att 

identifiera och förklara hur beslut om resursprioriteringar görs och vilken roll ekonomi-

styrningen har vid dessa beslutssituationer. Vidare syftar studien även till att definiera 

prestationsbegreppet och hur detta kan mätas samt utreda vad resultatbegreppet innebär för 

välgörenhetsorganisationer. Studien ska resultera i en referensram för att öka kunskapen om 

ekonomistyrningens roll i välgörenhetsorganisationers beslutsprocess.   
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2. Studiens tillvägagångssätt och metodologiska val 
Kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt och metodologiska val, där en fallstudie med två 

välgörenhetsorganisationer legat till grund som forskningsdesign. Vidare beskrivs urvalet och 

kriterierna för de valda organisationerna, vilka är Rädda Barnen och Svenska Röda Korset. 

Studiens informationskällor presenteras och har bestått av semi-strukturerade intervjuer och 

granskning av dokument. Vidare beskrivs hur materialet till studien har bearbetats samt 

analyserats. Slutligen behandlas kvalitetsmått och forskningsetiska överväganden. 

 

2.1 Litteraturöversikt och litteratursökning 

I forskningsprocessens inledningsfas gjordes en översikt av redan befintlig litteratur och 

forskning om ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer och deras styrning. 

Litteratursökningen genomfördes i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog och OneSearch. 

Enligt Backman et. al (2012) är det viktigt att ställa sig kritisk till olika informationskällor och 

tillgänglig information. Vid val av litteratur och vetenskapliga artiklar har hänsyn tagits till 

var källorna kommer ifrån och när de har publicerats. För att finna lämplig och relevant 

litteratur har vissa utvalda nyckelord använts, något som Denscombe (2004) menar att 

forskaren bör formulera och som ska ta utgångspunkt i det som ska undersökas. De nyckelord 

som använts för sökning av vetenskapliga artiklar och litteratur har tagit utgångspunkt i syftet 

och är följande; non-profit organizations, charities, voluntary organizations, non-

governmental organizations, ideella organisationer, tredje sektorn, frivilligsektorn, social 

ekonomi, välgörenhetsorganisationer, performance measurement, resource allocation, 

management, decision making, management control, management accounting, prestationer 

och resultat samt ekonomistyrning. För att skapa ett begränsat sökresultat som var hanterbart 

har sökorden kombinerats med varandra på olika vis. Vidare har artiklarna valts på bas av att 

de är referensgranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

 

2.2 Fallstudie som forskningsdesign 

Forskningen är baserad på en studie av två välgörenhetsorganisationer och forsknings-

designen är vad Yin (2007) samt Johannessen och Tufte (2003) nämner en fallstudie. Enligt 

Yin (2007) är det viktigt att utgå från forskningsfrågan vid val av forskningsdesign. Yin 

(2007) och Merriam (1994) menar vidare att fallstudien är lämplig att använda när 

forskningsfrågan innehåller “hur” eller “varför” samt när forskaren vill förklara något. Då 

studiens frågeställning syftar till att förklara hur beslut om resursprioriteringar görs och hur 
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prestationsbegreppet kan definieras och mätas samt vad resultatbegreppet innebär i 

välgörenhetsorganisationerna ansågs fallstudien som en lämplig metod. Vidare ansågs fall-

studien som lämplig då vi ville studera organisationerna mer på djupet och skapa oss en 

djupare kunskap inom det valda forskningsområdet, något som enligt Olsson och Sörensen 

(2011) samt Denscombe (2004) är möjligt med en fallstudie. 

 

Studien bygger på två fall och resultatet som studien genererat skulle kunna vara till praktisk 

nytta även för andra välgörenhetsorganisationer då utmaningarna kring beslut om resurs-

prioriteringar och hur prestationer ska definieras och mätas samt vad resultatbegreppet 

innebär antas vara liknande även för andra välgörenhetsorganisationer än de två som 

studerats. Yin (2007) menar att målet med en fallstudie är att utveckla och generalisera 

teorier, vilket benämns för analytisk generalisering. Analytisk generalisering innebär vidare 

att forskaren använder sig av en redan utvecklad teori som en mall för att jämföra resultaten 

från studien (Yin, 2007). I denna studie innebär det att vi utgått från redan existerande teori 

inom områden som berör bland annat ideella organisationer, välgörenhetsorganisationer, 

ekonomistyrning samt prestations- och resultatbegreppet för att sedan jämföra denna teori 

med det insamlade empiriska materialet för att skapa en analytisk generalisering. Fallstudien 

kritiseras för att vara omfattande gällande tid och material (Yin, 2007), hänsyn har tagits till 

detta och insamling av material har därför skett stegvis för att bli hanterbar. Intervjuerna har 

skett under olika tidpunkter vilket har medfört att vi kunnat bearbeta materialet under 

processens gång. 

 

2.3 Val av organisationer 

Välgörenhetsorganisationerna som valts ut för studien är Rädda Barnen och Svenska Röda 

Korset. Organisationerna ansågs betydelsefulla för att uppfylla studiens syfte, då de är 

välgörenhetsorganisationer som arbetar på liknande villkor, med lika förutsättningar och med 

lika målsättningar. Tanken var att även Sverige för UNHCR skulle vara en fallorganisation i 

studien, men allt eftersom mer information samlades in om organisationen fann vi att de inte 

arbetade på samma villkor, med lika förutsättningar eller med lika målsättningar som Rädda 

Barnen och Svenska Röda Korset. Sverige för UNHCR arbetar främst med insamling av 

medel, medan de andra organisationerna även arbetar med hjälpinsatser och organisationen 

föll därför bort under processens gång. Mycket tid har lagts på att komma i kontakt med 

organisationer inom välgörenhetsbranschen och processen med att finna fallorganisationer 
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som kunde medverka i studien påbörjades redan under hösten 2015. Vi har varit i kontakt med 

ett tiotal olika organisationer under processens gång där bäst respons kom från Rädda Barnen, 

Svenska Röda Korset och Sverige för UNHCR.  

 

Vid urvalet av organisationer skapades vidare vissa konkreta kriterier, vilket Denscombe 

(2004) menar är vanligt vid genomförande av fallstudier. Välgörenhetsorganisationerna 

valdes ut efter kriterierna; aktualitet, välkändhet och neutralitet. Med hänsyn till den aktuella 

situationen i världen, med den största flyktingströmmen sedan andra världskriget, ansågs det 

intressant att studera välgörenhetsorganisationer som alla är välkända och hjälper till vid 

dessa typer av katastrofer. Kriteriet välkändhet innefattar även medlemskap i Frivillig-

organisationernas insamlingsråd (FRII). FRII är en organisation som arbetar med kvalitets-

säkring för att öka förtroendet för insamlingsbranschen. För att vara medlem i FRII krävs att 

organisationerna regelmässigt bedriver insamling och har ett 90-konto (FRII, 2015). 

Anledningen till att vi såg medlemskap i FRII som ett viktigt kriterium var för att vi då 

förväntade oss att organisationerna har utvecklat någon typ av ekonomistyrning för 

verksamheten. Därmed såg vi att organisationerna kunde bidra till information för att uppfylla 

studiens syfte. Det sista kriteriet, neutralitet, innebär att organisationerna är religiöst och 

politiskt obundna. Anledningen till detta är att studiens fokus inte var att jämföra olika 

organisationer mot varandra utan utgångspunkten i studien var istället de utmaningar som 

identifierats inom tidigare nämnda områden, det vill säga beslut om resursprioriteringar, 

prestations- och resultatbegreppet. 

 

2.4 Informationskällor  

I studien har intervjuer, dokument och information från organisationernas hemsidor använts 

för att samla in empiriskt material, användningen av flera informationskällor är enligt Olsson 

och Sörensen (2011) och Yin (2007) vanligt vid fallstudier. Användningen av flera datakällor, 

menar Yin (2007) samt Bryman och Bell (2005), kan bidra till en extra kontroll av giltigheten 

och relevansen av resultaten samt bidrar till samstämmighet i undersökningen. 

 

2.4.1 Intervjuer 

För att samla in empiriskt material till studien har intervjuer genomförts, vilket Yin (2007) 

nämner som en av de viktigaste informationskällorna i fallstudier. Fördelen med intervjuer är 

enligt Yin (2007) att de är målinriktade, det vill säga att de fokuserar direkt på studiens 
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forskningsfrågor. Då studiens forskningsfrågor grundade sig på att vi ville skapa en djupare 

förståelse för det valda forskningsområdet ansågs intervjuer vara ett passande tillvägagångs-

sätt. Detta då vi mer djupgående kunde diskutera de berörda områdena med organisationerna. 

 

I studien har vad Bryman och Bell (2005) nämner semi-strukturerade intervjuer genomförts 

där en intervjuguide legat till grund. Vi har därmed använt oss av en mall med förutbestämda 

teman och frågor vid intervjuerna. Intervjuguiden (bilaga 1) som använts har utgått från 

studiens forskningsfrågor, något som Yin (2013) menar är viktigt att ta hänsyn till vid 

utformning av intervjufrågor. Vidare har intervjuguiden bestått av följande teman; ekonomi-

styrning, beslutsprocessen, prestations- och resultatbegreppet. I vilken ordning frågorna har 

ställts till respondenten har anpassats utifrån den enskilda intervjusituationen. Vidare har 

följdfrågor ställts när det funnits behov av ytterligare information eller förklaring av 

otydligheter. 

 

Genom att utföra semi-strukturerade intervjuer har en viss struktur kunnat upprätthållas 

samtidigt som respondenterna haft möjlighet att tala fritt om de berörda områdena, vilket 

Backman et. al (2012) samt Bryman och Bell (2005) nämner som en fördel med denna form 

av intervju. Intervjuerna har spelats in för att vid behov kunna lyssna på dem igen och för att 

inte gå miste om någon viktig information. Vid varje intervjutillfälle har respondenterna till-

frågats om de tillåter att inspelning sker, vilket enligt Yin (2013) är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. Inspelningarna har vidare transkriberats, vilket enligt Backman et. al (2012) samt 

Olsson och Sörensen (2011) innebär att intervjuerna skrivs ner ordagrant. Inspelningarna och 

transkriberingen har i sin tur underlättat för bearbetningen av data och genomförandet av en 

noggrann analys av det insamlade materialet. 

 

Organisationerna som varit delaktiga i studien har inte alla haft verksamhet i Växjö vilket har 

inneburit att personliga intervjuer inte alltid varit möjliga att genomföra. I de fall 

organisationerna har utövat sin verksamhet på annan ort har intervjuer via telefon genomförts. 

Vid intervjun över telefon fanns, likt personliga intervjuer, möjlighet till följdfrågor och även 

diskussioner runt områdena men möjligheten att se eller tolka respondentens ansiktsuttryck 

gick förlorad. Detta bidrog till att det var svårt att avgöra när den andra personen talat till 

punkt och i vissa situationer kan det ha fått till följd att intervjun gick för snabbt fram och 

information kan därmed ha gått förlorad. 
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Informationen från de intervjuade personerna skulle, enligt Yin (2007), kunna vara vinklad 

och innehålla individuella tolkningar och värderingar. Det kan vara en aspekt att ställa sig 

kritisk till då Olsson och Sörensen (2011) menar att forskningen som görs ska vara fri från 

värderingar. För att undvika personliga värderingar och vinkling har intervjuer genomförts 

med respondenter på olika nivåer inom organisationen. Vidare har intervjuerna genomförts 

enskilt med varje person för att de inte skulle bli påverkade eller påverka varandra. 

 

2.4.1.1 Val av undersökningspersoner  

Enligt Holme och Solvang (1997) är urvalet av undersökningspersoner en avgörande del av 

studien då fel personer i urvalet kan leda till att undersökningen blir oanvändbar. I studien 

genomfördes totalt sex intervjuer under forskningsprocessen, två i Rädda Barnen, tre i Röda 

Korset och en i Sverige för UNHCR där varje intervju varade mellan 40 minuter och två 

timmar. Efter genomgång av materialet insåg vi att vissa intervjuer inte bidrog med relevant 

information för studiens syfte och därför har den informationen medvetet valts bort. Studien 

grundas därmed på två intervjuer i Rädda Barnen och två i Röda Korset. Tanken var att 

intervjua respondenter på lokal, regional och på nationell nivå inom varje organisation. I vissa 

fall fick vi bortfall då vi inte fick tillgång att intervjua de personer som önskades. Med hänsyn 

till att organisationerna är frivillighetsorganisationer var det inte så många personer i 

organisationerna som hade den information som var väsentlig för studien. Detta fick till följd 

att det var ytterst få respondenter per organisation att tillgå. I Rädda Barnen fick vi tillgång till 

respondenter på regional och lokal nivå och i Röda Korset till lokal och nationell 

nivå.  Respondenterna har därmed valts med hänsyn till deras tillgänglighet och deras roll i 

organisationen, där kriteriet grundade sig i att respondenterna skulle vara insatta i frågor 

rörande ekonomi och styrning. Urvalet har varit litet men med fokus på att samla in relevant 

information.  

 

I Rädda Barnen intervjuades Mikael Sandgren (2016-04-05) som arbetar som regionchef för 

området syd, vilket innefattar Skåne, Blekinge, Småland och Öland och Mikael Daag (2016-

04-07) som arbetar som verksamhetsutvecklare. I Röda Korset intervjuades Anna Ernestam 

(2016-04-14) som är chef för ekonomi och stöd och arbetar på huvudkontoret i Stockholm. 

Ernestams arbetsuppgifter innefattar allt från controlling, inköp, redovisning, verksamhets-

styrning samt att hon sitter med i ledningsgruppen. I Röda Korset intervjuades även Jeanette 

Kroon (2016-04-06) som arbetar med ekonomi och administration lokalt på kretsen i Växjö. 
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2.4.2 Dokument  

Utöver intervjuer har även dokument i form av välgörenhetsorganisationernas års-

redovisningar, årsrapporter och effektrapporter granskats för att samla in empiriskt material. 

Yin (2007) menar att dokument i olika former är av betydelse för fallstudier. Års-

redovisningarna har främst använts för att finna bakgrundsinformation och för att stödja och 

bekräfta det som intervjupersonerna har sagt, vilket enligt Yin (2007) samt Bryman och Bell 

(2005) är dokumentets viktigaste i roll i fallstudier. Vidare menar Yin (2007) att fördelen med 

att använda dokument som datakälla är att den bland annat kan granskas flera gånger. 

 

2.5 Tillvägagångssätt för bearbetning och analys av insamlad data 

Studien har tagit sin utgångspunkt i teorin vilket innebär att det är teorin som har legat till 

grund för vilket empiriskt material som har samlats in. Teorin och empirin följer samma 

struktur då de har delats in efter liknande teman och rubriker, vilket har underlättat för 

analysprocessen. Insamlad data måste enligt Backman et. al, (2012) sorteras, analyseras och 

presenteras för att kunna användas i forskningen. Yin (2013) menar att det inte finns något 

allmänt accepterat tillvägagångssätt eller ordning när det gäller att analysera materialet vid 

kvalitativ forskning. För att reducera mängden material har vissa delar valts ut för att studeras 

närmare. För att sortera, analysera och presentera insamlat material har vi använt oss av de 

fem faser som Yin (2013) beskriver som vanligt förekommande; sammanställning, 

demontering, remontering, tolkning och slutsatser. För att kunna hantera materialet började vi 

med att sammanställa, organisera och sortera materialet efter vad som ansågs betydelsefullt 

för studien, något som Yin (2013) menar att fas ett innebär.  

 

Vidare innebär fas två att forskaren bryter ner det sammanställda materialet i mindre delar, 

vilket kallas för demontering (Yin, 2013). Det skapades därför en slags kodning av materialet, 

vilket enligt Bryman och Bell (2005) är en vanlig startpunkt vid kvalitativa analyser. Fas tre, 

remontering, innebär att den tidigare kodning som skapades delades in i olika teman, vilka 

blev ekonomistyrningens roll i välgörenhetsorganisationer där ett antal möjliga gap 

identifierades, vilka var gapet mellan mål och mätning, gapet mellan informell och formell 

styrning samt gapet mellan planering och utvärdering. Vidare skapades ytterligare teman som 

berörde informationens roll i välgörenhetsorganisationers beslutprocess samt begreppen 

prestation och resultat och dess innebörd för välgörenhetsorganisationer. Detta har gjorts för 

att kunna finna liknande uttalanden, mönster och samband.  
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Det som sker i den fjärde fasen kan sägas vara en tolkning av den tidigare remonterade data. 

För att skapa struktur i uppsatsen har de olika teman och kategorier som skapats analyserats 

var för sig med en tydlig koppling till studiens utvalda teorier. Detta för att öka förståelsen för 

hur teorin och empirin är relaterade till varandra. Analysens femte och sista fas handlar enligt 

Yin (2013) om slutsatser, det innebär att forskaren drar slutsatser om studien. Slutsatserna i 

denna studie är kopplade tillbaka till studiens frågeställningar och syfte och är relaterade till 

den tolkning som genomfördes i fjärde fasen och via den även till de andra faserna i analysen.  

 

2.6 Kvalitetsmått vid fallstudie  

För att kontrollera fallstudiens kvalitet kan enligt Yin (2007) fyra kriterier användas, vilka är 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. För att uppnå begrepps-

validitet i studien har vi varit tydliga med att definiera nyckelbegrepp, så som ideella sektorn, 

välgörenhetsorganisationer, beslut om resursprioriteringar, prestationer och resultat. Det råder 

dock förvirring kring hur den ideella sektorn och dess mångfald ska benämnas vilket försvårar 

tolkningen av tidigare forskning kring området, detta då det inte tydligt framgår vilken typ av 

ideell organisation forskningen är avsedd för. Denna otydlighet kan ha en påverkan på 

begreppsvaliditeten i studien. Då studien även avser en utredning av prestations- och resultat-

begreppet, fast i en ny kontext, kan även det ha en påverkan på hur väl begreppsvaliditeten 

uppnås, då tidigare forskning inte alltid tar hänsyn till välgörenhetsorganisationernas 

situation. Vidare har flera empiriska källor använts för att samla in information, något som 

Yin (2007) nämner att kriteriet även innebär. De källor som använts är två välgörenhets-

organisationer där vi genomfört två intervjuer med respektive organisation och även granskat 

dokument i form av organisationernas årsredovisningar, årsrapporter och effektrapporter. 

Vidare har de personer som deltagit i undersökningen fått bekräfta att de uppfattats och blivit 

förstådda på rätt sätt, något som Yin (2007) menar bidrar till begreppsvaliditet. 

Respondenterna har dessutom fått ta del av studiens resultat genom att erhålla den slutliga 

uppsatsen. 

 

För att uppnå vad Yin (2007) nämner intern validitet, det vill säga att hållbara slutsatser dras, 

har olika mönster jämförts och analyserats. För att reducera risken för felaktiga slutsatser har 

analysen tagit utgångspunkt i befintlig teori. Vidare har en referensram skapats för att förklara 

hur teorins olika områden hänger samman. Enligt Yin (2007) innebär extern validitet vid 

fallstudier att det resultat som genereras i studien kan generaliseras utöver den situation som 
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studerats. I studien har avsikten varit att skapa en analytisk generalisering, då vi använder oss 

av redan utvecklad teori som en mall för att jämföra med resultatet från studien. Reliabilitet 

innebär enligt Yin (2007) att forskaren visar hur undersökningen utförts, exempelvis hur 

datainsamlingen har skett, för att andra forskare ska kunna upprepa studien med samma 

resultat. För att uppnå reliabilitet i studien har alla faser i forskningsprocessen redovisats i 

metodkapitlet, det vill säga vilka personer som valts ut och varför, hur insamling av data har 

skett och hur data har bearbetats och analyserats. Vidare menar Yin (2007) att syftet med 

reliabilitet är att minska fel och skevheter i en studie. Studien har därför granskats flertalet 

gånger under processens gång, av handledare, examinator och opponenter vid seminarie-

tillfällen. Granskningen och synpunkterna från dessa utomstående parter har bidragit till att 

oklarheter har kunnat förtydligas och undvikas. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Under processens gång har hänsyn tagits till etiska överväganden, vilket enligt Bryman och 

Bell (2005) samt Johannessen och Tufte (2003), bland annat handlar om hur individerna som 

studeras ska behandlas. De etiska principer som nämns att forskare måste ta hänsyn till är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjande-

kravet och falska förespeglingar. 

 

De medverkande i studien har fått information om undersökningens syfte och hur studien ska 

genomföras, vilket innebär att det som Bryman och Bell (2005) samt Olsson och Sörensen 

(2011) nämner informationskravet anses vara uppfyllt. Vidare har respondenterna fått 

information om att deras medverkan i undersökningen är frivillig, vilket enligt Backman et. al 

(2012) är en viktig aspekt gällande forskningsetiken. De medverkande har även fått 

information om att de har rätt att avbryta sin medverkan i forskningen vid vilken tidpunkt som 

helst under processen utan att det leder till negativa konsekvenser för den, något som Olsson 

och Sörensen (2011), Bryman och Bell (2005) samt Denscombe (2004) nämner som kriterier 

för samtyckeskravet. Uppgifter från respondenterna har behandlats med försiktighet och på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem, vilket Bryman och Bell (2005) samt 

Holme och Solvang (1997) menar är innebörden av konfidentialitetskravet. Respondenterna 

har även informerats om att de har rätt till anonymitet om det önskas, vilket innebär att 

anonymitetskravet anses uppfyllt. Uppgifterna som samlats in från de medverkande i studien 

har enbart använts för forskningens ändamål, vilket innebär att det som Olsson och Sörensen 
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(2011), Bryman och Bell (2005) samt Denscombe (2004) benämner nyttjandekravet anses 

vara uppfyllt. Bryman och Bell (2005) samt Holme och Solvang (1997) menar att en viktig 

forskningsetisk aspekt är att forskaren inte ska ge falsk eller vilseledande information till 

respondenterna. I studien har därför inga medvetna falska förespeglingar förekommit då 

respondenterna har delgivits tydlig information om vad studien innebär och det har inte heller 

funnits någon avsikt att vilseleda de medverkande. 
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3. Teoretisk referensram  
Följande kapitel inleds med att kort presentera den ideella sektorn och välgörenhets-

organisationers roll i samhället. Därefter följer teori om organisationernas vision och 

uppdrag. I nästa del presenteras ekonomistyrningens roll och verktyg, där en input-output 

modell används för att illustrera välgörenhetsorganisationers processer. Vidare diskuteras 

informationens roll, både externt och internt samt hur den kan ligga till grund för beslut. I 

kapitlets senare del förs en utredande diskussion kring begreppen prestationer och resultat. 

Slutligen görs en sammanfattning av kapitlet och början på referensramen skapas. 

 

3.1 Ideella sektorn och välgörenhetsorganisationers roll i samhället 

Det råder, som tidigare nämnts, stor oenighet och otydlighet gällande hur organisationer inom 

den ideella sektorn ska benämnas. Trots svårigheter i att enas om hur ideella organisationer 

ska benämnas har forskare kommit överens om fem kriterier som avgör om en organisation är 

ideell eller inte, vilka är att organisationerna ska vara formellt organiserade, privata och 

separerade i förhållande till staten, icke vinstutdelande, självstyrande och frivilliga 

(Gustafson, 2008; Johansson, 2005; Hudson, 2003; Wijkström & Lundström, 2002; Foster, 

2001; Smith, Rochester & Hedley, 1995). Gustafson (2008) och Johansson (2005) menar att 

den ideella sektorn spelar en viktig roll för samhällets välfärd, demokrati och tillväxt. Den 

ideella sektorn omfattar allt från politiska partier, fackliga organisationer, frikyrkor, 

nykterhetsorganisationer till organisationer inom miljö, idrott, fritid och välgörenhet 

(Gustafson, 2008). 

 

Välgörenhet definieras enligt NE (2016) som att osjälviskt hjälpa människor som är i nöd 

eller har det sämre ställt. Deras främsta uppgift är att fördela eller överföra resurser till 

behövande, organisationerna ska med andra ord använda resurser för att utföra något som 

uppskattas av samhället (Foster, 2001; Flynn & Hodgkinson, 2001). Välgörenhets-

organisationer fyller därmed en viktig roll i samhället då de främjar sociala mål genom att öka 

stödet till utsatta människor (Hooper et. al, 2008). Även Kreander, Beattie och McPhail 

(2009) poängterar att välgörenhetsorganisationer har ett välgörande motiv som ofta har ett 

etiskt driv, så som religiösa, sociala eller ekologiska syften. Välgörenhetsorganisationer är 

inte till för sina medlemmar, de erbjuder inga förmåner utan har istället krav på engagemang 

och uppoffring, något som är en viktig skillnad jämfört med företag och andra ideella 

organisationer (Leopold, 2006).  
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3.2 Uppdrag och vision  

Välgörenhetsorganisationer uppstår ofta ur en idé, vision eller dröm där målet är att bedriva 

verksamhet utifrån det uppdrag som organisationen har (Gustafson, 2008; Leopold, 2006). 

Leopold (2006) menar att det både är intressant vad välgörenhetsorganisationer gör och hur 

de gör det. Enligt Bryson (2004) och Connors (1988) anger en organisations uppdrags-

beskrivning vad organisationens övergripande syfte är. Uppdragsbeskrivningen är en 

kortfattad redogörelse av organisationens huvudsakliga aktiviteter, deras mål och strategier 

samt hur de ska uppnå sina mål (Berman, 2006; Connors, 1988). Strategin ska agera 

handlingsplan för organisationen och hjälpa organisationen att positionera sig samt bidra med 

tydliga riktlinjer om hur interna resurser ska fördelas (Anthony et al, 2014; Andersson, 2013; 

Olhager, 2013; Atkinson et. al, 2012).  Strategic Direction (2009) menar att organisationerna 

måste omvandla sitt uppdrag till specifika mål som gör det möjligt att fördela resurserna på ett 

lämpligt sätt. Uppdragsbeskrivningen ska enkelt kunna förstås, vara inspirerande och leda till 

faktorer som enkelt kan mätas och utvärderas (Bryson, 2004; Connors, 1988). Vidare menar 

Bryson (2004) att en uppdragsbeskrivning som omfattar sociala och motiverade ändamål bör 

skapa legitimitet för organisationen, både internt och externt.  

 

Många organisationer har, förutom en uppdragsbeskrivning, även en vision vilket är ett kort 

och koncist allmänt uttalande om vad organisationen vill göra och uppnå under de kommande 

åren (Berman, 2006; Courtney, 2002). Vidare belyser Andersson (2013) samt Bergman och 

Klefsjö (2010) att visionen uttrycker organisationens framtida önskvärda situation. 

Organisationer bör ha en vision för framtiden, vilken bland annat ska klargöra organisationens 

riktning och syfte, vilka utmaningar organisationen har och användas för att informera om 

organisatoriska beslut (Bryson, 2004). Även Andersson (2013) poängterar att uppdraget och 

visionen bör ligga till grund för vilka beslut som tas, hur organisationen agerar och vilka 

aktiviteter som genomförs. Sammanfattningsvis kan det sägas att uppdragsbeskrivningen 

klargör organisationens syfte eller varför den ska göra vad den gör medan en vision klargör 

hur organisationen ska se ut och hur den ska bete sig för att fullgöra sitt uppdrag (Bryson, 

2004). För att visionen och uppdraget ska vara betydelsefullt för organisationen är det viktigt 

att den förstås och accepteras av medarbetarna (Andersson, 2013).  
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3.3 Ekonomistyrningens roll och verktyg  

Greve (2009) poängterar att alla styrs av ekonomi, men på olika sätt och i olika sammanhang. 

Ekonomistyrning finns i den offentliga sektorn, i företag, i ideella organisationer samt i de 

enskilda hushållen, men att den intar olika roller (Greve, 2009). Det centrala syftet med 

ekonomistyrning är att implementera strategier och påverka människor inom organisationen 

att arbeta i enlighet med dem (Anthony et. al, 2014). Anthony et. al (2014) förklarar vidare att 

ekonomistyrningens främsta roller är; planering, koordinering, kommunicering, beslut, 

utvärdering och att påverka människors beteende.  

 

Planering handlar om att bestämma vad organisationen ska göra och hur resurserna ska 

användas, det innebär att fastställa mål och säkerställa att det finns resurser för att målen 

senare ska uppnås (Anthony et. al, 2014; Simons, 2000). Ekonomistyrningen har vidare som 

roll att koordinera och samordna olika aktiviteter och påverka människors beteende inom en 

organisation för att uppnå de fastställda målen. Vidare har ekonomistyrningen även som roll 

att kommunicera information, bland annat om organisationens mål för att medarbetare ska 

kunna utföra handlingar (Anthony et. al, 2014; Lindvall, 2011). Nilsson, Olve och Parment 

(2011) belyser att ekonomistyrningen dessutom ska ta fram verktyg och system som kan 

användas som hjälpmedel för att fatta beslut som är i linje med verksamhetens målsättningar. 

Ekonomistyrningen är av betydelse för att medarbetarna ska veta hur de ska använda sina 

resurser, vilka resultat som ska uppnås och vilka beslut som ska tas. Det handlar om att skapa 

förståelse hos medarbetarna för hur de kan bidra till att uppfylla organisationens mål och 

strategier (Anthony et. al, 2014). Vidare förklarar Andersson (2013) att utvärdering är en del 

av ekonomistyrningen och syftar till att jämföra värdet på de förbrukade resurserna med 

värdet på de prestationer som utförts.  

 

Enligt Andersson (2013) och Greve (2009) är fastställande av mål grundläggande för att 

överhuvudtaget kunna styra en verksamhet åt något håll. För att kunna styra och leda 

verksamheter krävs det att hänsyn tas till omgivningen och att styrsystemet anpassas efter 

organisationens uppdrag och vision (Lindvall, 2011). Felaktiga eller icke ändamålsenliga 

styrformer kan enligt Gustafson (2008) bli skadliga för organisationer. Lindvall (2011) och 

Courtney (2002) menar att styrningens enkla grundregler handlar om att förbättra 

effektiviteten och produktiviteten i verksamheten, det vill säga göra rätt saker och göra saker 

på rätt sätt. Vidare belyser Lindvall (2011) att en utveckling har skett inom sättet att styra 

verksamheter, tidigare var det större fokus på var resurserna förbrukats och vad de använts till 
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medan det nu har utvecklats till att även innefatta hur användningen av resurser bidrar till 

något värde för mottagaren. Utvecklingen inom ekonomistyrning har därmed gått från att 

innefatta enbart inre effektivitet till att även innefatta yttre effektivitet. Utvecklingen har 

inneburit att styrningen utvecklats från kostnadsorienterad till att bli mer värdeorienterad 

(Lindvall, 2011).  

 

Formell och informell styrning 

Ekonomistyrningen kan vidare delas in i formell styrning och informell styrning. Formell 

styrning innebär organisationsstruktur, regler och formell kontroll. Vidare handlar det om 

ekonomiska informationssystem, modeller och tekniker så som budgetering, redovisning, 

analys, extern rapportering och prestationsmätning (Anthony et. al, 2014; Andersson, 2013; 

Ewing & Samuelson, 2002). Den formella styrningen har enligt Lindvall (2011) fokus på 

kostnader och resursförbrukning. Informell styrning handlar istället om “mjuka” verktyg så 

som informell kommunikation, kultur, värderingar och normer. Informell kommunikation 

sker genom möten, samtal eller ansiktsuttryck (Anthony et. al, 2014; Andersson, 2013). Det 

informella styrsystemet betonar enligt Ewing och Samuelson (2002) ett gemensamt synsätt 

bland medarbetare. Vidare förklaras att samverkan mellan det formella och informella är 

viktigt för att uppnå balans i styrningen.  

 

Ekonomistyrning i välgörenhetsorganisationer 

Välgörenhetsorganisationer styrs idag med en blandning av metoder och modeller hämtade 

från olika logiker, vilket skapar förvirring (Leopold, 2006). Ideella organisationer, däribland 

välgörenhetsorganisationer, använder sig vanligen av tankesätt och metoder från företag, 

vilket innebär att de exempelvis använder begrepp så som marknad, kunder och varumärke i 

allt större utsträckning (Wijkström & Lundström, 2002). Vidare poängterar Leopold (2006) 

att det inte finns någon genomtänkt styrningsteori för välgörenhetsorganisationer. De behöver 

därför en accepterad form av styrning för att lyckas forma sina egna teorier och utveckla 

metoder som är anpassade efter deras kontext. Även Wijkström och Lundström (2002) menar 

att organisationer inom den ideella sektorn ska ses, bedömas och behandlas utifrån sin särart. 

För att lyckas med styrning i välgörenhetsorganisationer är det extra viktigt att den speglar 

ärlighet, integritet, sanning, konsekvens och pålitlighet. Vidare är legitimitet och trovärdighet 

nyckelbegrepp i styrningen (Leopold, 2006). Om resurserna skulle användas på ett sätt som 

intressenterna uppfattar som olämpligt skulle det kunna förstöra välgörenhetsorganisationers 

förtroende, anseende och varumärke (Kreander, Beattie & McPhail, 2009; Gustafson, 2008).  
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3.3.1 Input-output modell  

Alla organisationer använder resurser för att producera varor eller tjänster, vilket innebär att 

de använder inputs för att producera outputs (Anthony & Young, 1988). Input av resurser 

stödjer enligt Hudson (2003) aktiviteter som leder till en tjänst eller output, vilka i sin tur 

producerar de önskade resultaten. Den främsta skillnaden mellan den ideella och privata 

sektorn är hur de anskaffar resurser (Courtney, 2002). Det som är speciellt för välgörenhets-

organisationer är enligt Leopold (2006) att de både tjänar samhället och försörjs av det. Flödet 

av resurser i organisationerna sker därför bara åt ett håll, från bidragsgivare till organisationen 

och vidare till mottagaren, vilket innebär att välgörenhetsorganisationer är en länk mellan 

givare och mottagare (Padaki & Vaz, 2005; Courtney, 2002). För välgörenhetsorganisationer 

finns därmed ingen kundrelation, då det inte rör sig om ett utbyte av lika värden. Tjänsten 

riktas till en specifik grupp i samhället medan resurserna hämtas från en annan, vilket innebär 

att de som är mottagare av organisationens tjänst vanligtvis inte är de som bidrar med resurser 

(Gustafson, 2008; Leopold, 2006). Då det inte finns någon tydlig koppling mellan bidrags-

givare och mottagare bygger välgörenhetsorganisationers verksamhet på förtroende 

(Gustafson, 2008). 

 

Illustrerat i en input-output modell menar Gustafson (2008) att välgörenhetsorganisationer 

startar processen med inputs, genom inkomster i form av gåvor, bidrag och ideellt arbete. 

Vidare sker en resursomvandling där resurserna ska fördelas i syfte att skapa mervärde, vilket 

i sin tur skapar output som innefattar det som organisationerna levererar, det vill säga 

prestationen (Gustafson, 2008; Hudson, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input	   Resurs-‐
omvandling	   Output	  

Finansiering	   Beslut	  om	  
resursprioritering	   Prestation	  

Figur 1 Input- output modell 
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Input 

En organisation kan inte överleva utan input från omvärlden, vare sig det handlar om 

information, pengar eller människor som är villiga att arbeta för organisationen. Input är 

resurser som används för att uppnå målen (Anthony et. al, 2014; Anthony & Young, 1988). 

Välgörenhetsorganisationers mål kräver vanligen mer resurser än vad de har tillgång till, det 

finns därmed ett gap mellan organisationernas intäktsströmmar och dess målsättning 

(Berman, 2006). Välgörenhetsorganisationer befinner sig i gåvoekonomin och inputen 

kommer vanligen från bidragsgivare, det vill säga de som bidrar med olika resurser men som 

inte får någonting annat än glädjen och tillfredsställelsen av medverkan (Boateng, Akamavi & 

Ndoro, 2016; Gustafson, 2008; Leopold, 2006). Resurser innefattar enligt Leopold (2006) 

även allt från lån av lokal till pengar, tjänster och varor. Organisationernas finansiering är 

inget lån men inte heller något de äger, de är avsedda att förbrukas men inte fritt utan till 

givna ändamål (Gustafson, 2008; Leopold, 2006). 

 

Välgörenhetsorganisationer kan enligt Leopold (2006) finansieras antingen uppifrån, nedifrån 

eller sidofinansieras. Finansiering nedifrån innebär att lokalavdelningarna samlar in pengar 

som de sedan delar med sig av uppåt till huvudkontoren medan finansiering uppifrån innebär 

att huvudkontoren samlar in pengar som de sedan fördelar nedåt till lokalavdelningarna. 

Sidofinansiering är inte en passande modell för ideella organisationer, då den innebär att 

lokalavdelningarna, distrikten och den centrala ledningen alla är självförsörjande. Vidare 

menar Leopold (2006) att själva finansieringsmetoden har en styrande effekt. 

 

Resursomvandling  

För att uppfylla organisationens ställda mål belyser Gustafson (2008) att inkomsterna ska 

förvaltas och omvandlas. Alla organisationer måste göra val, prioriteringar och fatta beslut om 

hur deras resurser ska användas och fördelas (Atkinson et. al, 2012; Krug & Weinberg, 2004; 

Connors, 1988). Välgörenhetsorganisationers resurser är vanligen knappa och Connors (1988) 

poängterar att dåliga beslut därför kan vara rent av förödande för verksamheten. Robbins och 

Coulter (2012) samt Gröjer (2002) förklarar att själva beslutssituationen vanligen föranledas 

av ett antal aktiviteter. Det startar med att identifiera ett problem, identifiera beslutskriterier, 

fördela vikter till kriterierna, utveckla alternativ, analysera alternativen, välja ett alternativ och 

sedan genomföra beslutet. Vidare handlar det om att utvärdera hur effektivt beslutet var och ta 

lärdom av det inför nästa beslutssituation (Robbins & Coulter, 2012). Inkomsterna omvandlas 

inom organisationerna till varor eller tjänster för mottagaren, vilka i välgörenhets-
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organisationernas situation är de som tar del av organisationens varor eller tjänster men som 

inte ger någonting tillbaka i form av ekonomiska resurser (Gustafson, 2008). Enligt Leopold 

(2006) krävs det även att resursomvandlingen är så effektiv som möjligt för att så mycket som 

möjligt ska kunna gå till rätt ändamål. Vidare förklarar Gustafson (2008) att välgörenhets-

organisationernas resursomvandling kräver mycket resurser; personal, både ideella och 

anställda och även utbildning, investering, lokalkostnader och driftkostnader, men genererar 

inga medel för att täcka kostnaderna.  

 

Resursomvandlingen som sker inom välgörenhetsorganisationer ger de insamlade resurserna 

ett mervärde (Gustafson, 2008). Organisationerna skapar mervärde av insatta resurser när de 

organiserar och fördelar dem efter sitt uppdrag. Hur mervärdet uppfattas av allmänheten beror 

till stor del på vad organisationens uppdrag är och hur väl omvärlden uppfattar det. Enligt 

Gustafson (2008) utsätts organisationer i den ideella sektorn för högre krav att synliggöra 

detta mervärde, vilket är en utmaning för organisationerna då mervärdet i många fall inte 

enkelt går att sammanfatta och uttrycka i siffror. Vidare förklarar Lindvall (2011) att 

sambandet mellan resursförbrukning och värdeskapande inte alltid är uppenbara, mer resurser 

betyder inte automatiskt att större värde skapas. Välgörenhetsorganisationer kan ha en 

effektiv insamling av resurser men uppnå lite med den (Courtney, 2002). Problemet sett ur en 

företagsekonomisk synvinkel är, enligt Leopold (2006), att tjänsten inte säljs utan skänks bort. 

Många organisationer inom den ideella sektorn tillhandahåller således tjänster utan 

marknadsmässig ersättning (Gustafson, 2008). Ideella tjänster skiljer sig därför från 

kommersiella tjänster genom att kommersiella tjänster säljs och utförs av anställda medan 

ideella tjänster skänks och vanligen utförs av frivilliga. Det får till följd att hjälpen har ett 

värde för mottagaren och samhället men inte för organisationen (Leopold, 2006).  

 

Output 

Output förklaras enligt Hudson (2003) som det som organisationerna levererar, vilket 

exempelvis kan innefatta hur många personer som tjänats. Vidare belyser Anthony et. al 

(2014) att output i organisationer som inte har vinst som mål kan beskrivas i termer av deras 

sociala inverkan. Outputen i välgörenhetsorganisationer är beroende på vad organisationens 

uppdrag grundar sig i. Om det handlar om att hjälpa människor i nöd kan outputen exempelvis 

innebära att de människorna får kläder eller mat (Gustafson, 2008). Output skapas även för de 

som bidrar i form av information, vidare får de som bidrar inget annat tillbaka än känslan av 

glädje och tillfredsställelse över att de gjort något bra (Gustafson, 2008). 
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3.4 Informationens roll  

I alla organisationer, såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande, behöver ledningen ett 

pågående flöde av information i syfte att utföra styrning av verksamheten (Anthony & Young, 

1988). Det är viktigt med fungerande information och kommunikation i organisationerna för 

att kunna kontrollera processer, aktiviteter och resurser (Haglund, Sturesson & Svensson, 

2005). Information kan, enligt Simons (2000), användas för olika syften och nämner följande 

fem; beslutsfattande, kontroll, signalering, utbildning och lärande samt extern 

kommunikation. Enligt Berman (2006) handlar redovisning om att tillhandahålla information 

till tillsynsorgan, chefer, medborgare och andra intressenter för att motivera att de aktiviteter 

och val som organisationen gjort var legitima, effektiva och i allmänhetens intresse. 

Mottagare av informationen i välgörenhetsorganisationers fall är generellt fler än vid privata 

företag som främst behöver tillgodose kunden och aktieägares behov. Välgörenhets-

organisationerna måste vanligen tillgodose mottagaren, givaren, allmänheten, företag, 

tillsynsorgan, volontärer, personal och media (Courtney, 2002). Organisationer i 

välgörenhetsbranschen har därmed flera olika intressenter vilka kan ha olika åsikter och 

förväntningar om vad organisationerna kan eller bör uppnå (Kendall & Knapp, 2000).  

 

Vidare belyser Harrow, Palmer och Vincent (1999) att redovisning ses som ett verktyg för att, 

förutom att underlätta kommunikationen med sina intressenter, även förbättra och underlätta 

organisationernas beslutsfattande. Redovisning handlar enligt Kam (1990) och Anthony et. al 

(2014) om att klassificera och sammanfatta transaktioner och händelser och tolka resultaten 

av det. Vidare handlar det om processen att identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk 

information för att de som använder informationen ska kunna fatta välgrundade bedömningar 

och beslut. Öppenhet kring information bidrar enligt Gröjer (2002) till fördelar så som att 

kritik och misstänksamhet mot organisationerna minskar samt att det skapar bättre underlag 

för både företag och organisationers handlande. Informationen behövs därför internt för att 

kunna styra och följa upp verksamheten men även externt för att skapa förtroende för 

utomstående parter (Gröjer, 2002). Information, både externt och internt, är avgörande för 

organisationers överlevnad och välstånd (Bryson, 2004). 

 

Information kan användas internt inom organisationer för att göra en bedömning av hur 

effektiv verksamheten är (Gröjer, 2002). Att använda information handlar om att välja vad 

som ska kontrolleras och mätas. Fokus kan vara på inputs, processer eller outputs och baseras 

på faktorer som bland annat mätbarhet, kostnader eller förståelse för orsak-verkan effekter 
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(Simons, 2000). Vidare menar Anthony et. al (2014) att det handlar om att framställa, tolka 

och kommunicera information om prestationer och resultat. Syftet med informationen är 

bland annat att kunna koordinera och kontrollera organisationens aktiviteter och utvärdera 

prestationer (Anthony et. al, 2014; Anthony & Young, 1988). 

 

Information om prestationer kan ge värdefulla insikter om organisationens styrkor och svag-

heter och därmed vara ett bra underlag för det strategiska beslutsfattandet (LeRoux & Wright, 

2010; Hudson, 2003). Vidare poängterar Moynihan et al. (2011) att den information om 

prestationer och resultat som genereras antas används för att allokera resurser på ett sådant 

sätt som förbättrar prestationerna. Information om prestationer kan enligt Hudson (2003) även 

användas för att få inblick i vilka åtgärder som ledde till det önskade resultatet. Simons (2000) 

menar att information om prestationer används för att kommunicera mål och även för att 

kunna kontrollera prestationerna gentemot målen. Information används både som grund för 

beslut och för att bekräfta redan fattade beslut (Lindvall, 2011). Det finns enligt Gröjer (2002) 

ett förhållande mellan redovisning och beslut, vilket innebär att det som redovisas är det man 

fattar beslut om och vice versa. Redovisningsinformation är en utgångspunkt i organisationers 

beslutsprocess men kompletteras ofta med data från politisk och social information (Robbins 

& Coulter, 2012; Haglund, Sturesson & Svensson, 2005; Gröjer, 2002; Anthony & Young, 

1988).  

 

Kvantitativ och kvalitativ information 

Organisationer behöver använda information i sin dagliga verksamhet för att kunna 

kontrollera sina utgifter och för att veta hur de presterar för att kunna avgöra och bedöma om 

de uppnår sina mål (Gröjer, 2002; Kendall & Knapp, 2000). För att kontrollera och utvärdera 

prestationer kan organisationer använda sig av både kvantitativ och kvalitativ information 

(Anthony & Young, 1988). Det finns enligt Anthony och Young (1988) flera olika former av 

kvantitativ information. En typ är finansiell information, det vill säga rapporter som visar 

skillnaden mellan aktuella intäkter och kostnader jämfört med budgeterade. Vidare nämner de 

att kvantitativ information kan vara information om outputs, vilket kan handla om antingen 

prestationer eller resultat. En tredje typ av kvantitativ information är icke-finansiell 

information om inputs, så som exempelvis antalet anställda eller antalet tjänstetimmar.  
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Utöver denna typ av kvantitativ information kan organisationerna även ta del av information 

av kvalitativ karaktär. Anthony och Young (1988) menar att regelbundna kvantitativa 

rapporter är en bra utgångspunkt för att kontrollera och följa upp verksamheten men att 

ytterligare information, av kvalitativ karaktär, även är viktig för organisationen. Den 

kvalitativa informationen kan komma från offentliga publikationer, tidningar eller andra 

externa källor. Det kan även innefatta information som kommer från känslor och 

konversationer inom organisationen. Många organisationer, däribland välgörenhets-

organisationer, samlar in information från sina medlemmar, vilket kan ligga till grund vid 

beslut och ge en värdefull utgångspunkt för att kunna analysera organisationens prestation 

(Anthony & Young, 1988). Lindvall (2011) menar vidare att interna känslor kan ha stor 

betydelse för vilka beslut som tas i organisationer. Med tanke på att de flesta välgörenhets-

organisationer har ett värderingsstyrt uppdrag skulle det kunna förväntas att beslut om resurs-

prioriteringar även skulle vara styrt av värderingar (Kreander, Beattie & McPhail, 2009). 

Även Leopold (2006) belyser att resurser inom välgörenhetsorganisationer kan styras av etik, 

moral och känslor. 

 

Information för extern legitimitet 

Information behövs enligt Gröjer (2002) även för att öka tilliten mellan olika parter och för att 

parter utanför organisationen ska kunna bedöma dess existensberättigande. Välgörenhets-

organisationer är enligt Bryson (2004) externt motiverade, då deras legitimitet ges av 

samhället. Dessa organisationer måste därför hitta sätt att visa att deras verksamhet skapar 

värde för allmänheten för att inte riskera att de förlorar sin existens och legitimitet (Bryson, 

2004). På vilket sätt som välgörenhetsorganisationer använder och investerar sina resurser är, 

enligt Kreander, Beattie och McPhail (2009) och Gröjer (2002), en viktig aspekt för 

organisationernas ansvarighet gentemot sina intressenter, särskilt mottagare och givare. Även 

Torres och Pina (2003) belyser att det är nödvändigt för organisationer att lyckas visa hur de 

hanterat resurserna gentemot omvärlden, detta då organisationerna är beroende av omvärldens 

stöd. Organisationerna hålls ansvariga för en korrekt användning av resurser, handlingar och 

tillvägagångssätt samt även för vilka prioriteringar de gör (Smith, Rochester & Hedley, 1995).  
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3.5 Begreppet prestation och dess innebörd i välgörenhetsorganisationers kontext 

Som nämndes i avsnittet ovan kan bland annat information om prestationer vara användbart 

som underlag för beslut. För att kunna definiera begreppet prestationer och hur dessa kan 

mätas i välgörenhetsorganisationer görs i följande avsnitt en djupare begreppsutredning. 

 

3.5.1 Definition av prestationer 

En prestation definieras vanligen som något som fullgjorts eller åstadkommits, ofta trots 

svårigheter (NE, 2016). Micheli och Mari (2014) menar att prestationsbegreppet används för 

att bedöma kvaliteten på individers och organisationers insatser. Prestationer kan vidare 

definieras som visad förmåga att skaffa de resurser som krävs för att organisationen ska 

överleva (Boateng, Akamavi & Ndoro, 2016). Vidare definierar Winand et. al (2014) och 

Berman (2006) prestationer som en effektiv användning av resurser för att uppnå ett önskvärt 

resultat. Det handlar om att säkerställa att organisationer och företag undviker slöseri och 

bedrägeri. Anthony et. al (2014) samt Flynn och Hodgkinson (2001) poängterar att 

prestationer är mått som kvantifierar prestationen ekonomiskt och/eller icke-ekonomiskt och 

som därmed identifierar faktorer som är avgörande för företagets framgång. Fokus på 

prestationer drar uppmärksamheten till hur lämpliga målen och resurserna är (Berman, 2006).  

 

3.5.2 Mätning av prestationer  

Det är främst externa faktorer som drivit organisationer i den ideella sektorn att utveckla 

system för att mäta prestationer, detta då människor ville veta hur organisationen använder 

deras bidrag (Berman, 2006; Hudson, 2003). Bidragsgivare och allmänhet förväntar sig att 

välgörenhetsorganisationer ska agera effektivt och inte slösa med resurser utan använda 

resurserna för ett legitimt syfte (Berman, 2006). Vidare är välgörenhetsorganisationer även 

föremål för ständig uppmärksamhet från media. Utan bevis på vad organisationen har 

presterat är det svårt att motverka eventuell kritik mot dålig förvaltning eller ineffektivitet 

(Boateng, Akamavi & Ndoro, 2016; Hudson, 2003). Om en bedömning av välgörenhets-

organisationernas prestationer inte är möjlig kan, enligt Speckbacher (2003), allmänhetens 

förtroende för organisationen gå förlorad. Bidragsgivare, finansiärer och de som arbetar inom 

organisationen har ofta höga förväntningar om organisationernas förmåga att förändra de 

områden där de agerar (Berman, 2006). 
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Information om prestationer efterfrågas dock inte enbart av externa intressenter utan även av 

organisationerna själva (Kendall & Knapp, 2000). Lämpliga mätningar och hanteringen av 

prestationer kan, enligt Micheli och Mari (2000), innebära flera fördelar för organisationer. 

Det kan hjälpa organisationerna att formulera, implementera och granska sin strategi. Vidare 

innebär det att organisationerna kan kommunicera de resultat som de har uppnått till sina 

intressenter, vilket i sin tur kan förstärka organisationernas varumärke och rykte. Ytterligare 

en fördel är att det kan agera motiverande för medarbetare på alla nivåer i organisationen och 

skapar en prestationsförbättringskultur vilket främjar det organisatoriska lärandet (Yang, 

Brennan & Wilkinson, 2014; Micheli & Mari, 2000). 

 

Kanter och Fine (2010) menar att det alltid har varit viktigt för organisationer att utveckla 

mått för att kunna skapa en tydlig bild av hur, varför och om deras insatser har lyckats. Att 

mäta prestationer är viktigt för organisationer som strävar efter att säkerställa att alla 

prestationer fokuseras på att uppnå målen så effektivt som möjligt (Hudson, 2003). Enligt 

Leopold (2006) behövs mått om prestationer för att organisationer ska kunna mäta framgång 

och få indikationer på bakslag i rätt tid. Mätning av prestationer syftar till att synliggöra 

resurser, aktiviteter och resultat vilket skapar underlag för välgrundade beslut (Connolly & 

Hyndman, 2004). I välgörenhetsorganisationer syftar mätning av prestationer dels till att 

bevisa sitt värde till de som bidrar med resurser och dels för intern utvärdering och 

rapportering (Boateng, Akamavi & Ndoro, 2016; Cordery & Sinclair, 2013). Vidare syftar 

mätningen av prestationer till att tillhandahålla information som kan användas för att förenkla 

beslut om allokering av resurser (Atkinson et. al, 2012; LeRoux & Wright, 2010; Hudson, 

2003; Simons, 2000). 

 

Berman (2006) samt Flynn och Hodgkinson (2001) ställer sig frågan om hur prestationer 

egentligen bör mätas i ideella organisationer. Prestationsmått bör anpassas till de mål och 

uppdrag som varje enskild organisation har (Berman, 2006; Courtney, 2002; Sawhill & 

Williamson, 2001). På grund av den ideella sektorns mångfald finns det enligt Gustafson 

(2008) inget mått på prestationer som fungerar för alla organisationer i alla situationer. Det 

finns inte heller några allmänt utarbetade nyckeltal som indikerar på ideella organisationers 

prestationer (Gustafson, 2008; Connors, 1988). Prestationer har enligt Anthony och Young 

(1988) både en kvantitativ och en kvalitativ dimension. Andersson (2013) belyser att 

kvantitativ data vanligen inte är tillräcklig utan att organisationer även måste förstå vad som 

finns bakom siffrorna, det vill säga vilken verksamhet och verklighet som är bakomliggande.  
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Sawhill och Williamson (2001) belyser att i och med att finansiella resultat inte är det primära 

målet för organisationer i den ideella sektorn så är det inte en tillräcklig indikation på 

organisationernas prestationer. Det finns enligt Boateng, Akamavi och Ndoro (2016) inte 

något samband mellan lönsamhetsmått och ideella organisationers prestationer. Mätning av 

prestationer i den ideella sektorn bör inte enbart fokusera på finansiella kriterier utan även på 

icke-finansiella indikatorer, vilka är viktiga för att förstå vad organisationen har presterat 

(Boateng, Akamavi & Ndoro, 2016; Anthony et. al, 2014; Yang, Brennan & Wilkinson, 

2014). Även Anthony et. al (2014), Speckbacher (2003) samt Anthony och Young (1988) 

menar att det kan vara svårt att uttrycka organisationernas mål och aktiviteter i redovisnings-

termer så som kostnad, intäkt och vinst och att organisationerna därmed inte enbart kan styras 

genom finansiell information. 

 

Yang, Brennan och Wilkinson (2014) poängterar att även om finansiering är en viktig 

indikator på prestation finns det andra, "mjuka", faktorer som ligger utanför de traditionella 

måtten som kan användas för att bedöma prestationer, såsom social tillfredsställelse och 

förtroende. De "mjuka" faktorerna ger indikationer om prestationer i form av relationen med 

allmänheten, social inverkan, bild, rykte, öppenhet och ärlighet. Trots att vissa saker tycks 

vara svåra att mäta är det, enligt Yang, Brennan och Wilkinson (2014), viktigt att inte bortse 

från dem. Vidare poängterar Berman (2006) att i vilken utsträckning som organisationerna 

tillhandahåller tjänster och vilken påverkan de har i samhällsfrågor är ett mått som kan 

indikera på deras prestation. Yang, Brennan och Wilkinson (2014) för istället en diskussion 

kring att allmänhetens förtroende skulle kunna indikera på värdet av vad organisationerna har 

presterat. En högre grad av förtroende är förknippat med högre inkomster och även bättre 

prestationer och resultat.  

 

För att kunna förbättra prestationer behöver de utvärderas för att förstå vad organisationen 

inte uppnår (Berman, 2006; Hudson, 2003). Bedömning av ideella organisationers 

prestationer kan dock vara svårt då den sociala utvecklingen som organisationerna bidrar med 

är komplicerad att mäta med hänsyn till att resultaten ofta är av kvalitativ karaktär (Yang, 

Brennan & Wilkinson, 2014). LeRoux och Wright (2010) menar att mätning av prestationer 

kan hjälpa organisationer i den ideella sektorn att bättre hantera sina tjänster och resurser samt 

stärka relationen med intressenter. Organisationerna måste enligt Berman (2006) uppfylla sina 

intressenters behov. När ideella organisationer uppfyller det bidrar det till ett ökat stöd för 

deras uppdrag. Om de däremot inte uppfyller behoven kommer det leda till konsekvenser för 
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organisationerna, så som förlust av givare och minskade intäkter. Mätning av prestationer kan 

enligt LeRoux och Wright (2010) ha en betydande fördel för organisationerna då 

informationen kan användas för att säkerställa både framgång och överlevnad inom sektorn. 

 

3.6 Begreppet resultat och dess innebörd i välgörenhetsorganisationers kontext 

Som nämns i avsnittet ovan syftar prestationer till det som organisationen utför och åstad-

kommer, vilket i nästa led syftar till att uppnå ett önskvärt resultat. Vad resultat innebär för 

välgörenhetsorganisationer tycks dock vara otydligt. För att kunna definiera resultatbegreppet 

och vad det innebär för välgörenhetsorganisationer görs i följande avsnitt en djupare 

begreppsutredning. 

 

Ideella organisationer har, historiskt sett, antagits ha ett givet existensberättigande och fram 

till mitten av 1980-talet mättes inte något resultat (Hudson, 2003; Gröjer, 2002). Under senare 

tid har det dock ställts högre krav på att även dessa organisationer ska visa sin effektivitet och 

redovisa ett resultat, det finns ett ökat tryck på att upptäcka vilka tjänster som faktiskt gör 

skillnad (Hudson, 2003; Courtney, 2002; Gröjer, 2002). Resultat behövs enligt Gustafson 

(2008) samt Anthony och Young (1988) för två syften; dels för att mäta produktiviteten, 

vilket mäts genom outputs i förhållande till inputs och dels för att visa på effektiviteten, det 

vill säga i vilken utsträckning outputen överensstämmer med organisationens mål och 

uppdrag. Det är enligt Courtney (2002) viktigt för både organisationen och finansiärer att 

kunna göra en bedömning av organisationers effektivitet och produktivitet. Välgörenhets-

organisationers existens kräver att de visar sin effektivitet och vilken inverkan de haft när det 

gäller att ta itu med sociala problem eller stödja utsatta personer (Boateng, Akamavi & Ndoro, 

2016; Kendall & Knapp, 2000). Utan ett resultatmått finns det enligt Foster (2001) inget mått 

som indikerar på organisationernas effektivitet. Avsaknaden bidrar till att det för ideella 

organisationer är svårare än för exempelvis företag att mäta och utvärdera deras framgång 

(Leopold, 2006). Även Connors (1988) menar att resultatet i ideella organisationer är svårt att 

mäta och att det skiljer sig mot exempelvis företag, där lönsamhet vanligen ses som det 

viktigaste måttet på resultat.  
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3.6.1 Definition av resultat 

Det råder stor oenighet kring hur resultatet bäst definieras och mäts för en verksamhet 

(Artsberg, 2005). Vidare menar Artsberg (2005) att det finns resultat av både ekonomiskt och 

icke ekonomiskt slag. Hudson (2003) menar att resultatet ska svara på frågan "vad har 

uppnåtts?". Vidare förklarar Artsberg (2005) att resultatet, det vill säga ”vad har uppnåtts?”, 

beror på ur vems perspektiv organisationen ses. Gröjer (2002, s. 47) förklarar att resultat kan 

definieras på två olika sätt; “resultat är skillnaden av ekonomiska aktiviteter under en given 

tidsperiod” eller “resultat är skillnaden i ekonomiskt tillstånd vid periodens slut och 

periodens början”. Resultatbegreppet förklaras vanligen genom skillnaden mellan intäkter 

och kostnader, det vill säga vinsten (Gustafson; 2008, Gröjer, 2002; Anthony & Young, 

1988). Vidare kan vinsten många gånger ses som ett mått som speglar verksamhetens 

prestationer (Gustafson, 2008; Kam, 1990). Enligt Speckbacher (2003) är begreppet vinst inte 

gällande i välgörenhetsorganisationer. Det utesluter dock inte att organisationerna kan 

generera en vinst men i den meningen att det är ett kassaöverskott. Vidare belyser Leopold 

(2006) att välgörenhetsorganisationer skapar vinster, men inte ekonomiska.  

 

Vad resultat egentligen innebär för organisationer som inte drivs av vinstintresse, menar 

Torres och Pina (2003) är en svår fråga att besvara. Vidare belyser Torres och Pina (2003) att 

frånvaron av kriterier för väsentliga begrepp som output och outcome samt hur mål-

sättningarna formuleras försvårar situationen. Även Courtney (2002) ställer sig frågan om hur 

framgång för ideella organisationer ska definieras. Vidare ställer sig även Gröjer (2002) 

frågan om för vem eller vilka resultatet är till för. Hudson (2003) menar att det finns en 

skillnad mellan organisationens behov av mätning och finansiärernas behov. I organisationen 

handlar det om en ärlig och kritisk utvärdering av det organisatoriska lärandet medan det i 

finansiärernas fall handlar om ett bevis på organisationens framgång för att organisationen ska 

kunna få mer pengar. Det finns enligt Yang, Brennan och Wilkinson (2014) två indikatorer på 

resultat i välgörenhetsorganisationer. Det handlar om ekonomiska resultat såsom insamling 

och vinstreserv, där insamlingseffektivitet är ett typiskt kriterium för mätning av 

välgörenhetsorganisationers ekonomiska resultat. Den andra är icke-ekonomiska resultat 

såsom exempelvis kvalitet, nöjda mottagare och tillfredsställda givare. 

 

Holmblad Brunsson (2005) diskuterar om problematiken rörande att siffror används för att 

visa resultat. Vidare uttrycker Holmblad Brunsson (2005) att siffror i sig inte speglar ett 

specifikt värde och resonerar kring frågor så som vad det är som avgör om siffran fyra är 
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bättre eller sämre än siffran åtta. Även Almquist et. al (2012) och Gröjer (2002) menar att de 

resultat som framkommer i en organisation inte av sig själv speglar något värde om det inte 

sätts i relation till något annat. Informationen om organisationernas resultat syftar främst på 

att förklara för samhället och bidragsgivare om användningen av de resurser de har bidragit 

med, i syfte att bibehålla stödet från dem (Torres & Pina, 2003). Vidare belyser Torres och 

Pina (2003) att på grund av att informationen vanligen är riktad till externa parter tenderar 

tillförlitligheten och jämförbarheten i informationen att variera, detta då informationen får lite 

av en “skyltfönstereffekt”. Med bas i detta menar Torres och Pina (2003) att informationen 

om det ekonomiska resultatet inte är en bra grund för att fatta interna beslut på.  

 

3.6.2 Mätning av resultat 

Resultatmått är enligt Hudson (2003) kvantitativa och kvalitativa mått på vad en organisation 

uppnår. Vidare belyser Gröjer (2002) att det finns tre grundläggande resultatmått; 

upplevelseresultat vilket handlar om känslor, reellt resultat vilket innebär påtagliga händelser 

och monetärt resultat, vilket handlar om pengar. Resultatbegreppet är ett av de traditionella 

redovisningsbegrepp som välgörenhetsorganisationer har svårast att applicera och använda sig 

av i verksamheten (Gustafson, 2008). Utmaningarna som välgörenhetsorganisationer och 

ideella organisationer i allmänhet har rörande begreppet grundas i att de inte har vinst som 

mål och att de därför måste forma egna mått för framgång (Atkinson et. al; 2012 & Leopold, 

2006). Vidare förklarar Anthony et. al (2014), Gustafson (2008), Courtney (2002)  och 

Kaplan (2001) att svårigheten att mäta resultat beror på att prestationerna inte mäts i monetära 

termer utan snarare i moral eller värde. Organisationerna behöver därför mäta framgång 

annorlunda och använda andra resultatbegrepp gentemot företag, då organisationerna bygger 

på en annan logik och strävar mot ett annat mål (Leopold, 2006; Gröjer, 2002). Vidare belyser 

Hudson (2003) att organisationer behöver vara medvetna om faran att enbart fokusera på 

mätbara resultat. Det är viktigt att organisationerna balanserar kvantitativa och kvalitativa 

resultat. Resultatet i en välgörenhetsorganisation kan inte reduceras till ett enda mått utan det 

behövs flera (Boateng, Akamavi & Ndoro, 2016). 

 

Företag mäter ofta framgång så enkelt som att läsa en resultaträkning (Sawhill & Williamson, 

2001). Företagen samlar vanligen in kvantitativ data om mått som vinst, avkastning på 

investeringar och värdeskapande för aktieägare. Finansiell rapportering ska enligt Kam (1990) 

tillhandahålla information som är användbar och som kan presenteras till potentiella 
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investerare, kreditgivare och andra användare. Gustafson (2008) menar däremot att resultat-

posten i en välgörenhetsorganisations resultaträkning inte alls svarar på frågan om hur det går 

för organisationen. Resultaträkningen handlar mer om att visa hur organisationen har använt 

sina monetära resurser och att det snarare rör sig om att visa ett resursflöde än att visa på en 

vinst. Detta då intresset i välgörenhetsorganisationer, som tidigare påpekats, inte är på vinsten 

utan på vilken nytta organisationen har bidragit med (Gustafson, 2008). Sawhill och 

Williamson (2001) poängterar att det finns utmaningar med att mäta framgång i 

organisationer som inte drivs av vinst och ger följande exempel; tänk dig en organisation vars 

uppgift är att lindra mänskligt lidande. Hur kan ett sådant abstrakt begrepp mätas? Hur kan en 

organisation bedöma dess direkta bidrag till ett sådant allmänt givet uppdrag? Och för vems 

kriterier bör framgång mätas? 

 

Om samhället är användare av informationen handlar det om social redovisning, det vill säga 

att redovisa ett socialt resultat. Det sociala resultatet är dock svårt att mäta i monetära termer 

och kan istället beskrivas i ord (Kam, 1990). Välgörenhetsorganisationer, likt många andra 

ideella organisationer, belönas enligt Akingbola (2006) för just det sociala resultatet snarare 

än det ekonomiska. Gustafson (2008) menar att det ekonomiska resultatet inte indikerar något 

om organisationernas prestationer. För att redovisa det egentliga resultatet i en ideell 

organisation är inte det kommersiella redovisningsspråket tillräckligt. Det egentliga resultatet 

skulle därför speglas bättre genom en verbal redovisning. Ett bra ekonomiskt resultat behöver 

således inte innebära att organisationen presterat bra. Vanligen brukar ett sämre ekonomiskt 

resultat innebära ett bättre verksamhetsår (Gustafson, 2008). Det är enligt Foster (2001) inte 

säkert att en välgörenhetsorganisation som har högre intäkter genererar bättre sociala fördelar 

eftersom det beror på hur effektivt intäkterna används. I den ideella världen är det möjligt för 

en organisation att vara framgångsrik på insamling men ändå leverera dåliga tjänster (Hudson, 

2003). Ett fördelaktigt resultat för en välgörenhetsorganisation är när mycket pengar samlats 

in, samtidigt som mycket pengar spenderats (Gustafson, 2008).  

 

Organisationer inom den ideella sektorn strävar vanligen efter ett nollresultat, vilket skulle 

kunna indikera på att de lyckas använda årets resurser effektivt (Gustafson, 2008). Även 

Anthony et. al (2014) menar att nettoresultatet endast marginellt bör överstiga noll. Om 

organisationerna har en hög nettoinkomst tyder det på att organisationen inte har tillhanda-

hållit de tjänster som givarna av resurser kunnat förvänta sig. Å andra sidan leder netto-
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förluster till konkurs, precis som för företag (Anthony et. al, 2014). Atkinson et. al (2012) 

poängterar att organisationerna därför måste kontrollera sina utgifter och agera med hänsyn 

till ekonomiska begränsningar, men att deras framgång bör mätas genom hur effektiva de är 

och inte genom förmågan att generera pengar.  

 

Välgörenhetsorganisationers mått på framgång måste enligt Sawhill och Williamson (2001) ta 

hänsyn till de framsteg de gjort mot uppdraget, det vill säga hur organisationens agerande gör 

skillnad. Leopold (2006) menar att framgång för organisationerna handlar om att samordna 

resurser för att lyckas nå sina mål och utföra sina uppgifter på sitt sätt. Framgång inom hela 

den ideella sektorn bör mätas genom hur effektivt de uppfyller behoven hos sina mottagare 

och intressenter (Kaplan, 2001). Hudson (2003) menar att mätning av en människas attityd 

innan och efter tillhandahållandet av en tjänst kan bidra med värdefull information till de som 

utför tjänsten. Courtney (2002) samt Anthony och Young (1988) belyser att resultatmått i 

välgörenhetsorganisationer, likt flertalet andra ideella organisationer, bör vara slutresultatet, 

det vill säga till exempel hur människors liv har förändrats till följd av organisationens 

verksamhet. En slutorienterad indikator är enligt Anthony och Young (1988) ett direkt mått på 

framgången i att uppnå målen. Det kan dock vara svårt att mäta detta eller bestämma i vilken 

utsträckning som det var organisationen självt som genomförde förändringen (Courtney, 

2002).   
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3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

I kapitlet har den teoretiska referensramen presenterats vilken används för att teoretiskt 

förklara vad som ligger till grund vid beslut om resursprioriteringar och för att förklara hur 

prestationer definieras och mäts samt vad resultatbegreppet innebär. Nedan sammanfattas 

kapitlets fokusområden och början på den referensram som studien syftar till att bidra med 

presenteras. Referensramen ligger till grund för insamlingen av empiri och kommer att 

utvecklas i följande kapitel där hänsyn tas till resultaten från den empiriska studien och en 

fullständig referensram kommer att presenteras i slutsatsen. 

 
Samhället kan liknas vid tre olika sektorer, den första bildas av staten, den andra av 
marknaden och den tredje utgörs av ideella organisationer. Inom den ideella sektorn finns det 
flertalet aktörer som alla bygger på ideell logik men med olika uppdrag. På grund av den 
mångfald som finns i den ideella sektorn kan organisationerna inom sektorn inte nämnas som 
en homogen grupp. I studien är därför fokus på välgörenhetsorganisationer, som beskrivs som 
en specifik och viktig aktör inom den ideella sektorn. Detta för att inte gå miste om viktiga 
särdrag och nyanser. Välgörenhetsorganisationers uppdrag och vision är speciella i jämförelse 
med andra ideella organisationer då de är utåtriktade, vilket innebär att mottagarna av deras 
“tjänster” inte är medlemmarna inom organisationen utan finns utanför. Flödet av resurser i 
välgörenhetsorganisationer sker därmed enbart åt ett håll, från bidragsgivare via 
organisationen och vidare till mottagaren. Organisationerna är därmed en länk mellan givare 
och mottagare. Vidare förklarar teorin att en organisations uppdrag och vision bryts ned i 
strategier vilka har som syfte att guida organisationen och agera handlingsplan för att de ska 
nå sina målsättningar. 
 
För att kunna styra och leda verksamheter beskrivs det att hänsyn bör tas till omgivningen och 
att styrsystemet ska anpassas efter organisationens uppdrag och vision. Ekonomistyrning 
förklaras vidare ha som roll att agera hjälpmedel för att lyckas implementera strategier i 
verksamheten. Ytterligare roller som ekonomistyrning kan ha i en organisation är planering, 
koordinering, kommunicering, beslut, utvärdering och att påverka människors beteende. 
Vidare förklaras att formell och informell ekonomistyrning är verktyg av olika karaktär och 
innebörd. Informationen från dessa verktyg samt annan information från externt håll framhålls 
som givande underlag vid bland annat interna beslut. Referensramen fokuserar vidare på 
input- output modellen, varvid resursomvandlingsprocessen är den centralt placerade delen i 
modellen. Det är i detta skede som beslut om resursprioriteringar sker. Inputen består av 
finansieringen, vilken leder till att beslut om resursfördelning överhuvudtaget sker som sedan 
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i nästa led genererar output, som kan liknas vid prestationerna. Efter att, eller samtidigt som, 
organisationens “prestation” har ägt rum uppstår resultatet, där det i teorin beskrivs att det 
bland annat finns ekonomiska och icke-ekonomiska resultat. Givare och allmänhet är 
intresserade av informationen rörande de resultat som organisationens prestationer lett till för 
att de ska fortsätta att stödja organisationen. Om resurserna skulle användas på ett sätt som 
intressenterna uppfattar som olämpligt skulle de sluta bidra, vilket i sin tur skulle medföra att 
finansieringen uteblir och organisationens existens i förlängningen upphör. Informationen 
rörande resultat och prestationer beskrivs även användas internt i bland annat kontroll och 
utvärderingssyfte samt som underlag vid beslutssituationer. Nedan presenteras början på den 
referensram som studien syftar till att bidra med. 
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4. Fallstudie på Rädda Barnen och Svenska Röda Korset 

I följande kapitel presenteras den information och de resultat som framkommit genom 

intervjuer med respondenter på Rädda Barnen och Svenska Röda Korset. Organisationerna 

presenteras var för sig och inledningsvis ges en beskrivning av organisationerna, deras roll i 

samhället samt uppdrag och vision. Vidare presenteras ytterligare information om de 

områden som intervjuerna berörde, vilka är ekonomistyrningens roll, beslutsprocessen och 

informationens roll vid besluten samt prestations- och resultatbegreppets innebörd och 

användning. För att på ett överskådligt sätt visa vad som framkom i intervjuerna samman-

ställs slutligen de olika fokusområdena i en sammanfattande text och figur.  

	  

4.1 Rädda Barnen 

4.1.1 Organisationsbeskrivning  

Rädda Barnen grundades år 1919 efter första världskriget och är en ideell organisation som 

kämpar för barns rättigheter både på lokal och global nivå (Daag, 2016; Rädda Barnen, 2014). 

Grunden i Rädda Barnens arbete är FN:s barnkonvention och utgångspunkten är att alla 

världens barn ska ha rätt till liv och utveckling samt trygghet och skydd (Hållbarhets-

redovisningen, 2014; Rädda Barnen, 2014). Organisationens verksamhetsidé är att de 

förändringar som Rädda Barnen gör ska ge faktiska och varaktiga resultat i barnens liv 

(Rädda Barnen, 2014). Rädda Barnen är, tillsammans med sina systerorganisationer på global 

nivå, den ledande barnrättsorganisationen i världen (Rädda Barnen, 2014). Rädda Barnen är 

även en del av Save the Children Association och dess organ Internationella Rädda Barnen, 

vilka är en av världens ledande icke-statliga organisationer för barns rättigheter (Kompassen, 

2016). Internationella Rädda Barnen finns i 120 länder och i Sverige bedriver organisationen 

verksamhet i 203 kommuner (Rädda barnen, 2014). 

 

Enligt Sandgren (2016) och Daag (2016) är Rädda Barnen i Sverige medlemsbaserade med 

omkring 76 000 betalande medlemmar. Vidare menar Daag (2016) att det är medlemsrörelsen 

som äger organisationen. Rädda Barnen har en riksstyrelse där medlemmarna är organiserade 

i distrikt och lokalföreningar där frivilliga arbetar för barns rättigheter. De agerar självständigt 

och har sina egna styrelser och årsmöten. För att stödja det lokala arbetet finns elva kontor i 

fyra regioner; syd, väst, öst och nord (Rädda Barnen, 2014). Rädda Barnen har även 

ytterligare självständiga föreningar, så som Rädda Barnens ungdomsförbund, där barn och 

ungdomar själva arbetar för sina och andra barns rättigheter (Kompassen, 2016). Riks-
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styrelsen arbetar på en nationell nivå vilket gäller alla län och kommuner, distrikten arbetar på 

länsnivå eller regional nivå medan lokalföreningarna arbetar på kommunal nivå. Riksstyrelsen 

utses vartannat år och leder hela organisationens arbete, det är de som har det övergripande 

ansvaret under tiden mellan riksmötena och leder, utvecklar, stödjer samt samordnar 

verksamheten. Vidare finns ett kansli som fungerar som en stödrörelse till medlemsrörelsen, 

där kansliet i sin tur samordnas av generalsekretariatet (Daag, 2016). Generalsekreteraren 

med kansliorganisationen ansvarar för att den dagliga verksamheten genomförs i överens-

stämmelse med riksmötets och styrelsens beslut (Kompassen, 2016). Under general-

sekretariatet finns ett Sverigeprogram och ett Internationellt program (Daag, 2016). För en 

översikt av organisationens struktur se bilaga 2. 

 

4.1.2 Roll i samhället  

Rädda Barnens roll i samhället syftar till att agera som komplement till staten och tillgodose 

behoven hos de barn som staten inte klarar av (Effektrapport, 2014). Daag (2016) beskriver 

att det finns många välgörenhetsorganisationer i branschen, men att de flesta har olika 

uppdrag och att de därför arbetar sida vid sida som komplement till varandra. Enligt Sandgren 

(2016) har Rädda Barnen och även andra välgörenhetsorganisationer haft en bytande roll för 

utvecklingen av det välfärdssamhälle som vi idag lever i och förklarar det som följer;  

 

“Historiskt sett har civilsamhället i Sverige haft en jättebetydande roll för det samhälle vi 

lever i idag, från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet så byggde vi upp 

Sverige som det är idag med hela välfärdsarbetet. Efterhand, framför allt efter andra 

världskriget så tog samhället över mer och mer och då fick civilsamhället jag brukar 

säga slarvigt eller lite elakt att vi har blivit guldkantsleverantörer. Så samhället 

förmedlar äldrevård sen kommer vi från våra organisationer och besöker dem så att de 

får en lite gladare tillvaro” (Sandgren, 2016) 

 

Enligt Sandgren (2016) har organisationens roll följaktligen utvecklats från samhällsbyggare 

till som han själv uttrycker det “guldkantsleverantörer”. Vidare in i intervjun förklarar 

Sandgren (2016) att organisationens roll bör förändras inom den närmsta tiden och att de 

måste börja agera mer som samhällsbyggare igen. Vidare nämner Sandgren (2016) den 

rådande flyktingsituationen som extraordinär, där organisationen har en otroligt viktig roll just 

nu. Det handlar, menar Sandgren (2016), om att bygga ett nytt samhälle med bibehållen 

kvalité inom vård, omsorg och utbildning, som klarar av att ta hand om alla människor.  
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“Inom några år skulle jag säga att vi måste bli samhällsbyggare igen, som vi var under 

1800-talet. Ska vi behålla den sjukvårdsnivå och omsorgsnivå vi har idag så skulle vi 

behöva höja skatten med avsevärt många kronor, så många kronor så att skattebetalare 

inte skulle gå med på det, och det är där vi måste komma in i bilden igen” (Sandgren, 

2016) 

 

Vad som kan tolkas utifrån intervjun med Sandgren (2016) är att Rädda Barnens roll i 

samhället måste, mycket på grund av den rådande flyktingsituationen, förändras till att 

återigen agera samhällsbyggare för att klara av de behov som finns i samhället.  

 

4.1.3 Uppdrag  

Sandgren (2016) förklarar att Rädda Barnens uppdrag handlar om att arbeta för barn och deras 

rättigheter. Enligt Kompassen (2016) beskrivs uppdraget mer konkret som att organisationen 

vill verka för och inspirera till förbättringar i hur barn behandlas och att uppnå bestående 

förändringar i deras liv. Daag (2016) berättar att organisationen de senaste 30 åren har skiftat 

fokus från ett enbart välgörenhetsperspektiv till ett mer rättighetsperspektiv, vilket är en 

utveckling som påverkat organisationens uppdrag och arbetssätt. Tidigare, menar Daag 

(2016), att organisationens syfte var att samla in medel för att ge till enskilda barn och 

familjer i nöd medan fokus nu handlar mer om barns rättigheter, det vill säga att påverka det 

bakomliggande till att de befinner sig i den situation som de gör. Arbetet har därmed, enligt 

Daag (2016), gått från kortsiktigt hjälpande till att arbeta för en långsiktig och varaktig 

förändring. 

 

Daag (2016) belyser att organisationen omöjligt kan rädda alla världens barn och att de därför 

måste prioritera vissa områden framför andra. Resurserna räcker inte till för att göra allt och 

Rädda Barnen måste därför välja ut vissa områden där organisationen bedömer att de kan göra 

störst skillnad (Kompassen, 2016). Daag (2016) uttrycker det som följer;  

 

“Namnet Rädda Barnen betingar eller ger tankar till att vi jobbar för allt och alla barn 

men vi kan inte Rädda alla barn, det är omöjligt, därför har vi valt att försöka koka ner 

det, och säga att vi huvudsakligen är inriktade på att rädda vissa barn” (Daag, 2016) 
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Utifrån detta kan tolkas att det är av betydelse att Rädda Barnen prioriterar vissa områden 

framför andra för att de ska kunna koncentrera sina resurser och få ut önskat resultat av 

insatsen. Vidare menar Daag (2016) att det är nödvändigt för organisationen att göra dessa 

prioriteringar för att de ska kunna fastställa tydligare mål som sedan går att följa upp. Enligt 

Daag (2016) och Rädda Barnen (2014) har organisationen främst tre prioriterade 

verksamhetsområden, vilka är barnets rätt till god samhällsstyrning, barnets rätt till trygghet 

och skydd samt barnets rätt till utbildning. Daag (2016) förklarar prioriteringen;  

 

“Ju mer vi smalnar av oss, ju tydligare mål kan vi ha och desto lättare blir det att följa 

upp vad vi har gjort och vad vi har åstadkommit som vi sedan kan rapportera tillbaka till 

givare, medlemsrörelsen och samhället i sig” (Daag, 2016) 

 

Vidare förklarar Daag (2016) att inom området barnets rätt till god samhällsstyrning har 

organisationen två uppsatta mål, vilka är att fler barn får sina rättigheter tillgodosedda i 

enlighet med barnkonventionen och att fler organisationer och företag är starka och 

kompetenta aktörer för barnets rättigheter. Inom det andra verksamhetsområdet, barnets rätt 

till trygghet och skydd, har organisationen fem uppsatta mål, vilka är att färre barn utsätts för 

fysiskt eller psykiskt våld, kränkande behandling och diskriminering, färre barn i Sverige 

uppvisar tecken på psykisk ohälsa, färre barn separeras från sina familjer och fler barn kan 

återförenas med sin familj i väpnande konflikter och naturkatastrofer, fler papperslösa barn i 

Sverige får sin rätt till utbildning och hälso- och sjukvård tillgodosedd och att fler barn på 

flykt, i Sverige, får sin rätt till skydd och en rättssäker och individuell asylprocess tillgodo-

sedd. Inom det tredje verksamhetsområdet, barnets rätt till utbildning, finns det ett uppsatt 

mål, vilket är att fler barn får tillgång till god och likvärdig utbildning (Daag, 2016). Vidare 

menar Daag (2016) att målen mer konkret innebär att Rädda Barnen arbetar för att barn-

konventionen ska bli svensk lag, finna trygghet och skydd för barn på flykt och att de vill att 

utbildning ska vara helt kostnadsfri. 
 

Det kan utifrån intervjuerna och de dokument som använts tolkas att Rädda Barnen har insett 

hur omfattande deras övergripande uppdrag är och hur viktigt det är för organisationen att 

lyckas fokusera på ett fåtal områden för att få ut önskad effekt. Även om organisationen visar 

på att de har försökt konkretisera uppdraget och forma målsättningar inom varje område kan 

målen de format många gånger upplevas som ouppnåeliga och/eller icke utvärderingsbara. De 

formar mål som syftar på “fler” eller “färre” och tankar väcktes under intervjuerna angående 
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hur organisationen kan utvärdera mål av detta slag. Hur kan organisationen veta om just deras 

insatser bidragit till, för att ge ett exempel, “färre barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, 

kränkande behandling och diskriminering”. Hur kan något så abstrakt mätas? 

 

4.1.4 Vision och strategier  

Rädda Barnens vision är följande “Vi ser en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och 

utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet” (Kompassen, 2016 s.7). Enligt 

Sandgren (2016) handlar visionen om en värld där alla barn har sina rättigheter tillgodosedda. 

Vidare menar Sandgren (2016) att utvecklandet av strategier för att nå visionen inte är helt 

enkelt. Det handlar om att skapa varaktiga förändringar, vilket kan ta lång tid och är svåra att 

uttrycka i både ord och siffror (Sandgren, 2016; Rädda Barnen, 2014). Organisationen 

befinner sig just nu i en utvecklingsfas där de försöker utreda med vilka metoder och 

strategier de på bästa sätt kan se till att barn faktiskt får sina rättigheter tillgodosedda 

(Sandgren, 2016). Rädda Barnen har börjat diskutera strategier mer i termer av ett socialt 

hållbart samhälle och hur de ska arbeta för att bidra till det. Sandgren (2016) uttrycker det 

som följer;  

 

“Vår vision är en värld där alla barn har sina rättigheter tillgodosedda, så är det absolut 

men vi börjar också titta på det som fler och fler pratar om i samhället och det är ett 

socialt hållbart samhälle, vad innebär det och hur når vi dit? För har vi social hållbarhet 

i samhället då har antagligen barn sina rättigheter tillgodosedda men det innebär också 

en hel rad andra saker och hur kan vi bidra till det?” (Sandgren, 2016) 

 

Trots utmaningarna med att forma strategier så arbetar organisationen, enligt Daag (2016) och 

Rädda Barnen (2014), utefter fyra övergripande strategier; faktainsamling och analys, 

kunskapsförmedling och kompetensutveckling, direkta insatser för barn och påverkansarbete. 

Faktainsamling innebär att organisationen lyssnar på vad barn har att säga och att de använder 

sig av fakta för att vara trovärdiga. Vidare handlar det om att Rädda Barnen dokumenterar 

sina erfarenheter, samarbetar med forskare samt testar verktyg och metoder. Kunskaps-

förmedling och kompetensutveckling innebär att Rädda Barnen vill skapa ett engagemang 

kring de frågor som organisationen arbetar med, vilket sker genom att öka kunskapen om 

deras verksamhet. Direkta insatser handlar om att Rädda Barnen bidrar med direkt stöd, 

särskilt vid katastrofer. Vidare innebär det att organisationen, för att erhålla kunskap om vilka 

problem som finns och finna lösningar på dessa, arbetar i direkt kontakt med barn och unga. 
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Enligt Rädda Barnen (2014) vill organisationen väcka opinion hos allmänheten och även 

ställa krav på makthavare, vilket påverkansarbetet handlar om. Vidare är media ett av 

organisationens viktigaste verktyg för att väcka opinion, för att kunna påverka och förändra 

attityder samt för att förstärka Rädda Barnens varumärke. 

 

4.1.5 Ekonomistyrningens roll i Rädda Barnen   

Rädda Barnen menar att ekonomistyrningens främsta roll i organisationen är att effektivisera 

och kvalitetssäkra verksamheten (Hållbarhetsredovisningen, 2014). Organisationens 

verksamhet utgår från ett antal styrande dokument. Ett av dessa dokument kallas 

“Kompassen” och syftar till att under en åttaårsperiod ge vägledning för verksamheten. I 

Kompassen beskrivs Rädda Barnens värdegrund och verksamhetsinriktning, det vill säga vad 

de står för, vad de vill åstadkomma och hur organisationen ska fokusera och prioritera sina 

resurser de kommande åren (Daag, 2016; Kompassen, 2016). De styrande dokumenten lägger 

grunden för utformandet av en fyraårig strategisk verksamhetsplan och en ettårig operativ 

verksamhetsplan (Daag, 2016; Rädda Barnen, 2014). Rädda Barnen bryter sedan ner de båda 

verksamhetsplanerna i målsättningar, det vill säga vad de ska ha åstadkommit om ett 

respektive fyra år. Vidare menar Daag (2016) att uppföljning och avstämning sker var fjärde 

månad och att den verksamhet som utförs på lokal nivå rapporteras uppåt i organisationen. På 

frågan om hur uppföljning och avstämning konkret går till svarar Daag (2016);  

 

“Det blir ganska godtyckligt. Ett mål om att vi ska finnas i 80 % av alla kommuner, ett 

sådant mål kan vi ganska lätt följa upp. Men hur sjutton mäter man barns livsvillkor? 

Och hur vet vi vad vi mäter? Mäter vi alla barn eller enbart en viss grupp av barn? Det 

kan vi inte veta. Läxhjälpsgrupp kan mätas genom leende och återkommande, om ingen 

kommer så vet man att det inte var rätt verksamhet. Men det är svårt att få in i en 

avrapportering” (Daag, 2016) 

 

I Rädda Barnens årsredovisning beskrivs att organisationen följs upp både kvalitativt och 

ekonomiskt inom varje verksamhetsområde och att de använder sig av flertalet nyckeltal, 

vilka bland annat innefattar insamlade medel från lokalföreningar, antal medlemmar och 

medlemsavgifter, andelen erhållna bidrag av verksamhetsintäkterna, insamlingskostnad i 

förhållande till insamlade medel och insamlade medel i förhållande till verksamhetsintäkter 

(Rädda Barnen, 2014). För att själva uppföljningsprocessen överhuvudtaget ska vara 

genomförbar krävs det, menar Daag (2016), att målen har formulerats på ett sätt som gör dem 
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möjliga att i ett senare läge följa upp och utvärdera. Daag (2016) förklarar vidare att 

organisationens målsättningar dock har en tendens att utformas på ett sätt som gör att de 

uppfattas som ouppnåeliga och otydliga och att det är en utmaning för organisationen att 

forma mål som är realistiska och mätbara i den kontext där de agerar. Daag (2016) förklarar 

situationen som följer; 

  

“Vad vi kan se lättast är den direkta effekten så som glada leenden till följd av en 

aktivitet. Då ser man en direkt effekt, men det är mjuka värden och det är svårt att 

förklara och bevisa utåt att vår verksamhet har resulterat i glada barn. Vi försöker mäta 

detta kvantitativt med siffror men även kvalitativt men inte så bra kan jag tycka, för det är 

så svårt att få fram” (Daag, 2016) 

 

Även Sandgren (2016) menar att uppföljning och avstämning i dagsläget är svårrapporterat 

och uttrycker att området måste förbättras;  

 

“Vi måste bli bättre för att förklara inte minst för oss själva vad vi har gjort för nytta. 

Om en bidragsgivare ger en miljon vad har vi gjort med den? Nej men vi jobbade mot 

våra mål och så var vi här lite och hade utflykter. Men det räcker inte... Nej det räcker 

inte” (Sandgren, 2016) 

 

Sandgren (2016) menar att trots att Rädda Barnen arbetar utefter sina verksamhetsplaner 

försöker organisationen dessutom alltid vara förberedd på oväntade händelser. Sandgren 

(2016) och Daag (2016) menar att om det inträffar en ovanlig eller extrem situation, som 

exempelvis flyktingkrisen, som drabbar den målgrupp som Rädda Barnen arbetar med kan 

organisationen tillfälligt prioritera om och öka insatserna trots att det inte ingår i 

verksamhetsplanerna. Vidare förklaras det att Rädda Barnen har en kapitalbuffert för att 

kunna agera vid oförutsedda händelser (Rädda Barnen, 2014). 

 

Intressenter  

I Rädda Barnen ses alla de som på något sätt påverkar eller blir påverkade av organisationen 

som intressenter (Hållbarhetsredovisningen, 2014). Både Sandgren (2016) och Daag (2016) är 

överens om att barn är den primära intressenten för organisationen och att det är barnen som 

ses som uppdragsgivare. Sandgren (2016) beskriver vidare att det även finns viktiga mål-

grupper runt om barnen, målgrupper som alla har en stor påverkan på barns liv, så som 
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föräldrar, lärare och idrottsledare. Organisationen måste fokusera även på dessa målgrupper 

för att de ska åstadkomma långvarig förändring. Vidare beskriver Sandgren (2016) och Daag 

(2016) att även organisationens medlemmar, tjänstemän, ideellt aktiva, bidragsgivare, 

myndigheter och företag alla är intressenter till Rädda Barnen. I intervjun med Sandgren 

(2016) förklarar han vikten av att Rädda Barnen har en dialog med sina intressenter;  

 

“Det inte någon som ger pengar bara för att vi vill uppnå någonting utan vi måste ha en 

dialog med dem. Även den här samhällsförändringen påverkar det här spelet, det här 

samspelet som vi nu pratar om för vi vill inte leka med bidragsgivare som bara ger 

pengar som det var förr med idrottsrörelsen att man sponsrade och fick en skylt av sidan 

av planen och så utan vi vill ha bidragsgivare som bryr sig om samhällsutvecklingen och 

målgrupperna” (Sandgren, 2016) 

 

Finansiering  

Daag (2016) beskriver att input i verksamheten är i form av pengar och arbetstid, med pengar 

menas de monetära bidragen från givare och arbetstid förklaras som tjänstemännen och de 

ideellt aktivas faktiska tid. Månadsgivare har ingen möjlighet att själva påverka vad deras 

bidrag ska användas till utan de kallas internt för fria medel (Sandgren, 2016). Sandgren 

(2016) och Rädda Barnen (2014) beskriver de fria medlen som viktiga resurser för att 

organisationen ska kunna bygga upp en stark organisationsstruktur och för att kunna bedriva 

sin verksamhet på bästa sätt. Förutom månadsgivare är även företag och den offentliga 

sektorn viktiga bidragsgivare. 

 

Enligt Sandgren (2016) har Rädda Barnen en rambudget som innehåller “säkrad finansiering”, 

vilket är de avtal som organisationen skriver med sina bidragsgivare. De vet ungefär hur 

många medlemmar organisationen kommer att ha under året och vet därför ungefär hur 

mycket medlemsavgifter som kommer in. Daag (2016) menar att en tredjedel av de medel 

som organisationen tillhandahåller kallas fria medel medan resterande del är ändamålsmärkta 

till vissa projekt eller områden. Det innebär att vissa av de medel som organisationen 

tillhandahåller redan i förväg är planerade för specifika ändamål (Daag, 2016). Det blir enligt 

Sandgren (2016) en ram som regionerna har att budgetera verksamhet för under kommande 

år. Budgeten kommer från huvudkontoret men regionerna har även utrymme att upparbeta 

egna bidragsgivare. Enligt Sandgren (2016) och Daag (2016) är finansiering i form av pengar 

och arbetstid självklart styrande då det lägger grunden för verksamheten, samtidigt poängterar 
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Sandgren (2016) att målen inte formas utefter resurserna utan att målen skapas utefter deras 

uppdrag. Enligt Sandgren (2016) är Rädda Barnen en organisation som är helt beroende av 

givare och deras förtroende. Daag (2016) beskriver att Rädda Barnen agerar i en 

förtroendebransch vilket gör det viktigt att organisationen hanterar medlen på ett ansvarsfullt 

sätt. Sandgren (2016) och Daag (2016) poängterar båda två att konsekvensen av exempelvis 

en skandal är nästintill förödande för verksamheten. De förklarar situationen som följer; 

 

“Vi söker pengar och det gör att vi kan få ett nej så småningom så det handlar om att vi 

måste ha bra verksamhet och vi måste kunna beskriva hur bra den är för att fortsätta få 

pengar, inget är givet och även privata givare och måndagsgivare vill ju veta att vi gör 

bra saker för deras pengar för annars upphör det och det är ju så i den här branschen att 

det kan upphöra på en natt när skandaler händer” (Sandgren, 2016) 

 

“Vad en person gör här påverkar hela organisationen... Det är verkligen en förtroende 

bransch. Och en katastrof, kanske inte är rätt uttryck, men en sådan situation kan uppstå 

internt, någon gör bort sig här och då påverkar ju det hela organisationen och liksom 

synen utifrån” (Daag, 2016) 

 

Med hänsyn till detta är det viktigt att organisationen bedriver en verksamhet som uppfattas 

som trovärdig. För att lyckas med det, menar Sandgren (2016), att det är viktigt att kunna 

beskriva för sina givare vad deras medel används till. Rädda Barnen (2014) menar att 

organisationen regelbundet redovisar för externa parter hur verksamheten bedrivs och hur 

medlemmarnas och givarnas bidrag använts. Det görs genom årsredovisningar, tertial-

rapporter, medlemstidningen ”Barn” och genom organisationens hemsida (Rädda Barnen, 

2014). Om givarna inte får reda på vad Rädda Barnen gör för deras pengar kan det i ett senare 

skede leda till att bidragen upphör. Om bidragen upphör, fortsätter Sandgren (2016), är det 

ingen som längre finansierar verksamheten och utan finansiering upphör så småningom deras 

existens. 

 

Sandgren (2016) beskriver det som en viktig balansgång mellan att behålla identiteten och 

arbeta efter visionen och själva finansieringen. Organisationen är beroende av bidrag men vill 

samtidigt behålla sin självständighet. Sandgren (2016) förklarar att det är viktigt att ingen 

utomstående part styr och tar över kontrollen av verksamhetens prioriteringar och beslut. 

Rädda Barnen är dock medvetna om att de inte ensamma kan förändra livsförutsättningarna 
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för barn utan att det krävs samarbete med andra aktörer. Vidare förklarar Sandgren (2016) att 

det är en väsentlig skillnad i att samarbeta mot ett gemensamt mål jämfört med att blir styrda 

av någon enskild aktörs intresse. 

 

4.1.6 Beslutsprocessen och informationens roll vid beslut 

Hur resurser och insatser ska prioriteras är för Rädda Barnen en viktig fråga (Rädda barnen, 

2014). Internationellt har Rädda Barnen, enligt Sandgren (2016), en agenda som innefattar 

hur Rädda Barnen i alla länder ska arbeta och vilka områden som organisationen ska fokusera 

på. Agendan skickas till Sverige, vilket innebär att det finns vissa ramar som organisationen 

måste följa. Inom dessa ramar menar Sandgren (2016) att Rädda Barnen i Sverige kan göra 

vissa prioriteringar. Rädda Barnen måste med hänsyn till begränsade resurser välja vilka 

områden organisationen ska fokusera på (Daag, 2016; Kompassen, 2016). Behoven i 

samhället och i världen är stora och ingen kan enligt Sandgren (2016) uppfylla allt. Sandgren 

(2016) menar att de “ska rädda världen varje dag” men att behovet alltid är större än 

resurserna och att det därför inte är möjligt.  

 

Den första prioriteringen sker enligt Sandgren (2016) och Daag (2016) på riksmötet, vilket 

enligt Kompassen (2016) är det högst beslutande organet i Rädda Barnen. På riksmötet 

bestäms, genom diskussioner, vilka områden organisationen ska fokusera på (Sandgren, 2016; 

Daag, 2016). Under riksmötet diskuteras, enligt Rädda Barnen (2014), prioriteringar och 

framtida strategier. Diskussionerna kan bland annat handla om i fall Rädda Barnen ska 

fokusera på ett nytt område där organisationen med hänsyn till uppdraget bör agera. 

Konsekvensen av att lägga till ett nytt område är dock vanligen att något annat måste bort, 

vilket är en svårighet och något som i sådana fall måste argumenteras för (Sandgren, 2016). 

Områdena som väljs ut ska enligt Kompassen (2016) vara de områden där Rädda Barnen 

anser att de kan göra stor skillnad och där organisationen bedömer att de har förutsättningar 

att bidra jämfört med andra aktörer. Vidare ska det vara områden där Rädda Barnen kan 

utföra långsiktiga resultat och bestående förändringar för barn (Kompassen, 2016). Sandgren 

(2016) förklarar problematiken i att prioritera och välja områden; 

 

“Ja, men det här då? Klart vi måste ha med detta område. Det är lite problematiskt för 

det kommer ofta upp områden där vi borde lägga oss i men vi har begränsade resurser 

och vi kan därför inte lägga oss i allt… Könsstympning till exempel, det kommer upp med 

jämna mellanrum och det är klart att det är något Rädda Barnen borde jobba med det 
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kan man tycka, det är ju så angeläget men egentligen borde konsekvensen då bli att vi tar 

bort något av de andra områdena. Ska vi då ta bort barn som utsätts för sexuella 

övergrepp? Ska vi ta bort flyktingbarn? Ska vi ta bort barnaga? Nej det vill man ju inte 

heller, så då väger man inte gärna dessa mot varandra utan tar in allt och då blir det inte 

riktigt bra för då kan vi inte fokusera våra resurser” (Sandgren, 2016) 

 

Besluten tas enligt Sandgren (2016) och Daag (2016) genom den interna opinionen där en 

röstning sker. Vidare menar Sandgren (2016) att det är Rädda Barnens medlemmar som 

bestämmer vad organisationen ska göra och att besluten därför har en tendens att baseras på 

interna känslor. Utifrån det beslut som tagits på riksmötet får regionerna sedan planerings-

direktiv, utefter vilka de får göra prioriteringar med hänsyn till den lokala situationen. 

Besluten om hur prioritering och fördelning av medel sker lokalt görs genom interna 

diskussioner, där alla förväntas tala för sitt område (Sandgren, 2016). Enligt Daag (2016) har 

organisationen planeringsdagar där diskussioner och argumentationer förs kring vad och hur 

de ska utföra sin verksamhet för att uppnå målen. Sandgren (2016) beskriver diskussionerna 

på planeringsdagarna;  

 

“Vi satsade på det du jobbar med förra gången, nu borde vi verkligen steppa upp när det 

gäller det här området. Och så säger du att jo det gjorde vi förra året men gör vi det ett 

år till då har vi jättebra bas för att sedan kunna minska finansieringen men öka 

verksamheten, så är det sådana här diskussioner i hela personalgruppen i en process som 

tillslut landar i hela prioriteringsdiskussionen kan man säga och fördelningen av 

resurserna” (Sandgren, 2016) 

 

Sandgren (2016) menar att fördelen med Rädda Barnens sätt att fatta beslut är att 

medlemmarna känner sig involverade och delaktiga, vilket ökar deras motivation. Det är 

viktigt att skapa en inre motivation då det rör sig om ideellt aktiva personer. Nackdelarna är 

enligt Sandgren (2016) att organisationen är trögrörlig då de har stora strukturer. Sandgren 

(2016) förklarar det som följer; 

 

“Vi försöker att inte vända kappan efter vinden hela tiden. Det hade varit jättesvårt för 

oss anställda och ännu svårare för våra medlemsrörelser. För vi har en medlemsrörelse 

som är så stor, vi är ingen kanot som man kan vända på ett år tag. Oj, nu händer något 

så vi får vända lite. Det tar sådan tid och innan vi har vänt dit så har någonting annat 

hunnit hända.. Då skulle vi ständigt befinna oss i ett navigeringsfält” (Sandgren, 2016) 
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Vidare menar Sandgren (2016) att det blir allt svårare för de ideellt aktiva att se hela bilden 

och utifrån den säga vad organisationen ska satsa på. De ideellt aktiva bidrar vanligen med 

begränsad tid och med hänsyn till det har de inte möjlighet att sätta sig in i världens alla 

problem, utan fokuserar vanligen mer på sin hjärtefråga. Följden av det, menar Sandgren 

(2016), blir att medlemmarnas känslor vanligen har en stor inverkan i Rädda Barnens beslut. 

 

Förutom interna känslor och diskussioner spelar även, menar Daag (2016), externa faktorer en 

viktig roll för hur organisationen beslutar om prioriteringar. Han menar att organisationen 

måste förhålla sig till och agera med hänsyn till det som händer i omvärlden. Enligt Daag 

(2016) och Rädda Barnen (2014) sker prioriteraringar utefter de behov som finns i samhället, 

vilka barn som är mest utsatta och har svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodo-

sedda. Vilka barn som har det svårast beror enligt Kompassen (2016) på sammanhanget och 

definieras därför bäst lokalt, i länder, kommuner eller projekt. Sandgren (2016) och Daag 

(2016) förklarar på följande sätt hur de samlar in extern information samt hur den används;  

 

“Vi har mycket bra, vad ska man säga, antenner ute i samhället för att känna av vad vi 

ska jobba med” (Sandgren, 2016) 

 

“Vi märkte som exempel att behov för flyktingar blev väldigt stort, speciellt efter bilden 

på pojken på stranden, så då insåg vi att nu måste vi prioritera den här gruppen i 

samhället för de är det mest utsatta just nu, utbildning hinner vi inte med just nu. Då får 

vi försöka stryka utbildning och lägga resurserna på flyktingar istället, för det behovet är 

så stort just nu” (Daag, 2016)  

 

Utifrån intervjuerna och även dokument som använts framgår det att extern information är av 

stor betydelse för Rädda Barnens beslut, det tycks handla om att med hjälp av extern 

information förstå var utsattheten och behoven i samhället finns och sedan anpassa 

verksamheten utefter det. För att lättare kunna göra rätt fördelningar och prioriteringar 

förklarar således Rädda Barnen att de analyserar hur den nuvarande situationen ser ut 

gällande barns rättigheter både i Sverige och internationellt och gör sedan en bedömning av 

problem och identifierar nyckelfrågor som de måste arbeta med (Hållbarhetsredovisningen, 

2014). Vidare belyser Daag (2016) att Rädda Barnen samlar in information om statistik från 

statistiska centralbyrån, migrationsverket, media, politiker och andra organisationer.  
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4.1.7 Prestationsbegreppets innebörd och användning 

I intervjuerna med både Sandgren (2016) och Daag (2016) framkommer det att Rädda Barnen 

inte använder sig av begreppet prestation utan att de istället försöker använda sig av 

begreppen output och outcome. Sandgren (2016) förklarar vidare att output skulle kunna 

liknas vid deras prestation och outcome syftar till själva effekten av prestationen. En output 

för Rädda Barnen kan vara att de har utbildat 100 människor i barnkonventionen under en 

tidsperiod. En sådan “prestation” säger dock ingenting om prestationen är bra eller dålig, om 

den tagit organisationen närmare sina uppsatta mål eller vad effekten av prestationen blev, 

utan visar enbart på att den har genomförts. 

 

“Vi tillhör ju civilsamhället och är ibland lite trubbiga när det gäller vad vi uppnår och 

vilken effekt vi uppnår. Vi har lite svårt att förklara vad vi gör och vi säger att vi gör bra 

saker för barn för det hör vi dem säga. Men det räcker inte riktigt, vi pratade faktiskt om 

det idag, jag kommer från ett chefsmöte, hur ska vi mäta det vi gör? Och hur ska vi mäta 

effekten av det vi gör?” (Sandgren, 2016) 

 

Enligt Daag (2016) handlar det om att lyckas mäta de mjuka värdena och att organisationen 

på många områden kan mäta sina prestationer i form av kvantitativa mått, men att det saknas 

mått för att bevisa kvaliteten i och effekten av prestationen. Som Daag (2016) själv uttrycker 

det “hur kan man med siffror beskriva ett leende?”. Vidare menar han att det är svårt att tolka 

de kvantitativa måtten, det är svårt att använda informationen till något mer än bara 

rapportering och kontroll. Sandgren (2016) menar att Rädda Barnens prestation handlar 

mycket om att arbeta för ett socialt hållbart samhälle. Det handlar om att förändra livs-

villkoren för barn och allt som de utför syftar därför till det. Daag (2016) uttrycker vidare att 

en bra prestation för Rädda Barnen är;  

 

“Spontant skulle jag säga att eftersom vårt arbete bygger på andras välvilja och gåvor så 

är en bra prestation att vi använder pengarna till något som har lett till resultat” (Daag, 

2016)  

 

Enligt Daag (2016) är det dock svårt att se och bevisa utåt hur organisationens prestation i sig 

varit bidragande till resultatet och han uttrycker det som följer;  
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“Det är jättesvårt att se vår roll, vi kan ju se vad vi har varit med och gjort men vi kan 

inte säga att exakt det här har påverkats som följd, det är mycket en känsla” (Daag, 

2016) 
 

Utifrån intervjuerna kan det tolkas att information om “prestationer” i dagsläget har mycket 

av ett rapporterings- och kontrollsyfte för Rädda Barnen men att själva tolkningen och 

utvärderingen blir godtycklig. På frågan om hur utvärderingen i organisationen går till svarar 

Sandgren (2016) så här;  

 

“Ja, men om jag ska vara självkritisk igen, det blir ju såhär, om någon frågar om ni har 

blivit bättre i år, nu har ni gjort samma sak i fem år, är ni bättre i år än förra året, nja, 

det är vi nog, hur vet du det, ingen aning” (Sandgren, 2016) 

 

Informationen om årets prestationer indikerar, som tidigare nämnt, sällan på om 

organisationen har blivit bättre eller sämre. Rädda Barnen kan, exempelvis, kvantitativt mäta 

hur många barn de har mött inom olika områden men siffrorna kan inte jämföras med 

varandra utan varje siffra måste ses var för sig (Daag, 2016). Vidare menar Daag (2016) att 

det är enkelt att återge en siffra men att det är svårare att besvara vad organisationen har gjort 

och vad det har bidragit till. Sandgren (2016) förklarar situationen så här;  

 

“Vi måste börja identifiera, mäta och förklara för andra att de här effekterna har vi 

uppnått, inte bara så här många har vi utbildat, eller så här många barn har vi nått i vår 

verksamhet, det säger ingenting, eller det säger någonting, det är antagligen bättre med 

100 jämfört med tio. Men ibland kanske det är bättre att möta tio barn och de har vuxit 

som människor och kan ta sig vidare i samhället istället för att möta 100 barn på ett läger 

och vi hade roligt” (Sandgren, 2016) 

 

4.1.8 Resultatbegreppets innebörd och användning 

Organisationen redovisar både verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat genom års-

redovisning, effektrapport och verksamhetsberättelse (Rädda Barnen, 2014). Enligt Sandgren 

(2016) syftar resultat i Rädda Barnen främst på de sociala resultaten. Vidare förklarar Daag 

(2016) det som att organisationen har både sociala och ekonomiska resultat, där de sociala 

resultaten är viktigast. Daag (2016) förklarar vikten av sociala och ekonomiska resultat som 

följer;  
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“Jag ser det som två staplar bredvid varandra där det sociala går lite före det 

ekonomiska för utan det ekonomiska kan vi inte göra det sociala och utifrån det 

ekonomiska kan vi också göra olika mycket i det sociala” (Daag, 2016) 

 

Sandgren (2016) förklarar att ett bra ekonomiskt resultat för Rädda Barnen är när de medel 

som finns att tillgå används. Vidare menar Sandgren (2016) att det är en omvänd logik för 

välgörenhetsorganisationer i jämförelse med exempelvis företag, den omvända logiken 

förklaras; 

 

“Det är nog en mer omvänd logik, får jag en miljon kronor så är det ett misslyckande för 

mig om jag inte gör åt allt det. Det handlar inte om att spara och jag lyckades uppnå de 

här målen fast med mindre pengar, utan vi gav ju en miljon men du använde inte allt, då 

kan vi ge det till någon annan nästa gång” (Sandgren, 2016) 

 

Det handlar således inte om att försöka uppnå målen med mindre pengar och spara medel för 

framtiden, det skulle signalera, menar Sandgren (2016), att organisationen inte är i behov av 

pengarna och då kommer givaren som följd att ge det till någon annan istället. Daag (2016) 

menar att ett bra ekonomiskt resultat för Rädda Barnen är när de går plus minus noll. Ett 

nollresultat visar att organisationen är i behov av de resurser de innehar. Vidare pratar Daag 

(2016) om “resultat” i termer av ett slags framgångskvitto, det vill säga ett bevis på att 

organisationen är på rätt väg. Daag (2016) uttrycker dock svårigheter med hur detta ska mätas 

och tolkas.  

 

“Resultat måste vi mäta på något sätt men utmaningen vi har är liksom att hitta resultat 

som ger någonting som säger att vi kanske inte bara har gjort en verksamhet eller att vi 

har varit i såhär många kommuner utan vi har också uppnått någonting” (Daag, 2016) 

 

Vidare menar även Sandgren (2016) att utmaningarna ligger i att försöka förklara outcome, 

det vill säga själva effekten av prestationen, i förhållande till att uppnå det socialt hållbara 

samhälle som de eftersträvar. Trots att organisationen uttrycker detta som ett viktigt område 

menar Sandgren (2016) och Daag (2016) att det är ett område som organisationen upplever 

problematiskt. De menar att en ständig utmaning är att hitta resultat som genererar användbar 

information, det vill säga resultat som indikerar på själva effekten av verksamheten. Enligt 

Daag (2016) mäter organisationen vad som har gjorts, hur många aktiva det finns, hur många 

barn de har träffat och hur många kommuner de är verksamma inom, för att nämna några. 
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Men dessa säger ändå ingenting om effekten, Daag (2016) uttrycker att organisationen 

ständigt behöver arbeta för att utveckla denna del och göra själva resultatrapporteringen mer 

konkret, detta för att de ska uppfattas som trovärdiga av organisationens alla intressenter. De 

vill visa sig transparenta inte bara genom att visa vart pengarna går utan även vilken effekt de 

ger.  

 

“Det är jätteviktigt med resultat, om vi inte uppfattas som trovärdiga eller att vi inte kan 

visa resultat så kommer det i förlängningen leda till att folk inte kommer lita på oss och vi 

kommer då få mindre gåvor” (Daag, 2016) 

 

Enligt Rädda Barnen (2014) arbetar de aktivt med att utveckla metoder för att utvärdera 

resultat och effekter. Rädda Barnen har utvecklat en effektrapport där syftet är att beskriva 

och visa vilken inverkan organisationens arbete har haft på barnens situation och vilken nytta 

Rädda Barnen bidragit med. I rapporten sammanfattas även resultaten genom en uppföljning 

av indikatorerna för de verksamhetsinriktningsmål som Rädda Barnen har (Effektrapport, 

2014). Sandgren (2016) menar dock att rapporten i dagsläget inte räcker till.  

 

Vidare menar Daag (2016) att Rädda Barnen enbart är en liten del av det stora hela och om 

det ens är möjligt att mäta just deras inverkan till förändringen. Problemet grundas enligt 

Sandgren (2016) i att det i nuläget inte finns en metod som är anpassad utefter civilsamhällets 

logik. Sandgren (2016) menar även att dilemmat i branschen är att mycket av deras arbete är 

förebyggande och att det är svårt att säga vad som hade hänt om organisationen inte fanns. 

Daag (2016) menar att information om resultatet dessutom har ett externt syfte för att 

återkoppla till organisationens givare. Sandgren (2016) poängterar att det blir allt viktigare att 

visa vad organisationen utför då konkurrensen om bidragsgivarnas pengar blir allt hårdare.  

 

“Hur ska vi förklara effekten av det vi gör för bidragsgivare och allmänhet och andra 

som är intresserade, vi kan inte riktigt det idag faktiskt och då tror vi att bara inom några 

år kommer det vara mycket svårare att få pengar från bidragsgivare om man inte kan 

förklara vad man gör” (Sandgren, 2016) 

 

Vidare poängterar Sandgren (2016) att resultatet är absolut viktigast för barnen, det är för dem 

hela organisationen finns till. Sandgren (2016) menar även att resultatet är viktigt för Rädda 

Barnen som organisation, då den berättigar deras existens och varumärke. Det är viktigt att de 
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lyckas förmedla sitt resultat utåt så att fler vill bli aktiva och stödja organisationen. Sandgren 

(2016) menar att resultatet dessutom är viktigt för givarna, han menar att organisationens 

kärna är medlemmarna och att det är viktigt att visa dessa resultatet av organisationens 

insatser. Sandgren (2016) menar dock att svårigheten för Rädda Barnen är att mäta om 

organisationen blivit bättre. För att utveckla det ytterligare krävs det resurser, något som 

Sandgren (2016) förklarar som ett dilemma för organisationen. Givare vill inte skänka pengar 

till ett internt system, utan till barnen. Skulle Rädda Barnen lägga allt för stor del på att 

utveckla denna bit, menar Sandgren (2016) att givarna skulle sluta bidra.  

 

Det kan utifrån intervjuerna med Sandgren (2016) och Daag (2016) tolkas att mycket av 

diskussionerna hamnar i att på olika sätt finna och mäta effekter av deras aktiviteter. Detta för 

att organisationen själv ska veta att deras aktiviteter bidrar till något som tar dem närmare sina 

mål men även för att bevisa bidraget för utomstående parter. Den externa rapporteringen ses 

därmed som viktig, då det i förlängningen handlar om organisationens finansiering och 

överlevnad. Huruvida effekter direkt skulle kunna motsvara begreppen prestationer eller 

resultat är dock svårare att säga. Det skulle kunna ses som att organisationen har olika sorters 

resultat, ekonomiska- och sociala resultat, där det sistnämnda skulle kunna utifrån hur 

Sandgren (2016) och Daag (2016) pratar om begreppen tolkas som vad organisationen menar 

som effekt. Prestationer i sin tur skulle kunna ses som de aktiviteter som organisationen 

dagligen utför. Dessa prestationer syftar till att leda fram till önskat resultat, vilket då kan vara 

av både ekonomisk och social karaktär. 
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4.2 Svenska Röda Korset  

De genomförda intervjuerna i Svenska Röda Korset utfördes med samma struktur som för 

Rädda Barnen, det vill säga med syfte att först skapa en uppfattning och inblick i upp-

byggnaden av organisationerna, i vilken kontext de befinner sig och vad organisationen syftar 

åstadkomma med sitt arbete samt vad som driver deras arbete framåt. Inledningsvis fokuserar 

intervjuerna därför på organisationens struktur och omfattning för att sedan övergå till deras 

roll i samhället, uppdrag, vision och strategier. Vidare presenteras ytterligare information om 

ekonomistyrningens roll, beslutsprocessen och informationens roll vid besluten samt 

prestations- och resultatbegreppets innebörd och användning.  

 

4.2.1 Organisationsbeskrivning  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation där organisationens utgångspunkt är 

människor i utsatthet (Ernestam, 2016; Årsberättelsen, 2014; Röda Korset, 2014). 

Internationella Röda Korset kommittén grundades år 1863 och Svenska Röda Korset startade 

år 1865 och är idag Sveriges största humanitära frivilligorganisation (Röda Korset, 2014). Det 

finns 189 nationella rödakors- och halvmåneföreningar i världen och i Sverige finns idag 947 

lokala rödakorsföreningar (Årsberättelse, 2014). Svenska Röda Korsets, vidare benämnt 

enbart Röda Korset, unika styrka är att de finns på plats i hela världen, vilket gör att hjälpen 

når fram även på platser dit inga andra organisationer når (Årsberättelsen, 2014). Enligt 

Årsberättelsen (2014) stannar inte Röda Korsets arbete vid akuthjälp i andra delar av världen, 

utan en stor del av organisationens insatser görs även på plats i Sverige. Från återförening av 

familjer och stärkande av flyktingars rättigheter till rehabilitering av krigs- och tortyrskadade 

och hjälp till papperslösa. 

 

Röda Korset är en ideell organisation som utgörs och styrs av sina medlemmar, vilka uppgår 

till ett antal av 124 000 människor. Organisationens styrning sker genom riksstämman, 

styrelsen och ledningen. Det högst beslutande organet i Röda Korset är riksstämman, vilken 

sker vart fjärde år. Mellan riksstämmorna är det styrelsen som har ansvar för att stämmans 

beslut och att Röda Korsets uppdrag genomförs (Röda Korset, 2014). Röda Korsets styrelse 

får stöd av en tjänstemannaorganisation som leds av generalsekreteraren. Det är general-

sekreteraren som leder ledningsgruppen som består av avdelningschefer för olika avdelningar, 

vilka är internationell-, nationell verksamhet, förtroendemannadialog och infoservice, 

ekonomi och stöd, kommunikation, insamling samt human resources (Röda Korset, 2014). 
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Vidare bedriver Röda Korset verksamhet på regional nivå där varje region utser ett regionråd. 

Regionrådet har som uppgift att vara en länk mellan kretsar och Röda Korsets styrelse vad 

gäller informationsutbyte och dialog samt vara ett stöd till samverkansråden och styrelsen vad 

gäller att leda organisationen mot de mål som beslutats på stämman (Kroon, 2016). På lokal 

nivå har Röda Korset kretsar som arbetar inom ett visst geografiskt område med allmänna 

eller mer specifika inriktningar inom verksamheten (Kroon, 2016). Kretsarna är egna 

juridiska personer och Ernestam (2016) beskriver organisationens uppbyggnad lite som en lös 

typ av franchise. De är självständiga delar men ändå gemensamma, de agerar under samma 

namn och drivs mot samma vision. De lokala kretsarna styrs av en ideell styrelse som 

sammanträder en gång i månaden (Kroon, 2016; Röda Korset, 2014). Kretsarna ska enligt 

Stadgarna (2016) följa de beslut som fattas av riksstämman och Röda Korsets styrelse. Vidare 

har organisationen ett samverkanråd vilka har som uppgift att samordna kretsarnas arbete på 

kommunal nivå och har ansvar för att verksamhet bedrivs inom de områden som stämman 

prioriterat (Kroon, 2016; Röda Korset, 2014). För en översikt av organisationens struktur se 

bilaga 3. 

 

4.2.2 Roll i samhället 

Röda Korsets roll i samhället beskrivs enligt Kroon (2016) och Ernestam (2016) vara att agera 

som ett stöd till stat och kommun. Kroon (2016) förklarar organisationens roll på följande vis;  

 

“Man kan väl säga att vi är ett komplement när samhället inte riktigt räcker till, när 

staten och kommunen, när inte deras resurser räcker till så är vi ett komplement så vi tar 

ju inte deras jobb utan är ett komplement” (Kroon, 2016) 

 

Även Ernestam (2016) beskriver Röda Korsets roll på ett liknande sätt;  

 

“Vi är ju ett stöd till samhället, vi har en stödjande roll, vi är ett komplement kan man 

säga till migrationsverket, arbetsförmedling, där samhället inte mäktar med eller orkar 

med, kommer vi in på något sätt” (Ernestam, 2016)  

 

Organisationens roll i samhället kan därmed tolkas vara att hjälpa till inom de områden som 

stat och kommun inte själva har resurser för att klara av. Genom Årsberättelsen (2014) kan 

även utläsas att Röda Korsets roll i samhället innebär att upptäcka, påvisa och påverka. Detta 

är något som även Kroon (2016) nämner;  
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“Vi påverkar även politiker, det har varit mycket nu med flyktingfrågan när de har tagit 

de här besluten så har Röda Korset gjort många skrivelser men då sker ju det främst på 

högre nivå, nationell nivå det är ju inte vi som sitter och gör här nere lokalt. Men vi har 

ju däremot möjligheten att påverka politiker på den här nivån om det är någonting vi 

tycker är fel eller så” (Kroon, 2016) 

 

För att förbättra människors situation på lång sikt behövs välgrundade politiska beslut. Röda 

Korset har därför en viktig roll i att påverka politiker, opinionsbildare och andra beslutsfattare 

för att minska människors utsatthet (Årsrapporten, 2014). Röda Korset arbetar aktivt för att 

påverka områden som berör världens katastrofer, människor på flykt, humanitär rätt och 

humanitet (Årsrapporten, 2014). Kroon (2016) och Ernestam (2016) beskriver båda två i 

intervjuerna att mycket fokus den senaste tiden har varit på flyktingfrågan och den strikta 

asylpolitik som Sverige antagit, Röda Korset har då försökt påverka politiker om beslut i 

frågan. 

 

4.2.3 Uppdrag 

Röda Korsets uppdrag handlar om att förhindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt 

att säkerställa respekten för varje människas värdighet (Röda Korset, 2014). Kroon (2016) 

beskriver organisationens uppdrag som följer;  

 

“Det heter något så fint som att vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande. Det kan 

man väl säga, det återkommer alltid det kvittar var man läser det i en svensk text så står 

det alltid det så det är väl vårt huvudsyfte” (Kroon, 2016)  

 

I Effektrapporten (2014) framgår att Röda Korsets uppdrag handlar mycket om att identifiera 

och möta de mest angelägna humanitära behoven i samhället. För att lyckas med detta arbetar 

organisationen med att tydligare kunna prioritera vilka verksamheter och områden som de ska 

agera inom. Röda Korset arbetar lokalt, nationellt och internationellt inom tre huvudsakliga 

områden, vilka är konflikt och katastrof, hälsa och social delaktighet samt migration (Röda 

Korset, 2014).  

 

Konflikt och katastrof domineras av internationella insatser, både akuta hjälpinsatser och 

långsiktigt och förebyggande arbete. Nationellt arbetar organisationen med lokal beredskap, 

ger utbildningar samt informerar om internationell humanitär rätt. Hälsa och social 
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delaktighet innefattar bland annat Röda Korsets behandlingsverksamhet för krigs- och tortyr-

skadade, vårdförmedling för papperslösa migranter och Röda Korsets folkhögskola. 

Migration innefattar exempelvis stöd i asylprocessen och integrationsfrämjande aktiviteter så 

som språkträning och läxhjälp. Utöver dessa tre huvudsakliga områden som Röda Korset 

fokuserar på bedriver de även ett brett kommunikations- och påverkansarbete. Utifrån deras 

tre huvudområden har organisationen skapat tre mål, vilka är “vi har bidragit till stärkt 

motståndskraft mot kris, katastrof och konflikt”, “vi har bidragit till att utsatthet orsakad av 

kris, katastrof och konflikt adresseras effektivt” och “vi har bidragit till en stärkt rörelse som 

arbetar som ett Röda Kors” (Röda Korset, 2014). 

 

4.2.4 Vision och strategier  

Röda Korsets vision är att “ingen ska lämnas ensam i en katastrof” (Röda Korset, 2014, s. 3; 

Ernestam, 2016). Kroon (2016) förklarar visionen på följande sätt;  

 

“Vår vision är att vi ska finnas på plats där kriser uppstår, och det kan vi ju aldrig säga 

att vi gör men vår förhoppning är att händer det någonting så ska vi vara på plats och vi 

ska vara de som hjälper till, så det är ju visionen att finnas på plats när kriser uppstår” 

(Kroon, 2016) 
 

Även Ernestam (2016) talar om visionen i liknande termer som Kroon (2016) och menar att 

organisationen ska finnas på plats före, under och efter en katastrof för att stödja människor 

som är i kris. Vidare förklarar Ernestam (2016) att “Vi ska finnas där som utsatta människor 

på något sätt behöver stöd och som hamnat lite grann utanför”. 

 

För att lyckas uppnå visionen utgår arbetet från några grundläggande strategier, vilka är 

frivillighet, lokal närvaro, beredskap, riskreducering och påverkansarbete (Effektrapporten, 

2014; Röda Korset, 2014). Kroon (2016) menar att de ideellt aktiva är en viktig del för att 

Röda Korset ska uppnå sin vision. Det handlar om, menar Kroon (2016), att ha en stabil 

frivillighetsrörelse och kunna samordna dem så fort det händer någonting. Ernestam (2016) 

och Röda Korset (2014) menar vidare att ytterligare strategier för att nå visionen är att sam-

verka och samarbeta mellan kretsar, över kommun- och regiongränser samt med samhället. 

Vidare belyser Ernestam (2016) att lokal närvaro är av betydelse för att lyckas nå visionen.  
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“Så våra metoder och tillvägagångssätt, om man ska säga det, så är en grej att finnas 

lokalt där problemen är, det kan man väl säga är ett tillvägagångssätt. Att jobba via de 

lokala organisationerna, de lokala Röda Kors och Röda halvmåneföreningarna” 

(Ernestam, 2016)  
 

För att kunna uppnå visionen handlar det därmed om att Röda Korset ska finnas lokalt på de 

platser där problemen i samhället och världen finns. Vidare belyser Ernestam (2016) 

samarbete och samordning på lokal, nationell och internationell nivå som en viktig strategi för 

att organisationen ska lyckas nå sin vision. Ernestam (2016) menar att Röda Korset är en röst 

och en förening och som hon själv uttrycker det “one for all and all for one, det är Röda 

Korsets sätt att arbeta på”.  

 

4.2.5 Ekonomistyrningens roll i Röda Korset 

Utgångspunkten för god styrning är enligt Röda Korset (2014) att mål, verksamhetsinriktning 

och värderingar är tydliga och att medlemmar, frivilliga, anställda och medarbetare är väl 

medvetna om dem. Ernestam (2016) menar att Röda Korset styrs av sju grundprinciper vilka 

är följande; humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och 

universalitet. Den första grundprincipen, humanitet, handlar om att skydda liv och att se till 

att varje människas värde respekteras. Opartiskhet innebär att Röda Korset inte diskriminerar 

vad gäller religion, nationalitet, etnicitet, politiska åsikter eller samhällsställning. Röda Korset 

väljer inte sida i en strid och engagerar sig inte i politiska, etiska, religiösa eller ideologiska 

konflikter, vilket grundprincipen neutralitet handlar om. Vidare är organisationen själv-

ständig, vilket innebär att alla nationella föreningar ska bevara sitt oberoende och agera i 

överensstämmelse med de principer som Röda Korset har. Frivillighet innebär att Röda 

Korset är en frivillig organisation som inte agerar i vinstsyfte. Grundprincipen enhet innebär 

att det endast kan förekomma en nationell förening i varje land, där hela landet ska omfattas 

av den humanitära verksamheten. Alla nationella föreningar i Röda Korset är likvärdiga och 

har samma skyldigheter och ansvar att stödja varandra, vilket principen universalitet innebär. 

Grundprinciperna fungerar som en kompass i organisationen och vägleder deras agerande och 

beslut (Strategisk inriktning, 2016; Effektrapport, 2014). Ernestam (2016) fortsätter att 

förklara organisationens styrning;  
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“Vi styrs väldigt mycket på vår strategiska inriktning, på våra stadgar, tillämpnings-

föreskrifter, vårt ekonomiska regelverk. Så vi styrs av policys, stadgar och värdegrund 

om man säger så. Det är så vi styrs som organisation” (Ernestam, 2016)  

 

Styrningen syftar enligt Röda Korset (2014) till att skapa en effektiv organisation med en 

sund kultur som bidrar till att förbättra verksamheten. Röda Korset säkerställer relevans och 

effektivitet i verksamheten genom att involvera de människor som drabbats av kris och 

katastrof i planering och utvecklingsfasen av hjälparbetet, då dessa personer har erfarenheter 

och kunskaper om behoven och vilken hjälp som bäst behövs. Ett sådant arbetssätt är nyckeln 

till ett effektivt hjälparbete och kan, menar Röda Korset, inte nog betonas när de pratar om 

effektivitet inom hela den humanitära sektorn (Årsberättelsen, 2014; Röda Korset, 2014). 

 

Enligt Ernestam (2016) och Röda Korset (2014) har organisationen börjat tillämpa en mål-

styrningsmodell och ett styrkort som innehåller de övergripande mål och prioriteringar som 

organisationen arbetar mot. Ernestam (2016) förklarar målstyrningsmodellen på följande vis; 

 

“Vi har börjat med ett styrkort och då hade vi 21 mål och nu har vi tio gemensamma mål 

som vi styr verksamheten för och under varje mål finns ett antal insatsområden och 

insatser för vi har ju sådär okej vi ska nå det här målet, vi har de här insatsområdena och 

de här insatserna och då sitter olika personer som är ansvarig där och får säga att jaha 

men min insats hänger ju ihop med det målet och jag ska göra det här för det 

övergripande” (Ernestam, 2016)  

 

I Röda Korset (2014) går det att utläsa att målstyrningsmodellen syftar till att skapa bättre 

förutsättningar för att lyckas styra verksamheten mot deras målsättningar. Vidare används 

modellen för att bättre kunna följa upp verksamheten och mäta resultatet av organisationens 

arbete. Modellen utgår från fem övergripande områden som genomsyrar hela organisationens 

arbete, vilka är finansiering, effektivitet, förtroende, utveckling och innovation samt 

hållbarhet (Röda Korset, 2014). Styrkortet är dock relativt nytt i organisationen och är enligt 

Ernestam (2016) fortfarande under utveckling.  

 

Röda Korset följer upp sin verksamhet både nationellt och lokalt genom ekonomisk 

rapportering och årsberättelser (Kroon, 2016). Ledningen följer upp hur de uppsatta målen nås 

inom respektive arbetsområde och enhet samt vilka strategier och åtgärder som bör vidtas för 
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förbättring (Röda Korset, 2014). Enligt Röda Korset (2014) sker uppföljning av ekonomiskt 

utfall varje månad och uppföljning av måluppfyllelse varje kvartal. Idag följer Röda Korset 

löpande upp nyckeltal, vilka främst är av finansiell karaktär. Nyckeltalen består bland annat 

av hur stor del av de totala intäkterna, uttryckt i procent, som används för att täcka 

insamlings- och administrationskostnader. Totalt eget kapital i förhållande till verksamhets-

kostnader är ett mått på organisationens kapacitet att kunna agera vid oplanerade minskningar 

i intäktsflödet eller när samhället är i tillfälligt ökat behov (Röda Korset, 2014). Vidare är 

antalet regelbundna månadsgivare ett nyckeltal för organisationens intäkter. Ytterligare ett 

verksamhetsrelaterat nyckeltal är antalet medlemmar som organisationen har (Ernestam, 

2016; Röda Korset, 2014). Kretsarna arbetar inom ramarna för Röda Korsets styrning och mål 

men sköter sin egen ekonomi och sina egna verksamheter. Kroon (2016) förklarar det som;  

 

“Kretsarna är ganska fristående från Svenska Röda Korset fast vi är ju ändå Röda 

Korset så vi har ju samma styrning om man säger så och samma mål och vi jobbar ju 

inom ramarna för vad dem gör och så men vi sköter vår egen ekonomi och vi sköter våra 

egna verksamheter inom ramarna för Röda Korsets arbete då” (Kroon, 2016) 

 

Kroon (2016) nämner ekonomin som styrande för vad de kan utföra men menar att det främst 

handlar om de frivilliga, det vill säga vad de utför och hur de arbetar. Kretsarna rapporterar 

om sin verksamhet till ledningen en gång om året och återrapporteringen handlar då främst 

om siffror om hur många personer de har hjälpt och vilka aktiviteter som genomförts (Kroon, 

2016). Det handlar med andra ord om rapportering av kvantitet och inte effekten av de 

aktiviteter som genomförts. Vidare rapporterar kretsarna genom delårsrapporter och års-

rapporter till sin styrelse och finansiärer. Det är enligt Kroon (2016) viktigt att utåt kunna 

redovisa vad organisationen gjort och vad deras verksamhet har lett till, detta med hänsyn till 

att de är beroende av sina bidragsgivare. Om organisationen inte lyckas få bidrag kan ingen 

verksamhet utföras (Kroon, 2016).  

 

“Vi måste ju hela tiden visa vad vi gör, så här och så här många har vi hjälpt och så här 

många frivilliga kom in och de gör det här, så det är ju hela tiden, vi styrs ju väldigt 

mycket av hur vår ekonomi ser ut och vad vi gör för att får vi inte in pengar så kan vi inte 

göra någonting” (Kroon, 2016)  
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Intressenter  

På frågan om vem organisationens intressenter är svarar Ernestam (2016); “De mest utsatta 

människorna. De är de absolut viktigaste intressenterna som vi jobbar för.” Vidare förklarar 

Ernestam (2016) att det är de utsatta människorna som också ses som organisationens 

uppdragsgivare. Alla runt om organisationen som påverkar eller på något sätt påverkas av 

arbetet de utför kan även ses som deras intressenter. Röda Korset arbetar just nu med att 

påverka den tuffa asylpolitiken, i den frågan kan politiker, myndigheter och andra makthavare 

ses som intressenter (Ernestam, 2016). Kroon (2016) menar att, förutom de utsatta 

människorna, är även de frivilliga och bidragsgivare viktiga intressenter för Röda Korset. 

Även företag, kommun och andra organisationer är intressenter för organisationen.  

 

Finansiering  

En del i att uppfylla kriterier så som neutral och opartisk handlar om att finna möjligheter för 

att stärka deras finansiella oberoende. Röda Korset arbetar därför ständigt för att finna nya 

sätt att finansiera verksamheten (Årsberättelsen, 2014). Organisationen finansieras 

huvudsakligen genom gåvor från allmänheten, bidrag från myndigheter och offentliga organ 

samt avkastning på eget kapital. Vidare menar organisationen att cirka hälften av deras 

intäkter består av insamlade medel (Röda Korset, 2014). Ernestam (2016) förklarar att 

verksamhetens finansiering består av bidrag, månadsgivare och stöd från Sida samt större 

företagssamarbeten. Kroon (2016) beskriver att Röda Korsets lokala krets är självfinansierad 

och att de inte automatiskt får några pengar uppifrån. Det handlar om lokala samarbeten och 

avtal samt att de ständigt söker bidrag för olika projekt (Kroon, 2016). Som månadsgivare i 

Röda Korset kan du inte rikta ditt bidrag till en speciell del inom Röda Korset eller ett 

speciellt område, utan de pengarna fördelar organisationen själva internt. Om det däremot 

händer en katastrof och det startas en insamling för det ändamålet går alla pengar som samlats 

in dit.  

 

Både Kroon (2016) och Ernestam (2016) är överens om att den främsta resursen som Röda 

Korset har är deras frivilliga, det är just det som grundprincipen “frivillighet” handlar om. 

Ernestam (2016) förklarar vidare att organisationen består av 35 000 frivilliga och 350 

anställda, vilket tydligt visar vikten av resursen frivilliga. Vidare fortsätter Ernestam (2016); 
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“Sen är det naturligtvis pengar då, för att kunna göra verksamheten, pengar för att kunna 

skänka, alltså givares donationer, det är viktigt, att vi får pengar till vår verksamhet och 

att vi har våra frivilliga som kan utföra och så” (Ernestam, 2016) 

 

4.2.6 Beslutsprocessen och informationens roll vid beslut 

Röda Korset strävar efter att resurser ska fördelas där det genererar mest utdelning och där 

insatsen långsiktigt gör skillnad för den tänkta målgruppen (Röda Korset, 2014). Enligt 

Ernestam (2016) och Årsberättelsen (2014) är utgångspunkten vid beslut alltid människan i 

utsatthet, det är inte givarens åsikter som ska vara styrande utan mottagarens behov. Beslut tas 

därför alltid med hänsyn till vad de drabbade själva säger att de har behov av. Vidare menar 

Röda Korset att på grund av den extraordinära situationen, med människor på flykt i världen, 

påverkar det Röda Korsets beslut. De måste prioritera om och mer resurser fokuseras på 

människor på flykt, vilket gör att andra behov tillfälligt måste åsidosättas (Röda Korset, 

2014).  

 

Ernestam (2016) förklarar att Röda Korset har en riksstämma, vilket är det högst beslutande 

organet. Riksstämman sker var fjärde år och på stämman fattas de övergripande besluten om 

Röda Korsets framtid och verksamhetsinriktning. Inför varje stämma säkerställs att samtliga 

av föregående riksstämmas fattade beslut har verkställts och att resultaten redovisas 

(Effektrapport, 2014). Vidare menar Ernestam (2016) att det sker en demokratisk röstning på 

riksstämman där ombud för Röda Korset i samtliga kommuner deltar. Frågor som det beslutas 

om på riksstämman är exempelvis nytt ekonomiskt regelverk, nya stadgar och ny strategisk 

inriktning (Ernestam, 2016). Ernestam (2016) menar att vem som helst inom Röda Korset får 

lägga en motion till riksstämman och sedan röstas det om förslaget där. Organisationens mål-

sättningar baseras sedan på Riksstämmans beslut, vilka bryts ner till mål och aktiviteter (Röda 

Korset, 2014). 

 

Ernestam (2016) menar att alla beslut som tas i organisationen ska följa den strategiska 

inriktningen. Organisationen har de senaste åren blivit mycket tydligare i att försöka ringa in 

de områden som organisationen ska fokusera på, vilket förenklar själva beslutstagandet 

(Ernestam, 2016). Tidigare var det mer, som Ernestam (2016) själv uttrycker det “tusen 

blommor blommar”, det vill säga att beslutsfattandet var väldigt spritt och hade inte någon 

gemensam riktning. Även om besluten fortfarande tas på lokal nivå finns det nu mer väg-
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ledning och grunder som besluten måste följa än tidigare. Ernestam (2016) menar att detta gör 

att besluten som tas i organisationen verkligen riktar sig till de mest utsatta. Kroon (2016) 

förklarar att;  

 

“Vi påverkas mycket av behovet i samhället innan vi tar ett beslut. Det är väl egentligen 

det som påverkar mest och vart pengarna kommer ifrån” (Kroon, 2016)  

 

Förutom behoven i samhället kan det, utifrån vad som framkom på intervjuerna med 

Ernestam (2016) och Kroon (2016), även tolkas att pengarna har en styrande effekt för hur 

beslut om resursprioriteringar görs inom Röda Korset. Kroon (2016) belyser att om ett projekt 

har en hög tillströmning av bidrag blir det naturligt att mer fokus och tid läggs på det 

projektet. Kroon (2016) beskriver att besluten tas på lokal nivå inom Röda Korset men att alla 

beslut som tas ska följa den strategiska inriktningen. Behovet från ett område som behöver 

prioriteras kommer vanligen utifrån och Röda Korsets uppgift handlar om att se över om det 

är inom deras ramar och om det fokuserar på deras målgrupp, utefter det tas besluten om ifall 

det ska prioriteras eller inte (Kroon, 2016).  

 

Ernestam (2016) menar att nackdelar i Röda Korsets sätt att fatta beslut grundar sig mycket i 

att administration inte får kosta pengar. Ernestam (2016) berättar att allmänheten och många 

aktiva inom organisationen menar att Röda Korset ska rädda världen och det är till det alla 

pengar ska gå, ingen vill betala för administration. Men för att lyckas med uppdraget, menar 

Ernestam (2016), att Röda Korset och även andra organisationer inom branschen verkligen 

behöver ha utvecklade och bra ekonomirutiner och beslutsprocesser, men att problemet är att 

ingen vill betala för det. Ytterligare nackdelar med beslutsfattandet menar Ernestam (2016) är 

att det styrs mycket av vad som är publikt. Ernestam (2016) uttrycker det som följer;  

 

“Sen är en annan nackdel att det finns så mycket kriser i världen så att den här 

prioriteringen, det finns ju ingenstans att säga nej men ni mår väl ändå hyfsat bra ni 

sover ju här på Mariahuset liksom här i parken, det är väl en fin park där finns det gräs, 

de andra sover på grus liksom, hur prioriterar man de här grupperna det finns ju så 

mycket grupper som behöver hjälp och det finns så mycket kriser och katastrofer som vi 

inte ens en gång pratar om och det vill inte givarna betala för, det är för långt bort och 

mitt inne i Afrika och du vet så, det är en nackdel tycker jag att det är väldigt mycket det 

som är publikt det skulle jag säga är ett jätteproblem” (Ernestam, 2016) 
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Det uppfattas som att det är nästintill omöjligt att besluta om vem som är i mer nöd än någon 

annan då det finns så otroligt många olika sorters kriser i världen och att prioriteringarna 

därför blir influerade av vad som är publikt för tillfället, det vill säga vad media rapporterar 

och belyser. Med hänsyn till att organisationen inte kan hjälpa alla menar Ernestam (2016) 

att;  

 

“Man får vara nöjd med de prioriteringar man gör och ändå se att man gör vissa saker, 

men om man skulle tro att man skulle kunna hjälpa alla och sådär, att alla ska få lika 

mycket och man ska vara rättvis i det här, då går man under. Man går under!” 

(Ernestam, 2016) 

 

Kroon (2016) menar att en fördel och även en nackdel med beslutstagandet i Röda Korset är 

att det ofta handlar om snabba beslut, vilket ställer krav på att organisationen är beredd på det. 

Samtidigt menar Kroon (2016) att organisationen inte kan spara allt för mycket för 

oförutsedda händelser då omvärlden vanligen uppfattar en sådan handling som icke legitim i 

förhållande till organisationens syfte. Kriser går inte att förutsäga och därför blir det en 

utmaning i att planera verksamheten i förväg (Kroon, 2016). Röda Korset har dock något som 

heter katastrofreserv på nationell nivå, vilket innebär att om något inträffar och de måste 

agera fort kan de “låna” från reserven. Fördelarna är därmed att de kan ta snabba beslut och 

agera utefter utsattheten. Organisationen behöver inte ge sig ut och samla in pengar och sedan 

vänta två veckor innan de kan hjälpa, utan pengar tas från reserven och de insamlade medlen 

fyller sedan på reserven igen (Kroon, 2016).  

 

Ernestam (2016) menar att organisationen, som medlem i Svensk insamlings kontroll, måste 

följa en del regler. Det handlar om att pengar som har samlats in för ett visst syfte inte får 

används till något annat. Ernestam (2016) ger ett exempel;  

 

“Har du skänkt till Tsunamin då har du skänkt till tsunamin då kan inte vi säga det är tio 

år sedan, nu tar vi dom pengarna som är kvar där och använder till Syrien för där är det 

ett extremt behov, NEJ så enkelt är det inte för de är ändamålsmärkta till Tsunamin, och 

då förstår ni ju själva att det var väldigt nära oss, det var nära och kära så vi fick ju 

enormt mycket tsunami-pengar och vi har fortfarande kvar från dem pengarna och dom 

ska användas till Tsunamin men det finns ju kanske inte så mycket kvar att använda dem 

till just nu så att den där typen av regler finns och det är en utmaning för oss” (Ernestam, 

2016) 
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Som Ernestam (2016) förklarar kan inte ändamålsmärkta pengar som samlats in i ett visst 

syfte fördelas eller användas till andra ändamål, vilket innebär att organisationen inte kan 

använda pengarna till andra behov även om de bedömer de behoven som större. Detta skulle 

kunna ses som en utmaning med hänsyn till att organisationen styrs efter behov, det vill säga 

utsatthet. Restriktionerna gällande ändamålsmärkningen förhindrar därmed för organisationen 

att kunna fördela resurserna utefter just utsatthet. När behoven växlar befinner sig 

organisationen i en situation där de innehar resurser men som inte används, trots att det finns 

områden som är i behov av dem. Samtidigt agerar märkningen som kontroll för att säkerställa 

gentemot givaren att det som uttalats att pengarna ska användas till faktiskt också går till det 

ändamålet. Det kan därmed sägas finnas två sidor av ändamålsmärkningen.  
 

Kroon (2016) menar att extern information i allra högsta grad är styrande vid beslut, det är 

Röda Korsets uppdrag och vision att finnas där behoven finns. Vidare menar Kroon (2016) att 

mycket engagemang från allmänheten styrs utifrån medias rapportering. Organisationen ser 

tydliga effekter på allmänhetens engagemang i samband med ökad eller minskad rapportering. 

I intervjun med Ernestam (2016) framkommer att organisationen använder sig av extern 

information i form av prognoser och omvärldsbevakningar. Behoven finns i samhället och 

världen och extern information kan därför anses vara av betydelse för att kunna besluta om 

hur resurser ska prioriteras. Som Ernestam (2016) själv förklarar det; 

 

“Vi går ju väldigt mycket på extern information alltså extern information tar vi in och så 

jobbar vi med den och sen informerar vi internt, det är inte så att vi liksom går på intern 

information, vi är ju väldigt händelsestyrda, det är katastrofer och kriser i världen och 

det kommer ju inte inifrån utan utifrån så det handlar ju om att göra extern information 

till interna åtgärder liksom, och väldigt snabbt” (Ernestam, 2016)  

 

Utifrån intervjun med Ernestam (2016) kan det alltså tolkas att den externa informationens 

främsta syfte är att analyseras och sammanställas för att vidare informeras internt och 

omvandlas till interna åtgärder. För att sprida informationen internt används rednet, vilket är 

Röda Korsets infranät (Ernestam, 2016). Vidare förklarar Ernestam (2016) att det är 

avgörande att informationen når ut till alla för att organisationen ska kunna agera som ett 

Röda Kors, vilket är en av de viktiga grundprinciperna “enhet”. 
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Vidare förklarar Ernestam (2016) att det inte alls är samma förtroende för välgörenhets-

organisationer som det är för andra aktörer, vilket bidrar till stora utmaningar idag men även 

framöver för organisationerna och det påverkar och driver sättet Röda Korset tar beslut på. 

Ernestam (2016) menar, om du exempelvis köper en bil från Volvo så köper du den som den 

är och förutsätter att den är säker, du går inte in i detaljer och påpekar en massa saker, utan du 

litar på bilen och på företaget. Till skillnad från när pengar skänkts till en välgörenhets-

organisation, då vill givaren veta i detalj exakt vart pengarna går, helst ska man som givare 

nästintill även få en bild och ett tack från mottagaren av pengarna. Givaren är även intresserad 

av att ingenting går till administration för det vill de inte vara med och finansiera. Ernestam 

(2016) förklarar vidare att även ändamålsmärkningen påverkar organisationens beslut och att 

hon personligen önskade att Röda Korset kunde ha samma förtroende som vid exemplet med 

Volvobilen, det vill säga att givare skänker pengar till Röda Korset och litar på att de har 

kunskap att avgöra var behoven är som störst och vad som behöver prioriteras. Det skulle 

bidra till, menar Ernestam (2016), att organisationen skulle kunna hjälpa ännu fler. 

 

4.2.7 Prestationsbegreppets innebörd och användning 

Genom intervjuerna med Röda Korset framgår det att begreppet prestation inte är något som 

organisationen använder sig av. Ernestam (2016) och Kroon (2016) ger följande förklaringar;  

 

“Prestationer är ju egentligen ingenting som man säger här utan det här är ju ett svårare 

begrepp i vår organisation, alltså prestation om man ska säga såhär om du har hjärtat på 

rätta stället om du är där och ställer upp när någon behöver dig då har du presterat i vår 

organisation” (Ernestam, 2016) 

 

“Vi pratar aldrig i den termen just prestation, vi säger inte att vi gör en prestation, men 

det är ju det vi gör hela tiden egentligen så att det är bara att vi inte pratar om det som 

ett begrepp” (Kroon, 2016) 

 

Enligt Ernestam (2016) används inte någon ersättande term för prestation. Även Kroon (2016) 

belyser att det inte finns någon direkt ersättande term som de använder sig av utan att de 

främst talar i termer av verksamhet och aktiviteter. Trots att begreppet inte används med 

hänsyn till organisationens kontext kan det sägas att organisationen utför något, vilket trots 

allt skulle kunna ses som att de presterar, som även Kroon (2016) uttrycker i citatet ovan. Om 

Ernestam (2016), trots att termen inte används, skulle förklara vad “prestationer” inom Röda 
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Korset innebär menar hon att det handlar om att ge medmänskligt stöd eller att bidra med 

materiella resurser så som mat, filtar eller mediciner. Även Kroon (2016) menar att 

“prestationer” inom Röda Korset handlar om att stödja de människor som är i behov av 

organisationens hjälp. 

 

Röda Korset har, enligt Ernestam (2016), inga nyckeltal som indikerar på organisationens 

“prestationer”. Kroon (2016) menar att de lokalt kan mäta bland annat hur många personer de 

har mött, hur många aktiviteter de har genomfört och hur många frivilliga och medlemmar de 

har. Mätningarna av verksamheten handlar idag främst om kvantitet, detta är dock något som 

Ernestam (2016) ställer sig kritisk till och uttrycker följande;  

 

“Det är så lätt att komma in i prestationer i form av kvantitet, för oss handlar det inte om 

det utan det handlar om kvalitet i möten med människor så därför är prestationsmåttet 

inte tillämpligt på oss på det sättet” (Ernestam, 2016) 

 

Även Kroon (2016) belyser att en bra “prestation” egentligen inte handlar om hur många 

personer som organisationen har mött, det vill säga kvantiteten, utan istället om kvaliteten i 

mötet. Siffrorna i sig säger därför ingenting om vilken nytta som organisationen har bidragit 

med eller vilken effekt verksamheten har haft (Ernestam, 2016; Kroon, 2016). Organisationen 

strävar enligt Kroon (2016) och Ernestam (2016) efter att kunna utvärdera den sociala 

effekten av deras verksamhet, det vill säga vad som faktiskt har förändrats till följd av deras 

“prestation”. En utmaning för organisationen tycks vara att visa vilken effekt deras 

verksamhet har haft, det vill säga vad som har förändrats med hänsyn till vad de har utfört och 

hur de har agerat. Ernestam (2016) uttrycker det så här; 

 

“Vi jobbar med ett projekt nu att verkligen visa effekten. Vad är en effekt av att du möter 

en flykting som mår dåligt? Genom att du sitter och pratar med personen så mår den 

bättre, eller att du kommer ut med ett gäng frivilliga så kanske ni åker skoter tillsammans 

en dag, under tiden som du sitter i flyktingboendet och väntar på ditt flyktingbesked och 

känner dig helt nerkörd och är jätteledsen för dina föräldrar inte är på plats, eller din 

syster, så tar du ut den personen och åker skoter. Vad är effekten av det?” (Ernestam, 

2016) 
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Hur Röda Korset “presterat” kan även enligt Ernestam (2016) handla om hur organisationen 

uppfattas av sina användare, det kan handla om ifall mottagarna tycker de har fått den hjälp de 

behöver och hur nöjda de är med organisationen. Röda Korset använder sig därför av olika 

undersökningar, så som kundundersökningar och förtroendemätningar, för att ta reda på vad 

utomstående parter tycker och hur de upplever organisationen. Utifrån dessa dras sedan 

slutsatser om hur organisationen har presterat (Ernestam, 2016). Ett högt förtroende från 

allmänheten och uppskattning utifrån kan vara tecken på att organisationen har presterat bra 

och att den verksamhet som organisationen bedriver uppfattas som effektiv och relevant 

(Ernestam, 2016; Kroon, 2016; Röda Korset, 2014). Informationen om vad organisationen har 

presterat eller utfört används enligt Kroon (2016) främst i syfte för kontroll och rapportering, 

att de både för interna och externa parter kan bevisa vad de utfört. Vidare handlar det om att 

informera givare och allmänhet om vilken verksamhet som bedrivits, det är av betydelse att 

utåt kunna visa vad organisationen har gjort då de är beroende av bidrag utifrån (Kroon, 

2016). För att synliggöra vad Röda Korset åstadkommer använder de sig av sociala medier, 

nyhetsbrev, hemsidan och pressmeddelanden där de uttrycker sig i verbal form (Ernestam, 

2016; Kroon, 2016). 

 

4.2.8 Resultatbegreppets innebörd och användning   

I Röda Korset syftar resultatbegreppet, enligt Ernestam (2016) och Kroon (2016), på det 

sociala resultatet snarare än det ekonomiska. Det handlar inte om att generera pengar och nå 

ekonomisk framgång utan om att nå ut till människor för att ge stöd och bidra till att förbättra 

deras situation (Kroon, 2016).  

 

“Ekonomin i alla ära, men det blir ju lite grann såhär att, åh vad bra då har vi använt 

upp pengarna vi fick av alla bidragsgivare, det blev plus minus noll. Den informationen 

är ju ganska ointressant. Det som är intressant är ju vad gjorde vi med pengarna vi fick” 

(Ernestam, 2016) 

 

Det ekonomiska resultatet är dock en förutsättning för att bedriva verksamhet, ju mer 

insamlade medel desto mer kan organisationen utföra (Ernestam, 2016; Kroon, 2016). 

Ernestam (2016) menar vidare att ett bra resultat innebär en hög insamling och att dessa 

resurser sedan används för att utföra bra verksamhet inom ramarna för Röda Korsets vision. 

Både Ernestam (2016) och Kroon (2016) poängterar att organisationen strävar efter att gå plus 

minus noll, det vill säga att de har använt sina insamlade medel för att utföra verksamhet. 
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Vidare menar Ernestam (2016) att ett mindre bra resultat innebär att de insamlade pengarna 

inte används till tänkt verksamhet och att givarbasen och intäkterna som följd minskar. Kroon 

(2016) menar att resultatbegreppet även kan ses som ett mått på framgång, det vill säga vad 

organisationen har uppnått och vilka framsteg de har gjort mot sitt uppdrag och sina mål. 

Enligt Effektrapporten (2014) arbetar Röda Korset kontinuerligt med uppföljning av de 

resultat de når. För alla insatser som de genomför bestäms det önskade resultatet och hur 

dessa ska mätas. Resultaten från insatserna kopplas sedan mot de övergripande målen. 

Uppföljning av verksamheten sker enligt Ernestam (2016) varje kvartal och det är då fokus på 

hur och till vad pengarna har använts. Det handlar om att konkret kunna förklara vad 

organisationen har gjort för de pengar som de mottagit. Ernestam (2016) menar att det är 

viktigt att kunna exemplifiera, så som att för 100 kronor har vi kunnat bidra med tre filtar och 

fem mål mat. 

 

Organisationen har i dagsläget flertalet finansiella mått så som mängd insamling, antalet 

månadsgivare och gåva per givare (Ernestam, 2016). Röda Korset har även ytterligare 

nyckeltal för att indikera på ett slags övergripande resultat som visar omfattningen av Röda 

Korsets verksamhet, vilka är antal frivilliga, antal anställda, antal enheter, totala intäkter, 

totala kostnader och antal mottagare (Effektrapporten, 2014). Röda Korset kan mäta och 

rapportera kvantitativ information om hur många människor de har mött, men svårigheten 

ligger i att kunna förklara vilken effekt det fått. Ernestam (2016) menar att det är viktigt att 

visa vilken effekt som deras verksamhet haft, de måste på ett enkelt sätt kunna förklara vad 

organisationen gör. Det är ett dilemma som alla ideella organisationer ställs inför och något 

som Röda Korset aktivt arbetar med, som Ernestam (2016) själv uttrycker det “vad blir 

effekten av att möta en person i utsatthet?”. Organisationen bör enligt Ernestam (2016) arbeta 

med effektstyrning, de måste visa resultat men på ett annorlunda sätt då det i deras bransch 

handlar om effekter och inte lönsamhet. De måste finna mätetal som visar på organisationens 

nytta. Ernestam (2016) menar att utmaningen ligger i att redovisa kostnadssidan och den 

efterföljande effekten av en viss kostnad, det vill säga som Ernestam (2016) uttrycker det; “vi 

kan visa att vi lagt så mycket där och så mycket där, men vad gav det då? Vad är effekten?”. 

 

Röda Korset arbetar i nuläget med en effektrapport, vilket är ett steg i att försöka utveckla en 

metod för att kunna spegla effekten (Effektrapport, 2014). Röda Korset har dessutom upp-

följningar av olika slag för att ta reda på vad de gjort med pengarna, men Ernestam (2016) 

menar att det inte riktigt räcker för att spegla effekten, men att det är ett steg på vägen. Även 
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Kroon (2016) menar att det är svårt att mäta själva effekten av en aktivitet. Vidare menar 

Kroon (2016) att det går att uttrycka att så här många har vi mött i en aktivitet och så här 

mycket pengar la vi på aktiviteten, men själva effekten av aktiviteten är desto svårare. Röda 

Korset vill kunna mäta och återrapportera mer konkret vad deras aktivitet resulterade i 

(Kroon, 2016). Vidare nämner Kroon (2016) att det skulle kunna vara rapportering om att så 

här många fick ett jobb eller så här många lärde sig svenska till följd av aktiviteten. 

 

Ernestam (2016) och Kroon (2016) är båda överens om att Röda Korsets resultat är absolut 

viktigast för de utsatta människorna som organisationen arbetar för. Ernestam (2016) 

uttrycker det på följande vis;  

 

“Det är absolut för de utsatta, det finns liksom inga andra. Det är inte bara viktigt, det är 

livsviktigt, det finns bara några som verkligen verkligen behöver våra pengar och resultat 

och det är dom” (Ernestam, 2016) 

 

Vidare menar Kroon (2016) att resultatet även är viktigt för organisationen självt i syfte att 

kontrollera och även för allmänheten då organisationen måste kunna visa att de utför en bra 

verksamhet. Röda Korset menar att kravet från volontärer, allmänhet och givare ständigt ökar, 

de vill veta vart pengarna går till och vilka effekter de leder till (Årsberättelsen, 2014).  
 

Det kan utifrån intervjuerna med Ernestam (2016) och Kroon (2016) tolkas att även i Röda 

Korset handlar mycket av diskussionerna om problematiken att finna och mäta effekter av 

deras aktiviteter. Huruvida effekter direkt skulle kunna motsvara begreppen prestationer eller 

resultat är dock svårare att säga även i Röda Korsets situation. Utifrån intervjuerna skulle det 

kunna tolkas som om organisationen syftar på det sociala resultatet när de pratar i termer av 

effekter. Prestationerna i sin tur skulle, även i Röda Korsets fall, kunna ses som de aktiviteter 

som organisationen dagligen utför vilka syftar till att leda fram till organisationens önskade 

resultat.  
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4.3 Empirisk sammanfattning 

För att på ett överskådligt sätt visa vad som framkommit i studien av Rädda Barnen och 

Svenska Röda Korset sammanställs materialet utifrån dess olika fokusområden nedan. De 

båda organisationerna är välgörenhetsorganisationer som agerar inom den ideella sektorn. 

Vidare visas respektive organisations roll i samhället, uppdrag, vision och strategier. Vi ser 

det som viktigt att förstå organisationernas kontext och sammanhang och vad dessa områden 

innebär för organisationerna, som enligt ekonomistyrningslitteraturen bör vara utgångs-

punkten i utformningen av styrning och i förlängningen även ha en viktig påverkan vid 

beslutssituationer. Vidare presenteras även informationen som framkom rörande ekonomi-

styrningens roll, beslutsprocessen och informationens roll vid beslut samt prestations- och 

resultatbegreppet i de båda organisationerna. Avslutningsvis sammanfattas fokusområdena i 

en figur.  

 

Rädda Barnen 

Rädda Barnen förklarar att deras roll i samhället har utvecklats från att agera samhällsbyggare 

till att agera mer som guldkantsleverantörer. Vidare förklaras att rollen bör förändras då de i 

framtiden kommer behöva agera mer som samhällsbyggare igen för att samhället ska lyckas 

bibehålla kvaliteten inom vård, omsorg och utbildning. Uppdraget handlar om att arbeta för 

barn och deras rättigheter. Organisationen kan dock inte rädda alla världens barn, utan de 

måste prioritera vissa områden framför andra. Organisationen har tre uttalade verksamhets-

områden, vilka är barnets rätt till god samhällsstyrning, barnets rätt till trygghet och skydd 

samt barnets rätt till utbildning. Inom dessa tre områden har organisationen sedan utformat 

målsättningar. Målen uttrycks vanligen i termer av “fler barn” eller “färre barn” och tenderar 

att bli svåra att mäta och utvärdera. Organisationens vision är följande; “Vi ser en värld som 

tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till 

delaktighet”. För att Rädda Barnen ska lyckas uppnå sin vision arbetar de utefter fyra över-

gripande strategier, vilka är faktainsamling och analys, kunskapsförmedling och kompetens-

utveckling, direkta insatser för barn och påverkansarbete.  

 

Ekonomistyrningens främsta roll i organisationen beskrivs som att effektivisera och kvalitets-

säkra den. Rädda Barnens värdegrund och inriktning är styrande och ligger till grund för 

organisationens agerande. Vidare förklaras att uppföljningen tenderar att bli godtycklig då det 

upplevs som att “prestationen” i förhållande till de uppsatta målen är svåra att utvärdera mot. 

Det förklaras även att organisationens målsättningar har en tendens att utformas på ett sätt 
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som uppfattas som ouppnåeliga och otydliga och att det är en utmaning för organisationen att 

forma mål som är realistiska och mätbara i den kontext där de agerar.  Mätningen har även en 

tendens att fokusera på kvantitet framför kvalitet och organisationen strävar efter att finna 

metoder att lyckas mäta kvaliteten. Organisationen finansieras i form av bidrag, ideellt aktiva 

och tjänstemän. Finansieringen blir styrande i den bemärkelsen att det lägger grunden för 

verksamheten men organisationens målsättningar formas inte utefter finansieringen utan efter 

organisationens uppdrag.  

 

Rörande organisationens beslutprocess skapas det först ett internationellt övergripande ram-

verk som skickas till Sverige, därefter finns det utrymme att göra nationella prioriteringar. 

Den första prioriteringen sker på riksmötet, vilket är Rädda Barnens högst beslutande organ. 

Besluten på riksmötet tas genom interna röstningar och besluten har därför en tendens att 

påverkas av medlemmarnas känslor. Utefter beslutet på riksstämman får regionerna sedan 

planeringsdirektiv där de har utrymme att göra lokala prioriteringar. Besluten på lokal nivå 

beskrivs även dessa påverkas av interna diskussioner. Förutom interna känslor och 

diskussioner så spelar även externa faktorer en viktig roll för organisationens beslut, Rädda 

Barnen måste förhålla sig till och agera med hänsyn till utsattheten och vad som händer i 

omvärlden. Det tycks handla om att med hjälp av extern information förstå var utsattheten och 

behoven finns i samhället och sedan anpassa verksamheten utefter det.  

 

Prestationsbegreppet används inte i Rädda Barnen utan de pratar mer i termer av output och 

outcome, där output förklaras som prestationen och outcome syftar till själva effekten av 

prestationen. Vidare förklaras det i Rädda Barnen att deras prestationer mäts i form av 

kvantitativa mått men att det saknas mått för att bevisa kvaliteten och effekten av 

prestationen. Mätningen och rapporteringen tenderar att bli i kontrollsyfte medan tolkningen 

och utvärderingen blir godtycklig. Vidare förklaras att organisationen pratar i termer av 

sociala resultat och ekonomiska resultat, där det sociala beskrivs som viktigast. Det är en 

omvänd logik för Rädda Barnen, jämfört med exempelvis företag, då ett bra ekonomiskt 

resultat är när organisationen går plus minus noll. Ett sådant resultat indikerar på att 

organisationen är i behov av och har använt de medel som de innehar. Rädda Barnen 

beskriver att en ständig utmaning är att hitta resultat som genererar användbar information, 

det vill säga resultat som indikerar på själva effekten av verksamheten. Information rörande 

organisationens olika resultat har idag ett viktigt syfte i att informera externt till bidragsgivare 

och allmänhet.   
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Svenska Röda Korset 

Röda Korset beskriver att organisationens främsta roll är att komplettera och stödja de 

områden där samhället inte riktigt räcker till. Vidare förklaras det att organisationen även har 

en viktig roll i att upptäcka, påvisa och påverka. Uppdraget handlar om att förhindra 

mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att säkerställa respekten för varje människas 

värdighet. Uppdraget innebär att Röda Korset ska identifiera och möta de mest angelägna 

humanitära behoven i samhället. För att lyckas med detta arbetar organisationen med att 

tydligare kunna prioritera vilka verksamheter och områden som de ska agera inom. Röda 

Korset arbetar lokalt, nationellt och internationellt inom tre huvudsakliga områden, vilka är 

konflikt och katastrof, hälsa och social delaktighet samt migration. Inom dessa områden har 

organisationen sedan utformat mål och länkat aktiviteter. Visionen i Röda Korset är att “ingen 

ska lämnas ensam i en katastrof”. För att lyckas uppnå visionen utgår arbetet från några 

grundläggande strategier, vilka är frivillighet, lokal närvaro, beredskap, riskreducering och 

påverkansarbete. Organisationen beskriver att strategin innebär att de ska finnas på plats före, 

under och efter en katastrof för att stödja människor som är i kris. 

 

I Röda Korset syftar ekonomistyrningen till att skapa en effektiv organisation med en sund 

kultur som bidrar till att förbättra verksamheten. Utgångspunkten i styrningen är 

organisationens värdegrund och sju grundprinciper; humanitet, opartiskhet, neutralitet, 

självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Grundprinciperna fungerar som en 

kompass i organisationen och vägleder organisationens agerande och beslut. Röda Korset har 

börjat tillämpa en målstyrningsmodell och ett styrkort som innefattar de övergripande mål och 

prioriteringar som organisationen arbetar mot. Modellen utgår från följande fem områden; 

finansiering, effektivitet, förtroende, utveckling och innovation samt hållbarhet. Vidare 

förklaras att återrapporteringen tenderar att bli kvantitativ och att det saknas kvalitativa mått. 

Röda Korset finansieras av bidrag, ideellt aktiva och avkastning av eget kapital. De lokala 

kretsarna är självfinansierade och arbetar som en lös typ av franchise, då de agerar under 

Röda Korsets namn, ramverk och styrning men att de inte automatiskt blir tilldelade några 

pengar. 

 

Beslut inom Röda Korset beskrivs tas utifrån människan i utsatthet. För att lyckas fokusera 

resurserna på människan i utsatthet sker den första prioriteringen i organisationens högst 

beslutande organ, riksstämman. På riksstämman fattas de övergripande besluten om Röda 

Korsets framtid och verksamhetsinriktning genom intern röstning. Organisationens mål-
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sättningar baseras sedan på Riksstämmans beslut, vilka bryts ner till mål och aktiviteter. 

Vidare förklarar Röda Korset att deras beslut även har en tendens att påverkas av till-

strömningen av medel och vad som är publikt för tillfället. Vidare tycks tillströmningen av 

pengar och vad som är publikt för tillfället ha ett visst samband, organisationen beskriver att 

de ser tydliga effekter på allmänhetens engagemang i samband med ökad eller minskad 

rapportering. Även extern information förklaras som påverkande vid beslutssituationerna, där 

syftet är att den ska analyseras och sammanställas för att vidare omvandlas till interna 

åtgärder. 

 

Röda Korset använder inte begreppet prestationer i sin verksamhet, utan de pratar mer i 

termer av verksamhet och aktivitet. Det kan dock sägas att organisationen dagligen utför 

något, vilket skulle kunna ses som att de trots allt presterar. Organisationen mäter sina 

”prestationer” kvantitativt men uttrycker att de saknar kvalitativa mått, de vill kunna mäta 

effekten av sina insatser. Organisationen strävar efter att kunna utvärdera den sociala effekten 

av verksamheten, det vill säga vad som faktiskt har förändrats till följd av deras agerande. I 

dagsläget har mätning av deras verksamhet och aktiviteter mycket av ett avstämningssyfte för 

att visa omgivningen vad de gör. Resultatbegreppet i Röda Korset syftar på det sociala 

resultatet snarare än det ekonomiska. Ekonomin ses som en förutsättning för att bedriva 

verksamheten och nödvändig för att skapa det sociala resultatet. Organisationen strävar efter 

att gå plus minus noll, det vill säga att de har använt sina insamlade medel för att utföra 

verksamhet. I dagsläget upplever organisationen att de kan mäta och rapportera kvantitativ 

information om prestationer och ekonomiska resultat men att de har svårigheter med att kunna 

förklara nyttan och effekten av sina aktiviteter.  
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Rädda Barnen Röda Korset 

Roll: Kompletterande, samhällsbyggare/ 
guldkantsleverantörer 
Uppdrag: Barns rättigheter 
Vision: En värld där alla barns rättigheter är 
tillgodosedda 
Strategier: Faktainsamling och analys, 
kunskapsförmedling och 
kompetensutveckling, insatser för barn och 
påverkansarbete  
	  

Ekonomistyrningens roll:  
Effektivisera och kvalitetssäkra, värdegrund 
och inriktning är styrande, uppföljning blir 
godtycklig, mäter kvantitativt, strävar efter 
att mäta kvalitet, finansiering i form av 
bidrag, ideellt aktiva, tjänstemän 
	  

Beslutsprocessen och informationens roll:  
Riksstämman skapar ramverk, intern 
röstning, interna känslor, externa 
faktorer/information  

Prestationsbegreppet:  
Används ej, output och outcome, mäts 
kvantitativt, saknas kvalitativa mått, 
rapportering i kontrollsyfte, ej utvärdering 

Resultatbegreppet:  
Ekonomiskt och socialt, sociala resultat 
viktigast, omvänd logik, plus minus noll, 
svårigheter att förklara effekten 

Ekonomistyrningens roll:  
Effektivisera och förbättra, grundprinciperna 
och värdegrund är styrande, 
målstyrningsmodell/ styrkort, 
återrapportering kvantitativ, saknar 
kvalitativa mått, finansiering i form av 
bidrag, ideellt aktiva, avkastning EK, 
självfinansierade kretsar 
 
Beslutsprocessen och informationens roll:  
Riksstämman, intern röstning, med hänsyn 
till människan i utsatthet, pengar, extern 
information och media styrande  

Prestationsbegreppet:  
Används ej, verksamhet och aktivitet, mäts 
kvantitativ, saknas kvalitativa mått, vill 
kunna mäta effekten, avstämningssyfte, 
omgivningens uppfattning  
 
Resultatbegreppet:  
Ekonomiskt och socialt, sociala resultat 
viktigast, plus minus noll, svårigheter i att 
mäta effekten 
 

Roll: Kompletterande och stödjande även 
upptäcka, påvisa och påverka 
Uppdrag: Förhindra mänskligt lidande 
Vision: Ingen ska lämnas ensam i en 
katastrof 
Strategier: Frivillighet, lokal närvaro, 
beredskap, riskreducering och 
påverkansarbete 

 
 

Figur 3 Empirisk sammanfattning 
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5. Resultat och analys kring studiens fokusområden    
I den genomförda studien kan det tolkas som att ekonomistyrningen inte har den roll och det 

genomslag i välgörenhetsorganisationernas beslutprocess som den kan, eller till och med 

borde ha. Besluten i de studerade organisationerna tycks istället påverkas och styras av en 

rad andra faktorer. Organisationerna upplever vidare svårigheter med att kvalitativt mäta sin 

verksamhet och menar att mätningen i dagsläget tenderar att enbart inneha en kvantitativ 

dimension. I dagsläget använder sig organisationerna inte av begreppet prestation i 

verksamheten och resultatbegreppet tycks ha två innebörder. I följande kapitel diskuteras och 

analyseras dessa ovan identifierade fokusområden vidare i syfte att klargöra på vilka 

premisser resursprioriteringar görs i välgörenhetsorganisationer samt vad prestations- och 

resultatbegreppet konkret innebär i organisationernas specifika kontext.  

 

5.1 Ekonomistyrningens roll i välgörenhetsorganisationer   
Utifrån det insamlade empiriska materialet har en del liknande uttalanden, mönster och 

samband kunnat identifieras. Sammantaget kan det sägas att ekonomistyrningen inte riktigt 

tycks ha den roll och det genomslag i organisationerna som Anthony et. al (2014), Andersson 

(2013) Lindvall (2011) och Simons (2000) med flera författare nämner att den kan ha. De 

båda organisationerna uttrycker exempelvis att de upplever utmaningar med att kvalitativt 

mäta sin verksamhet. I dagsläget tenderar mätningen att bli av mer kvantitativ karaktär och 

återrapporteringen syftar främst till att bevisa extern legitimitet. Vad som har drivit denna 

utveckling är dock inte helt enkelt att förklara. Organisationerna uttrycker att de är i behov av 

en mer kvalitativ mätning och att de ständigt arbetar för att finna metoder som erhåller mer 

givande information av deras mätning. Om man går djupare in på vad som kan vara möjliga 

orsaker till denna utveckling och varför organisationerna upplever dessa svårigheter har ett 

antal möjliga gap identifierats, vilka är gapet mellan mål och mätning, gapet mellan formell 

och informell styrning samt gapet mellan planering och utvärdering.  

 

5.1.1 Gapet mellan mål och mätning  

Ett av de identifierade gapen tycks uppstå mellan organisationernas mål och vad de mäter. För 

att utveckla och förklara resonemanget ytterligare; organisationernas vision, uppdrag, 

strategier och målsättningar upplevs alla syfta på faktorer av social karaktär medan mätningen 

och vad organisationerna rapporterar om istället tenderar att länkas till mer ekonomiska 
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aspekter. Målsättningarna i de båda organisationerna upplevs förvisso som svåra att utvärdera 

men de finns trots allt, verksamhetsområdena är väl definierade och visionen är tydligt 

uttryckt. Vidare är de även länkade till varandra och anpassade utefter välgörenhets-

organisationernas kontext (jfr. Andersson, 2013; Greve, 2009). Det handlar därmed inte om 

att organisationerna är särskilt otydliga i detta avseende, det vill säga i vad de vill uppnå eller 

hur de planerar att uppnå det (jfr. Bryson, 2004). De har ett övergripande uppdrag och en 

vision som de sedan har format målsättningar och strategier utefter. Vad som upplevs 

problematiskt i situationen är att i nästa led lyckas länka organisationernas sociala 

målsättningar med de aktiviteter som organisationen dagligen utför för att i förlängningen 

kunna utvärdera dem mot varandra. Detta för att erhålla användbar information som skulle 

kunna hjälpa organisationerna att utvärdera sin verksamhet.  

 

Hur målen utformas tycks dock i sammanhanget ha en viss påverkan till denna problematik. 

Thylefors (2007) skriver i boken ”Ledarskap i human service-organisationer” 1, att målen i 

denna typ av organisationer tenderar att bli tolkningsbara och att de måste konkretiseras för 

att få en mer styrande roll i organisationerna. Det förklaras vidare att det vanligen inte finns 

något att invända mot själva målen i organisationerna men att målen har en tendens att 

uppfattas som abstrakta när de komprimeras. Vidare betonar Thylefors (2007) att 

målsättningar som uppfattas som abstrakta har en tendens att upplevas som omöjliga att 

uppnå, vilket i sin tur sannolikt får till följd att det blir svårare att stämma av verksamheten 

gentemot mål av denna karaktär. Vad Thylefors (2007) beskriver och diskuterar kring ovan 

upplevs som talande även för den situation som uppdagats i de studerade välgörenhets-

organisationernas situation. Målen de formar upplevs många gånger som ouppnåeliga 

och/eller icke utvärderingsbara. Problematiken tycks vidare grundas i den kontext som 

organisationerna befinner sig i, det vill säga att behoven i samhället alltid kommer att vara 

större än resurserna varvid målen som följd kan upplevas som ouppnåeliga.  

        

Vidare formar organisationerna mål som syftar på “fler” eller “färre”, varvid den direkta 

konsekvensen torde bli att utvärderingen försvåras då det i organisationernas kontext upplevs 

som problematiskt att ta reda på information av sådan karaktär. Hur organisationerna 

rapporterar sina aktiviteter kan även vara en bidragande orsak till att informationen de erhåller 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Med human service organisationer menar Thylefors (2007) välfärdssektorn, vilka beskrivs som sjukvården, 
socialtjänsten, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, för att nämna några. Utmärkande för sektorn är att 
organisationerna inom den tar hand om medborgare från födseln till döden.  
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upplevs som svår att utvärdera. I dagsläget tenderar Rädda Barnen och Röda Korset att 

rapportera sina aktiviteter i form av “ja, aktiviteten har ägt rum” eller “nej, aktiviteten har inte 

ägt rum”. En sådan rapportering ger organisationerna enbart information av kvantitativ 

karaktär men säger dessvärre inte särskilt mycket om de kvalitativa aspekterna i aktiviteten. 

Rapporteringen upplevs inte heller ge några vidare indikationer på om aktiviteten de utfört 

bidragit till att organisationerna tagit sig närmare sina målsättningar eller inte, utan enbart på 

att aktiviteten har ägt rum som planerat.  

 

Målen syftar dessutom på områden där det kan vara svårt att särskilja organisationens insats i 

det stora hela, vilket kan bidra till att informationen från utvärderingen av aktiviteten blir 

felaktig eller snedvriden. Likheter kring detta kan relateras till de svårigheter som Thylefors 

(2007) beskriver förekommer även inom organisationer i välfärdssektorn, det vill säga att 

fastställa orsakssambanden mellan insatser och resultat, med andra ord kopplingen mellan mål 

och medel. För att konkretisera det hela, Rädda Barnen har uttryckligen tre verksamhets-

områden som de arbetar inom, vilka är barnets rätt till god samhällsstyrning, barnets rätt till 

trygghet och skydd samt barnets rätt till utbildning. Inom dessa tre områden har 

organisationen sedan format målsättningar. Inom det andra verksamhetsområdet, “barnets rätt 

till trygghet och skydd”, uttrycks exempelvis målen som följer; ”färre barn utsätts för fysiskt 

eller psykiskt våld, kränkande behandling och diskriminering”, ”färre barn i Sverige uppvisar 

tecken på psykisk ohälsa” och ”färre barn separeras från sina familjer och fler barn kan 

återförenas med sin familj i väpnande konflikter och naturkatastrofer”, för att återge några 

konkreta exempel. Men hur kan organisationen för det första veta hur många barn som i 

dagsläget utsätts för exempelvis fysiskt eller psykiskt våld, kränkande behandling eller 

diskriminering? Hur mäts något så abstrakt? Hur kan organisationen i nästa led veta att färre 

barn utsätts och hur kan de veta att just deras insats varit bidragande till den utvecklingen? 

Det är minst sagt en komplex situation och vid en första anblick skulle det tänkas att 

organisationen antagligen inte kan ta reda på specifik information av detta slag, utan att de får 

nöja sig med en godtycklig uppskattning. En godtycklig uppskattning kan i nästa led tänkas 

bidra till en godtycklig utvärdering och bedömning, vilket i sin tur som tidigare nämnts kan 

bidra till att utvärderingen blir felaktig eller snedvriden.  

 

Vidare kan frågan ställas vad det då tjänar till att organisationen överhuvudtaget formar 

målsättningar om det ändå inte går att utvärdera gentemot dem? En tänkbar förklaring till 

detta är att organisationerna måste klargöra för bidragsgivare och omvärld vad de syftar 
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åstadkomma med sin verksamhet för att skapa den externa legitimiteten. Om organisationerna 

inte gör det på ett övertygande och tydligt sätt kommer bidragen antagligen att utebli, något 

som i förlängningen är hotande mot verksamhetens existens. Detta då organisationerna är 

beroende av bidrag, ideellt engagemang och förtroende för att överleva. Organisationernas 

verksamhet kan således förklaras likt ett enkelriktat flöde där de som bidrar med olika 

resurser inte får något annat än glädjen och tillfredsställelsen av sin medverkan tillbaka. 

Mottagaren av organisationens “tjänst” är därmed inte de som bidrar med resurser, vilket får 

till följd att resurserna hämtas från en grupp i samhället medan tjänsten riktas mot en helt 

annan. Välgörenhetsorganisationernas verksamhet bygger därmed mycket på förtroende, då 

det inte finns en tydlig koppling mellan bidragsgivaren och mottagaren (jfr. Gustafson, 2008; 

Leopold, 2006; Padaki & Vaz, 2005; Courtney, 2002 med flera författare). För att upprätta 

detta livsviktiga förtroende ses det därmed som väsentligt för organisationerna att de tydligt 

lyckas visa omvärlden vad de syftar åstadkomma samt vad de åstadkommit med sin 

verksamhet.  

 

I välgörenhetsorganisationernas fall upplevs informationen kring mål och mätning ha mycket 

av ett externt syfte. Det handlar om att på ett tilltalande sätt bevisa för omvärlden vad 

organisationerna syftar åstadkomma samt hur väl de lyckats med det, detta för att 

organisationerna i förlängningen ska få fortsatt stöd vilket ses som avgörande för deras 

överlevnad. Vidare skulle det kunna ses som att organisationerna befinner sig i ett slags 

”dragfält”, där omvärlden och givarna på ena sidan ”drar” i organisationen och människorna 

och barnen som befinner sig i utsatthet på den andra. Vem organisationerna egentligen syftar 

åstadkomma värde för kan därmed ses som aningen tvistad. Organisationerna uttrycker att det 

är för människor och barn i utsatthet som de syftar skapa värde, då det är för dessa mottagare 

organisationerna finns till. Men utan givarnas bidrag och omvärldens förtroende kan 

organisationerna inte finansiera verksamheten och utan finansiering kan inte verksamheten 

fortskrida, det vill säga utan input kan inte output skapas (jfr. Hudson, 2003; Anthony & 

Young, 1988).  

 

Med hänsyn till ovan beskrivna situation skulle det kunna tolkas som att välgörenhets-

organisationer har två typer av relationer. En relation som riktar sig till givare och omvärld 

och en relation som riktar sig till mottagaren i utsatthet. Hur dessa relationer ska kunna 

upprättas och vidare kunna upprätthållas ses som avgörande för organisationens verksamhet, 

men beroende på vilket perspektiv som antas kommer tillvägagångssättet att se olika ut. Vad 
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som kan konstateras är dock att organisationerna utan tvekan finns till för mottagaren i 

utsatthet, men att organisationens existens inte ges av mottagaren utan av givarna och 

omvärlden. Denna situation och samband samt det enkelriktade flödet som till följd tycks 

uppstå kan ha en påverkan på hur målen utformas som de gör och att gapet mellan mål och 

mätning i förlängningen tycks uppstå. För att förklara resonemanget ytterligare, välgörenhets-

organisationer befinner sig i ett slags dragfält där de å ena sidan behöver tillgodose givare och 

omvärld och å andra sidan människorna och barnen som befinner sig i utsatthet. I andra typer 

av organisationer tycks existensen ges av dess ”kunder”, vilket Sörqvist (2000) i boken 

”Kundtillfredsställelse och kundmätningar” menar traditionellt ses som den som betalar för 

en vara eller tjänst. För välgörenhetsorganisationer finns däremot inte någon kundrelation i 

denna bemärkelse, då det inte handlar om utbyte av lika värden (jfr. Gustafson, 2008; 

Leopold, 2006).    

 

Det kan således förmodas att mycket av problematiken grundas i gapet mellan mål och 

mätning men att gapet i sig tycks bero på den kontext och situation som välgörenhets-

organisationerna befinner sig i. Organisationernas uppdrag, vision, strategier samt 

målsättningar måste utformas med hänsyn till vad de syftar åstadkomma socialt med sin 

verksamhet, detta då det ska svara på varför organisationen ska göra vad de gör samt 

klargöra hur organisationen ska se ut och hur de ska bete sig för att fullgöra sitt uppdrag (jfr. 

Bryson, 2004). Detta ses som viktigt för att skapa den externa legitimiteten som beskrivs som 

livsnödvändig för organisationernas överlevnad. Organisationerna måste således anpassa sig 

efter givarna och omvärlden för att kunna uppnå vad de vill inom det sociala. Vidare tycks 

”intressenterna” runt om organisationerna alla se med kritiska ögon på verksamheten och 

ställer därför krav på ett transparent agerande och rapportering kring områden så som 

prestationer, resultat och effektivitet. Vidare tycks det vara problematiskt för organisationerna 

att lyckas länka de socialt motiverade aktiviteterna med vad som upplevs som ett mer 

ekonomiskt utfall, därav tycks gapet mellan mål och mätning uppstå. Daag (2016) i Rädda 

Barnen beskriver egentligen mycket av problematiken sammanfattad i en enda mening “hur 

kan man med siffror beskriva ett leende?”.  

 

5.1.2 Gapet mellan formell och informell styrning  

Det andra identifierade gapet som tycks ha en påverkan till varför ekonomistyrningen inte 

upplevs ha det genomslag i organisationerna som den kan ha, är gapet mellan organisationens 

formella och informella styrning. Flertalet författare förklarar att samverkan och balans 
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mellan de båda delarna är viktigt för att organisationerna ska få ut önskad styreffekt (jfr. 

Anthony et. al, 2014; Andersson, 2013; Lindvall, 2011; Ewing & Samuelson, 2002). Vad 

samverkan och balans konkret faktiskt innebär i välgörenhetsorganisationernas kontext 

upplevs vidare som avgörande för att överhuvudtaget kunna utveckla området. Det skulle 

utifrån den studie som genomförts kunna tolkas som att den formella styrningen bör utvecklas 

med hänsyn till de informella faktorerna som råder inom organisationerna och att den 

informella styrningen i nästa led bör vara i linje med den formella utformningen för att 

organisationerna ska lyckas få ut önskad effekt av styrningen. I dagsläget skulle det kunna ses 

som att organisationerna till viss del använder sig av formella hjälpmedel, så som 

budgetering, redovisning och extern rapportering (jfr. Anthony et. al, 2014; Andersson, 2013; 

Ewing & Samuelson, 2002). Men att den informella styrningen tar övertaget internt, det vill 

säga genom bland annat informell kommunikation, kultur och värderingar (jfr. Anthony et. al, 

2014; Andersson, 2013). Vidare kan det tolkas utifrån studien som genomförts att 

välgörenhetsorganisationerna i dagsläget inte riktigt lyckats få de informella och formella 

aspekterna att samverka i tillräcklig omfattning, vilket i sin tur kan vara bidragande till att 

gapet mellan å ena sidan det ekonomiska och å andra sidan det sociala tycks uppstå.  

 

För att gå vidare in på möjliga orsaker till varför organisationerna inte tycks få den formella 

och informella styrningen att samverka förs tankarna en än gång till organisationernas 

specifika kontext. Organisationerna styrs av frivillighet, vilket innebär att människor enas i ett 

gemensamt intresse om att förändra något. I Rädda Barnen och Röda Korsets fall handlar det 

om att frivilliga människor gemensamt går ihop för att möta människor och barn i utsatthet. 

Vidare kan det tänkas att medlemmarna i organisationerna som följd inte är speciellt 

mottagliga för att bli styrda utan att de själva vill ”styra” sin frivillighet utefter sina intressen i 

att förändra något. Detta kopplar tankarna vidare till McGregors omtalade teori, teori X och 

teori Y, som beskrivs i boken ”The human side of enterprise” från 1960. Vidare handlar 

teorin kortfattat om två olika typer av människosyn som en ledare kan anta, vilket tycks agera 

som en slags självförverkligande profetia i sammanhanget. I de studerade välgörenhets-

organisationerna tycks medlemmen ha en egen vilja och drivkraft att göra ett bra arbete, 

drivkraften kommer därmed från individen själv och inte genom ledningens styrning och 

kontroll. Detta kan i sin tur vara en bidragande orsak till att den informella styrningen tycks 

ha en övertagande roll internt i organisationerna.  

 



	   82 

Gapet mellan den formella och informella styrningen verkar således ha sin utgångspunkt i att 

organisationernas medlemmar antas ha ett starkt inre driv för uppgiften då de frivilligt valt att 

engagera sig i organisationen. Vidare antas det att medlemmen därför sannolikt inte är 

speciellt mottaglig för styrning och kontroll i någon större utsträckning. Detta kan i sin tur 

påverka vilken typ av ledningsstil som passar och överhuvudtaget accepteras i sammanhanget. 

Thylefors (2007) menar att i princip alla typer av ledarskapsteorier grundas i frågan om att 

skapa effektivitet. Vilka ledaregenskaper som sedan krävs för att skapa den eftersträvade 

effektiviteten är i sin tur beroende på situationen. Det som kan konstateras är dock att ledarens 

beteende och sätt att leda organisationen påverkar medarbetarens attityd till situationen vilket 

i sin tur har en påverkan på medarbetarens beteende. Det kan antas att organisationernas 

medlemmar inte skulle låta sig styras av en allt för utbredd formell karaktär på styrningen. En 

allt för informell karaktär på styrningen antas å andra sidan inte heller som helt optimal för att 

få ut önskad styreffekt. Det informella ledarskapet behöver dock inte ses som negativt i 

bemärkelsen att det skulle försämra styrningen, utan det handlar mer om att få den informella 

styrningen i balans och i samverkan med den formella. Vad som vidare anses vara i balans 

och i samverkan i välgörenhetsorganisationernas kontext tycks avgöras en hel del av 

situationen och medlemmarna inom organisationen.   

 

5.1.3 Gapet mellan planering och utvärdering  

Utifrån studien som genomförts kan det även ses att de båda organisationerna upplever 

svårigheter i att planera och utvärdera verksamheten, något som Anthony et. al (2014) med 

flera författare menar är två av ekonomistyrningens roller. Vidare skulle det kunna tänkas att 

det även finns ett visst samband mellan planering och utvärdering och att ett gap däremellan 

tycks uppstå, detta då organisationerna upplever att utvärderingen blir godtycklig vilket i 

nästa led väcker starka skäl till att tro att de därför inte vill använda sig av den informationen 

vid planering. Detta får till följd att informationen inte går i den “cirkelliknande bana” som 

det kan tänka sig att den skulle kunna göra. Det vill säga att det som utvärderas kommer 

organisationen till nytta och exempelvis kan vägleda dem vid framtida beslut. Cirkeln kan 

därmed ses som nästintill bruten, organisationen tycks till viss del planera verksamheten 

utifrån de medel de har att tillgå, men till största del handlar det om att agera snabbt utefter 

behoven i världen. För att visa tanken kring informationens ”cirkelliknande bana” visas 

resonemanget i en förenklad figur nedan.  
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Svårigheterna med att planera verksamheten tycks vidare även den grundas och kunna 

kopplas till välgörenhetsorganisationernas specifika kontext. Organisationerna har av 

naturliga skäl svårt att förutse vad som kommer hända i framtiden, då det vanligen handlar om 

att organisationerna ska agera snabbt vid olika typer av oförutsägbara katastrofer. Både Rädda 

Barnen och Röda Korset nämner flyktingkrisen som extraordinär där följden blivit att 

organisationerna tvingats att både planera och prioritera om, detta för att organisationerna ska 

fokusera på var behovet är som störst för tillfället. Det kan tolkas att organisationernas 

agerande till stor del styrs av vad som händer i omvärlden och att ekonomistyrningens roll 

därför av naturliga skäl inte tycks vara speciellt utbredd. De båda organisationerna nämner 

som exempel en situation som i princip förändrade hela “spelplanen”, nämligen den hjärt-

skärande bilden på den treårige pojken vars kropp sköljdes upp på en strand i Turkiet. Bilden 

spreds över hela världen som en löpeld och engagemanget ökade lavinartat som följd. 

Organisationerna förklarade att de riktade stor del av sitt fokus preliminärt på katastrofen, 

varvid tidigare planering som följd förbisågs.  

 

Det kan dock utifrån studien tolkas som att en del av verksamheten, situationen till trots, 

faktiskt går att planera. Organisationerna nämner som exempel att de har olika typer av medel 

att tillgå; fria medel och ändamålsmärkta medel. De fria medlen innefattar mestadels 

medlemsavgifter, vilket är något som Rädda Barnen internt kallar för “säkrad finansiering”, 

utefter dessa kan organisationen till viss del planera sin verksamhet. Röda Korset har en 

liknande princip, som månadsgivare i Röda Korset kan du inte rikta ditt bidrag till något 

speciellt område utan organisationen fördelar pengarna själva internt, varvid även dessa medel 

skulle kunna ses som “säkrad finansiering”. Vidare förklaras det i de båda organisationerna att 

en del av pengarna är ändamålsmärkta, vilket innebär att dessa medel redan i förväg är 

Beslut	  om	  
resursprioritering	  

Planering	   Utvärdering	  

Figur 4 Informationens ”cirkelliknande bana” 
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planerade och avsedda för ett visst specifikt ändamål. Dessa medel kan organisationerna 

därför inte styra över utan de ska bara förvaltas i syfte att gå till det specifika ändamålet. 

Finansieringen i välgörenhetsorganisationer är därmed inget lån men inte heller något de äger, 

utan de är avsedda att förbrukas men inte fritt utan ofta till givna ändamål (jfr. Gustafson, 

2008; Leopold, 2006). De ändamålsmärkta medlen är därmed svåra att planera och förutsäga 

kring då de vanligen är relaterade till olika typer av oförutsägbara katastrofer. Finansieringen, 

eller resursanskaffningen, förklaras både i teorikapitlet och empirikapitlet som ett viktigt 

område och något som särskiljer välgörenhetsorganisationer mot andra aktörer i samhället.  

 

I de båda organisationerna har utmaningar även identifierats inom området utvärdering och att 

återrapporteringen tenderar, som även tidigare nämnts, att bli av kvantitativ karaktär. För att 

uppföljningsprocessen ska vara genomförbar torde vikten även här ligga mycket i att målen 

formuleras på ett sätt som gör att de överhuvudtaget är möjliga att följa upp och utvärdera, 

något som det även tidigare diskuterats kring. Detta är dock ofta lättare sagt än gjort, 

organisationerna har ett visst uppdrag, vilket i sin tur påverkar visionen som sedan 

konkretiseras genom utformningen av strategier. Målsättningarna måste därmed anpassas 

utefter detta. Det skulle dock kunna ifrågasättas om välgörenhetsorganisationer enbart har en 

social drivkraft? Organisationerna tar visserligen utgångspunkt i det sociala men 

förutsättningarna för att kunna utföra något inom det sociala grundar sig i det ekonomiska. 

Detta får till följd att det skulle kunna sägas att välgörenhetsorganisationer även har en viss 

typ av ekonomisk drivkraft, i termer av att det ekonomiska ses som en förutsättning för att 

överhuvudtaget kunna skapa någonting inom det sociala. Att poängtera är att den ekonomiska 

drivkraften i organisationerna inte på något sätt liknas vid att de strävar efter överskott i form 

av vinst utan att det handlar om att samla in medel att använda till specifika aktiviteter inom 

ramen för organisationernas uppdrag. Likheter kring vad som uppdagats i välgörenhets-

organisationernas situation skulle kunna liknas vid den situation som Thylefors (2007) 

diskuterar råder även inom välfärdssektorn, det vill säga att organisationerna har en tendens 

att vara flersyftande och beskriver att det kan handla om ett allmänt inriktat syfte samt ett 

individuellt inriktat syfte. Detta tycks vidare vara fallet även för de studerade välgörenhets-

organisationerna, det vill säga det skulle kunna ses som att organisationerna har både ett 

socialt och ett ekonomiskt inriktat syfte med den verksamhet de bedriver.  
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Den ”flersyftande verksamheten” leder vidare tankarna till om organisationerna skulle kunna 

hjälpas av att tänka sin verksamhet mer i form av olika typer av projekt? Tankar väcks kring 

om gapet mellan planering och utvärdering eventuellt skulle kunna undvikas eller i alla fall 

minskas med hjälp av en anpassad typ av projektstyrning? Badewi (2016) skriver i artikeln 

”The impact of project management (PM) and benefits management (BM) practices on 

project success: Towards developing a project benefits governance framework” att 

organisationer i allmänhet kan ha nytta av projektstyrning genom att den kan agera som 

hjälpmedel för att öka effektiviteten av insatser per projekt och samtidigt öka effektiviteten av 

själva insatserna. Lyckade projekt kan därefter mätas genom dess effektivitet både ur ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Det kortsiktiga perspektivet skulle i välgörenhets-

organisationernas fall kunna tolkas som det ekonomiskt inriktade syftet, det vill säga det 

värde organisationen lyckas skapa med mängden insatta resurser. Vidare skulle det lång-

siktiga perspektivet kunna kopplas till det socialt inriktade syftet, det vill säga hur väl 

insatserna i längden tar organisationen närmare sitt uppdrag och sin vision.  

 

Eklund (2011) skriver i boken ”Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren” att ett projekt 

vanligen är av engångskaraktär, är begränsat i tid och omfattning, tilldelat en begränsad 

mängd resurser, målinriktat samt att projektet är uppbyggt kring en tillfällig organisation. 

Flertalet av de ovan nämnda kriterierna som Eklund (2011) nämner tycks kunna stämma in 

någorlunda med hur situationen ser ut i välgörenhetssituationernas verksamhet. Det skulle 

dock kunna ifrågasättas om organisationerna egentligen någonsin fullgör sina ”projekt”? Är 

välgörenhetsorganisationers projekt verkligen begränsade i tid och omfattning? När anser sig i 

så fall organisationerna vara klara med projektet? Vidare väcker dessa funderingar tankar 

kring om det är just den här svårigheten som är bidragande till att utvärderingen i 

välgörenhetsorganisationer tycks försvåras, det vill säga när är tiden inne för utvärdering?   

 

Den specifika situation som välgörenhetsorganisationer befinner sig i tycks vara bidragande 

till att organisationerna upplever svårigheter kring planering och utvärdering. Ekonomi-

styrningen kan dock sägas ha en viss inverkan och påverkan på organisationernas planerings-

fas i bemärkelsen att ekonomin lägger grunden för hela verksamheten. Vidare tycks det vara 

svårt för organisationerna att komma ifrån att utvärderingen mer eller mindre blir godtycklig, 

detta då målen tenderar att utformas på ett sätt som försvårar utvärderingen. Projekt-

styrningens genomslag skulle vidare antagligen begränsas till viss del på grund av 

organisationernas kontext men skulle ändå sannolikt kunna hjälpa organisationerna i vissa 
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avseenden. Det kan tolkas som att organisationerna, kontexten till trots, skulle kunna planera 

och utvärdera verksamheten i viss utsträckning med hjälp av en anpassad typ av projekt-

styrning. Organisationerna skulle därmed kunna utveckla mer kortsiktiga målsättningar med 

fokus på projektet och effektiviteten i det och även behålla sina långsiktiga målsättningar med 

fokus på den sociala påverkan. Som följd hade detta givit två typer av ”resultat” i 

verksamheten, ett som syftar mer på ekonomiska aspekter och ett som syftar mer mot det 

sociala. Information kring det mer kortsiktiga ekonomiska resultatet skulle därmed kunna 

användas internt vid planeringsfasen av nya projekt medan information kring det mer 

långsiktiga sociala resultatet skulle kunna användas för att stämma av organisationernas 

verksamhet gentemot organisationens övergripande uppdrag och verksamhetsmål.   

 

5.2 Informationens roll i välgörenhetsorganisationers beslutsprocess 
I tidigare avsnitt har det diskuterats kring ekonomistyrningens roll i organisationerna, där det 

framkom att den inte tycks ha det genomslag som Anthony et. al (2014) med flera författare 

beskriver att den kan eller till och med borde ha. Detta har vidare förklarats kunna bero på de 

gap som identifierats ovan. Ett av de beskrivna gapen är det som tycks uppstå mellan 

organisationernas planering och utvärdering. För att konkretisera det hela sätts planerings- 

och utvärderingsfasen in i ett sammanhang, där det kan antas att organisationernas beslut om 

resursprioritering tas mellan planeringen och utvärderingen. Det tänkta flödet illustreras i en 

förenklad figur nedan.  
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Figur 5 Planerings- och utvärderingsfasen 
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Vidare förs tankarna till vilken information som egentligen används mellan input och output, 

efter planering och innan utvärdering inom organisationerna. Det vill säga, vilken information 

används vid beslut om resursprioritering? Den genomförda studien tyder på att välgörenhets-

organisationernas beslutprocess ser relativt liknande ut. För att få en överblick av 

organisationernas beslutprocess samt vilken information som påverkar var i processen visas 

nedan en sammanfattande figur.  

 

 

 

 

 

  

 

 

I Rädda Barnen skapas först ett internationellt ramverk som skickas till Sverige, där det finns 

utrymme för nationella prioriteringar. Den första prioriteringen sker på riksmötet/ 

riksstämman, vilket beskrivs som Rädda Barnens respektive Röda Korsets högst beslutande 

organ nationellt. Det tolkas som att besluten som tas på riksmötet/riksstämman syftar till att 

genomsyra hela organisationens agerande. Besluten på riksmötet/riksstämman förklaras av 

organisationerna baseras på interna röstningar, vilket får till följd att besluten tenderar att bli 

subjektiva i den bemärkelsen att de är påverkade av medlemmarnas känslor och intressen. 

Vidare förklarar organisationerna att deras målsättningar formas efter besluten på riksmötet/ 

riksstämman, vilka bryts ner till mål och aktiviteter som regionerna får ut i form av 

planeringsdirektiv. I dessa planeringsdirektiv på regional nivå förklaras det att det finns 

utrymme att göra lokala prioriteringar. Besluten på lokal nivå beskrivs även de påverkas av 

medlemmarnas subjektivitet då interna diskussioner leder fram till vilka aktiviteter 

organisationerna ska genomföra. Aktiviteterna ska dock vara inom ramen för vad som 

bestämts på nationell nivå, det vill säga på riksmötet respektive riksstämman.  

Figur 6 Välgörenhetsorganisationernas beslutprocess 
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Vad som kan tolkas utifrån organisationernas beslutprocess är att medlemmarnas subjektivitet 

tycks ha en utbredd roll vid beslutssituationerna. Förutom interna känslor och diskussioner 

förklarar organisationerna att även extern information och vad som är publikt för tillfället 

genomgående har en viktig roll i organisationernas beslutsprocess. De måste ständigt förhålla 

sig till och agera med hänsyn till utsattheten och vad som händer i omvärlden. Vidare tycks 

det handla om att med hjälp av extern information förstå var utsattheten och behoven i 

samhället finns och därefter anpassa verksamheten utefter det. Den externa informationen 

förklaras därmed som att den ska analyseras och sammanställas för att omvandlas till interna 

åtgärder. 

 

Vidare kan frågan ställas om den externa informationen verkligen får det utrymme internt vid 

beslutssituationerna som organisationerna önskar? Utifrån studien som genomförts kan det 

tolkas att den externa informationens roll i själva beslutssituationen handlar mer om hur 

medlemmarna inom organisationen uppfattar och tolkar informationen. Det är därmed inte 

informationen i sig som styr besluten utan medlemmarnas tolkning av den. Vidare skulle det 

kunna ses som både en fördel och nackdel för organisationerna att medlemmarnas 

subjektivitet har en så pass utbredd roll vid besluten. Fördelaktigt är det, precis som uttrycks i 

intervjun med Rädda Barnen, att medlemmarna känner sig involverade och delaktiga vilket i 

sin tur troligtvis ökar deras motivation att arbeta i enlighet med besluten. Vidare förklaras det 

i intervjun med Rädda Barnen att en nackdel för organisationerna är att medlemmarna 

vanligen bidrar med begränsad tid i organisationen och att det därmed blir svårare att se “hela 

bilden”. Besluten tenderar därmed att grundas på den bild som medlemmarna har, vilken 

skulle kunna vara påverkad av dennes egna känslor, vilka skulle kunna vara färgade av den 

lokala situationen eller vad medlemmen uppfattar är publikt för tillfället.  

 

Önnevik (2010) skriver i boken ”Ledarskapets grunder – organisationens hjärna”, att 

människors värderingar, attityder och intressen generellt sett har en tendens att påverkas av 

både individens egna erfarenheter och omgivningen. Vidare beskrivs att en människas 

värderingar, attityder och intressen påverkar det beteende och de handlingar som personen 

utför. Vad Önnevik (2010) ovan resonerar kring tycks stärka vad som nämndes tidigare, det 

vill säga att medlemmars bild kan vara påverkad av dennes egna känslor, vilka skulle kunna 

vara färgade av den lokala situationen eller vad medlemmen uppfattar är publikt för tillfället. 

Röda Korset förklarar att deras beslut även tenderar att påverkas av tillströmningen av medel. 
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Vidare tycks organisationerna dessutom se ett visst samband mellan vad som är publikt för 

tillfället och tillströmningen av medel. Det skulle utefter det kunna tolkas som att vad som är 

publikt för tillfället har en inverkan på allmänhetens bild av situationen i världen, vilken styr 

deras engagemang som i sin tur styr tillströmningen av medel i välgörenhetsorganisationerna. 

För att på ett överskådligt sätt visa de ovan nämnda resonemangen kring vad som är styrande 

vid välgörenhetsorganisationernas beslutprocess visas nedan en figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare kan det dock ifrågasättas varför det ser ut på det här sättet? Varför tycks 

medlemmarnas subjektivitet ha en sådan utbredd roll i välgörenhetsorganisationers besluts-

process? I tidigare avsnitt resonerades det kring sambandet mellan planering och utvärdering 

och att gapet tycks uppstå däremellan, det förklarades att organisationerna upplever att 

utvärderingen blir godtycklig vilket i nästa led väcker starka skäl till att tro att 

organisationerna därför inte vill använda sig av den informationen vid planering. Detta kan 

därmed i nästa led få till följd att informationen rörande prestationer och resultat inte heller 

används internt vid själva beslutssituationerna, vilket gör att det tycks uppdagas ett utrymme 

för annan typ av information att istället ta plats.   
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Figur 7 Styrande vid välgörenhetsorganisationers beslut 
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Vidare upplevs det som att organisationerna ständigt måste bevisa för omvärlden vad som 

sker internt och hur resurser fördelas. Det handlar om en absolut transparens gentemot om-

världen, något som organisationerna beskriver har en påverkan på deras agerande. 

Informationen kring prestationer och resultat tycks därmed ha mer av ett externt än internt 

syfte. Tankarna kring detta kopplas vidare till vad Torres och Pina (2003) beskriver, att 

information som syftar till externa parter tenderar att ha lite av en “skyltfönstereffekt”. Vidare 

kan det tolkas som att information som har ett externt syfte tenderar att vara aningen 

”förskönad”, vilket antagligen får till följd att den inte anses lämplig för användning som 

underlag vid exempelvis interna beslut, något som Torres och Pina (2003) även nämner. 

Antalet aktörer inom välgörenhetsbranschen förklaras vidare som ständigt ökande, vilket har 

lett till att det har utbrett sig en slags konkurrenssituation i sektorn (jfr. Carman, 2009; 

Breman, 2008). Den rådande ”konkurrenssituationen” kan ses som ytterligare motiv till att 

den information som organisationerna visar utåt inte ses som speciellt lämplig att använda sig 

av internt, detta då den tycks ha som syfte att positionera organisationerna i konkurrensen och 

tenderar därför sannolikt att utformas på ett för omgivningen tilltalande sätt.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att besluten om resursprioritering i välgörenhets-

organisationer inte tycks styras av information rörande prestationer och resultat utan att 

besluten styrs av flertalet andra aspekter där medlemmarnas interna tolkning av dessa faktorer 

har en utbredd roll. Utifrån studien kan det utläsas att de faktorer som påverkar välgörenhets-

organisationer är följande; medlemmarnas känslor, interna diskussioner, extern information, 

tillströmningen av medel och vad som är publikt för tillfället. Huruvida dessa faktorer i sin tur 

påverkar varandra och/eller om det är någon faktor som styr de andra i större utsträckning är 

inget som definitivt kan säga utan endast resoneras kring.  

 

5.3 Prestations- och resultatbegreppet i välgörenhetsorganisationernas kontext 
Utifrån studien som genomförts kan det bland annat tolkas som att välgörenhetsorganisationer 

är flersyftande, då de har både ett socialt inriktat syfte och ett ekonomiskt inriktat syfte med 

den verksamhet de genomför. Organisationerna tycks vidare sträva efter att mäta både de 

ekonomiska och sociala aspekterna av vad de har presterat och vad prestationerna i sin tur har 

resulterat i. Flertalet författare nämner att det finns en betydande kunskapslucka i litteraturen 

rörande hur prestationer ska definieras och mätas samt vad resultatbegreppet innebär rent 

konkret i välgörenhetsorganisationernas kontext (jfr. Boateng, Akamavi & Ndoro, 2016; 



	   91 

Anthony et. al, 2014; Winand et. al, 2014; Barman, 2007, Leopold, 2006; Hudson, 2003). 

Avsaknaden av vad begreppen prestationer och resultat egentligen innebär och hur de kan 

mätas i välgörenhetsorganisationernas specifika kontext skulle vidare kunna vara en 

bidragande orsak till att information rörande begreppen inte tycks vara styrande vid 

organisationernas beslut. Det kan vidare tolkas att det är av betydelse att lyckas definiera 

dessa begrepp utifrån välgörenhetsorganisationers kontext, detta för att kunna bygga vidare på 

om eller hur ekonomistyrningen skulle kunna få en mer utbredd roll i organisationerna. 

Anthony et. al (2014) samt Anthony och Young (1988) nämner som exempel att information 

om prestationer och resultat skulle kunna utgöra ett bra underlag för att fatta välgrundade 

beslut. För att ta vid diskussionen kommer prestationsbegreppet och resultatbegreppet i 

välgörenhetsorganisationernas kontext att diskuteras och analyseras nedan.  

 

5.3.1 Prestationsbegreppet 

I den studie som genomförts framkom det att varken Rädda Barnen eller Röda Korset 

använder sig av begreppet prestation i sina verksamheter. Organisationerna upplevdes reagera 

på ett nästintill avståndstagande sätt när prestationsbegreppet kom på tal och uttryckte att 

begreppet inte är tillämpbart i verksamheten med hänsyn till deras specifika kontext. Allt 

eftersom diskussionerna om begreppet utvecklades upplevdes det dock som att 

organisationerna insåg att de dagligen faktiskt presterar men att prestationerna uttrycks i andra 

termer och har en lite annan innebörd jämfört med hur teorin definierar begreppet. I Rädda 

Barnen framkom det att organisationen talar i termer av output och outcome. Vidare förklaras 

output som prestationen och outcome syftar till effekten av prestationen. I Röda Korset 

används istället termer som verksamhet och aktivitet för att tala om vad organisationen utför. 

 

Utifrån teorikapitlet kan det tolkas att en prestation innebär att något utförs och att detta 

“något” även ger indikationer på om det som utfördes var bra eller dåligt (jfr. NE; 2016; 

Boateng, Akamavi & Ndoro, 2016; Micheli & Mari, 2014; med flera författare). För att ta 

reda på vad begreppet prestation har för innebörd i välgörenhetsorganisationernas kontext 

väcktes funderingar kring vad organisationerna lägger i begreppen, det vill säga vad innebär 

termerna output, verksamhet och aktivitet mer konkret? Med hänsyn till det material som 

samlats in kan det tolkas som att organisationernas ”prestationer” syftar till vad 

organisationen utför, vanligen i förhållande till sitt uppdrag. Röda Korset nämner som 

exempel att en prestation handlar om att stödja de människor som är i behov av hjälp och ge 
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medmänskligt stöd samt bidra med materiella resurser så som mat, filtar och medicin. Rädda 

Barnen uttrycker det mer som att på grund av att deras arbete bygger på andras välvilja och 

gåvor så handlar en prestation om att pengarna används till något som leder till ett resultat, för 

vad som uppfattas ett resultat för mottagaren. Vad som kan konstateras som gemensamt 

utifrån organisationernas sätt att tala om begreppet är att en prestation innebär att något utförs 

och att detta något riktas mot mottagaren.  

 

Vidare väcks tankar kring om organisationen verkligen enbart utför prestationer gentemot 

mottagaren? Organisationerna har gång på gång själva betonat vikten av omvärldens 

förtroende och bidrag för deras verksamhet. Torde det sig inte då logiskt att även tala om 

begreppet prestation med hänsyn till givarna och omvärlden? Borde man inte kunna säga att 

organisationen genomför olika typer av prestationer i olika lägen? Vidare skulle det således 

kunna sägas att organisationerna genomför en typ av prestation i input-processen och en slags 

prestation i output-processen. Dessa två prestationer upplevs vara av olika karaktär och syftar 

till att skapa olika “resultat”, ett ekonomiskt resultat och ett socialt resultat. Något som det 

även diskuterats och resonerats kring tidigare, det vill säga att det skulle kunna ses som att 

välgörenhetsorganisationer har både ett socialt och ett ekonomiskt inriktat syfte med den 

verksamhet de genomför. Detta borde alltså som följd innebära att organisationerna har både 

socialt inriktade prestationer och ekonomiskt inriktade prestationer. För att visa resonemanget 

visas nedan en figur.  
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I välgörenhetsorganisationernas situation tycks själva värdeaspekten saknas på begreppet 

prestation då det i dagsläget enbart upplevs syfta till att ”något” utförs2. Anledningar till att 

värdeaspekten saknas tycks vidare grundas en hel del i problematiken kring vem 

organisationerna egentligen syftar skapa värde för, vilket tidigare har diskuterats kring. Vad 

som då konstaterades var att organisationerna utan tvekan finns till för mottagaren i utsatthet, 

men att organisationens existens inte ges av mottagaren utan av givarna och omvärlden. 

Denna situation tycks skilja sig mot hur värde traditionellt skapas, det vill säga vanligen 

genom utbyte av lika värden (jfr. Gustafson, 2008; Leopold, 2006). Vidare skulle det 

enkelriktade flödet som uppstår i välgörenhetsorganisationernas kontext vara en del av 

förklaringen till att begreppet prestation upplevs sakna värdeaspekten, då det ses som aningen 

problematiskt att avgöra ur vems perspektiv värdeaspekten ska bedömas. Det vill säga, vem 

avgör egentligen om det som utfördes var bra eller dåligt? Utifrån studien kan det tolkas, i 

jämförelse med den teoretiska referensramen, som att begreppet prestation i välgörenhets-

organisationernas kontext i dagsläget enbart innefattar en dimension, det visar att något 

utförts. Den andra dimensionen, att detta “något” även ger indikationer på om det som 

utfördes var bra eller dåligt upplevs dock fattas organisationerna.  

 

Vidare kan det tolkas utifrån den studie som genomförts att organisationerna generellt syftar 

till de sociala prestationerna när de pratar allmänt kring begreppet “prestationer”, det vill säga 

organisationens output, verksamhet och aktivitet är riktad till att hjälpa människor och barn i 

utsatthet. Däremot tycks inte organisationerna mäta det sociala resultatet utan deras mätning 

tenderar att fokusera på det mer ekonomiska resultatet, vilket förklarades mer ingående i 

avsnitt 5.1.1 ”gapet mellan mål och mätning”. Kontentan av detta tycks bli att informationen 

som följd inte upplevs som tillräcklig för att kunna utvärdera de sociala prestationerna. Det 

uppstår därmed ett gap mellan att lyckas relatera det ekonomiska med det sociala och vice 

versa. Både Röda Korset och Rädda Barnen förklarar att deras “prestationer” i dagsläget 

tenderar att mätas i form av kvantitativ karaktär, men att det saknas mått för att bevisa 

kvaliteten i vad de utför. Mätningen av organisationernas prestationer tycks fungera som 

rapportering och kontroll medan tolkningen och utvärderingen uteblir eller uppfattas som 

godtycklig.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Jämför tidigare definition av prestationsbegreppet ”en prestation innebär att något utförs och att 
detta “något” även ger indikationer på om det som utfördes var bra eller dåligt”.  
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Utvärdering beskrivs vidare som viktig för organisationer för att kunna skapa en tydlig bild av 

hur, varför och om deras insatser har lyckats (jfr. Kanter & Fine, 2010). Avsaknaden av 

utvärdering kan i sin tur leda till att organisationerna inte vet om de närmar sig de tänkta 

målsättningarna genom de aktiviteter som utförts. Utan rätt sorts utvärdering tycks det bli 

svårare för organisationen att skapa en tydlig bild av hur, varför och om deras insatser lyckats. 

Det tycks dessutom försvåra bilden av orsakssamband, det vill säga aspekter om hur 

aktiviteterna som utförs förhåller sig till målsättningarna, om aktiviteterna genomfördes på 

bästa möjliga sätt och om rätt aktivitet utförts för att nå målsättningarna.  

 

Vidare kan det tolkas som att det är en utmaning för organisationerna att ta reda på och kunna 

visa vilken effekt aktiviteterna de utför har haft, det vill säga vad som har förändrats till följd 

av vad de har utfört och hur de har agerat. Berman (2006) förklarar att vilken påverkan 

organisationerna har i samhällsfrågor är ett mått som kan indikera på deras sociala prestation. 

Hur organisationerna ska lyckas mäta denna påverkan, effekt eller förändring som har skett 

till följd av deras agerande är dock inget som diskuteras vidare. Det upplevs som att den ovan 

nämnda problematiken rörande att mäta effekten av välgörenhetsorganisationers verksamhet 

skulle kunna liknas vid de utmaningar som även antas finnas i samband med företags sociala 

redovisning (jfr. Kam, 1990). Löhman och Steinholtz (2003) skriver i boken ”Det 

ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken” att den sociala 

redovisningen innebär att företag på frivillig grund, utöver vad lagen kräver, integrerar social 

och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna. Vidare 

förklaras det att ”resultatet” av företagets hänsyn av sociala och miljömässiga aspekter 

vanligen visas i företagens hållbarhetsredovisningar. Det kan antas att det förekommer 

liknande svårigheter att mäta företagens sociala och miljömässiga hänsyn som att mäta 

välgörenhetsorganisationers sociala påverkan. Trots dessa utmaningar och till följd sannolikt 

godtyckliga bedömningar ses området som viktigt, detta torde i sin tur även leda till att 

välgörenhetsorganisationers sociala prestation och resultat borde uppmärksammas mer, trots 

dess godtycklighet. 

 

Vid intervjun med Röda Korset nämns det att organisationens “prestation” kan bedömas 

utifrån hur organisationen uppfattas av allmänheten och sina användare, det kan exempelvis 

handla om hur allmänhetens förtroende är för organisationen eller vad mottagarna tycker om 

den hjälp som de har fått. Allmänhetens förtroende förklaras även i teorin som en indikator på 
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om organisationen presterat bra eller dåligt (jfr. Yang, Brennan & Wilkinson, 2014). Röda 

Korset beskriver att ett högt förtroende från allmänheten kan vara tecken på att organisationen 

har presterat bra och att den verksamhet som organisationen bedriver uppfattas som effektiv 

och relevant. Detta resonemang tyder på att prestationsbegreppets värdeaspekt har en tendens 

att bero på omvärldens uppfattning kring det som utförts och inte helt och hållet på vad 

organisationen själv uppfattar att de faktiskt utför. En sådan här typ av bedömning säger inte 

heller någonting om hur och varför organisationernas prestationer lyckats utan svarar enbart 

på aspekten om den anses lyckad (jfr. Kanter & Fine, 2010). Vidare uppfattas det alltså som 

att bedömningen av välgörenhetsorganisationers prestationer är problematiskt och att använda 

sig av omvärldens uppfattning kan leda till att det blir fokus på organisationen som helhet och 

inte på prestationerna i sig. I och med den ovan nämnda situationen har tankar väckts om 

huruvida begreppen prestation och resultat egentligen bör särskiljas eller om det handlar om 

att begreppen bör sammanlänkas? Detta grundar sig främst i att den studie som genomförts 

tyder på att en prestation i välgörenhetsorganisationerna ses som något som utförs, vanligen 

en aktivitet av något slag. Denna aktivitet genomförs vidare i syfte att uppnå ett visst resultat, 

socialt eller ekonomiskt. Skulle det kunna tänkas att “resultatet” som prestationen leder fram 

till är den andra kvalitativa dimensionen av prestationsbegreppet, det vill säga vad som kan 

tolkas som värdeaspekten?  

 

5.3.2 Resultatbegreppet  

Ovan nämnda resonemang och diskussioner för oss vidare in på resultatbegreppet och vad det 

konkret faktiskt innebär i välgörenhetsorganisationer. I studien beskrivs det som ett dilemma 

för ideella organisationer att lyckas mäta resultatet, effekten, nyttan eller värdet av deras 

aktiviteter. De olika termerna tycks vidare användas som synonymt till begreppet resultat.  

Röda Korset beskriver att de måste visa organisationens resultat, men på ett annorlunda sätt 

då det i deras bransch handlar om effekter och inte lönsamhet. De måste därför finna 

anpassade mätetal som visar på organisationens nytta. Vidare beskrivs det i studien att det 

handlar om att redovisa kostnadssidan och den efterföljande effekten av en viss kostnad.  

 

Om vi går djupare in på vad organisationerna lägger i begreppet resultat kan det sägas att båda 

organisationerna talar om resultatbegreppet i termer av sociala och ekonomiska resultat, där 

de framhäver det sociala resultatet framför det ekonomiska. Vidare skulle det kunna tolkas 

som att det ekonomiska resultatet syftar till att indikera på organisationens produktivitet, det 
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vill säga i termer av mängden output i förhållande till input. Det sociala resultatet upplevs 

vidare vara mer inriktat på effektiviteten av vad organisationen utför, det vill säga i vilken 

utsträckning outputen överensstämmer med organisationernas mål och uppdrag (jfr. 

Gustafson, 2008; Anthony & Young, 1988). Vidare kan det tolkas som att det sociala 

resultatet skulle kunna vara värdeaspekten kopplad till den sociala prestationen som 

föranledde resultatet medan det ekonomiska resultatet skulle kunna kopplas till värdeaspekten 

av organisationens ekonomiska prestation. Enligt teorin betonas det att välgörenhets-

organisationers ”resultat” bör vara en slutorienterad indikator, det vill säga slutresultatet, 

vilket i sin tur förklaras som exempelvis hur människors liv har förändrats till följd av 

organisationens verksamhet (jfr. Akingbola, 2006; Courtney, 2002; Anthony & Young, 1988). 

Av detta kan det tolkas att organisationernas resultat bör syfta på det sociala resultatet. Vidare 

förklaras det dock att ekonomin utgör grunden och är styrande för vad organisationen kan 

utföra inom det sociala, vilket får till följd att organisationens ekonomiska prestation och 

resultat är en förutsättning för att ens kunna skapa det sociala resultatet. Vidare kan det tolkas 

att det ekonomiska resultatet syftar på resultatet relaterat till input medan det sociala resultatet 

kan relateras till verksamhetens output.  

 

Utifrån studiens material kan det vidare tolkas som att organisationerna upplever snarlika 

problem kring resultatbegreppet. Utmaningen tycks grundas i att mäta det sociala resultatet, 

det vill säga effekten, nyttan eller värdet av vad som utförts. Vidare skulle antagligen en 

mätning av det sociala resultatet kunna hjälpa organisationerna att länka samman gapet 

mellan organisationens mål och mätning. Detta då det i dagsläget handlar om, som det 

tidigare diskuterats kring, att målen syftar på sociala aspekter medan mätningen har en 

tendens att fokusera på ekonomiska aspekter samt att informationen tenderar att bli av 

kvantitativ karaktär vilken är svår att utvärdera. Rädda Barnen beskriver att de i dagsläget 

exempelvis kan mäta hur många barn de har mött i sin verksamhet, men att siffran i sig inte 

ger några vidare indikationer på den kvalitativa aspekten i aktiviteten och vad effekten av 

aktiviteten blev. Även Röda Korset nämner en liknande situation, de menar att de exempelvis 

kan mäta hur många personer de mött, hur många aktiviteter de har genomfört och hur många 

medlemmar de har men att dessa siffror, precis som Rädda Barnen uttrycker det, i sig inte 

säger någonting.  
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I teorikapitlet beskrivs det att data av kvantitativ karaktär oftast inte är tillräcklig för att 

utvärdera en prestation utan att det handlar om att även förstå vad som finns bakom siffrorna, 

detta tycks även vara fallet för välgörenhetsorganisationerna. Vidare framförs diskussioner 

kring problematiken att siffror vanligen används för att visa på organisationers resultat, detta 

då siffror i sig inte speglar ett visst värde utan att det måste sättas i relation till något annat 

(jfr. Andersson, 2013; Almquist et. al, 2012; Holmblad Brunsson, 2005; Gröjer, 2002). 

Utmaningen kring att utvärdera välgörenhetsorganisationernas aktiviteter torde sig alltså 

grundas mycket i att den kvalitativa aspekten saknas. Vidare tycks utmaningen även grundas i 

att sätta organisationernas prestation i förhållande till exempelvis organisationernas 

målsättningar, då målen som tidigare nämnts ofta upplevs som ouppnåeliga. Trots att 

organisationerna uttrycker detta som ett viktigt område så är det ett område som de upplever 

problematiskt.  

 

Vidare kan det ses som utmanande att avgöra vad som är framgång och inte i 

välgörenhetsorganisationers kontext, som Sawhill och Williamson (2001) uttrycker det, “tänk 

dig en organisation vars uppgift är att lindra mänskligt lidande. Hur kan man mäta ett sådant 

abstrakt begrepp? Hur kan en organisation bedöma dess direkta bidrag till ett sådant allmänt 

givet uppdrag? Och för vems kriterier bör framgång mätas?”. Tidigare diskuterades det kring 

om välgörenhetsorganisationer kan anses vara flersyftande, det vill säga att de har en relation 

som riktar sig till givare och omvärld och en relation som riktar sig till mottagaren i utsatthet. 

Vem organisationen syftar skapa värde för tycks därmed bero en hel del på situationen och 

syftet med vad som utförs. Vidare konstaterades det att organisationerna finns till för 

mottagaren i utsatthet men existensen ges inte av mottagaren utan av givarna och omvärlden. 

Det tycks därmed röra sig om att skapa värden av olika karaktär i olika situationer. Vidare kan 

det därmed tolkas som att det ekonomiska resultatet syftar mer till givare och omvärld medan 

det sociala resultatet syftar mer till mottagaren i utsatthet. Dessa relationer ses vidare som 

avgörande för att bestämma vad som är framgång och inte.   

 

Om vi nu utgår ifrån att välgörenhetsorganisationernas sociala resultat syftar skapa värde för 

mottagaren i utsatthet och att det ekonomiska resultatet är fokuserat på att skapa värde sett ur 

givare och omvärldens perspektiv, kan det vidare resoneras kring vad ett bra resultat innebär i 

organisationernas specifika kontext. Rädda Barnen och Röda Korset beskriver att det handlar 

om en slags omvänd logik för välgörenhetsorganisationer i jämförelse med exempelvis 

företag. Den omvända logiken innebär att ett bra ekonomiskt resultat är när de medel som 
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finns att tillgå används. Det handlar med andra ord inte om att försöka uppnå målen med 

mindre pengar och spara medel för framtiden, då det skulle signalera att organisationerna inte 

är i behov av pengarna och att givare som följd sannolikt kommer att sluta bidra. Ett 

fördelaktigt resultat för en välgörenhetsorganisation är därför när mycket pengar samlats in 

samtidigt som mycket pengar spenderats (jfr. Gustafson, 2008). Ett bra ekonomiskt resultat 

förklaras därmed innebära att organisationen går plus minus noll, ett nollresultat visar att 

organisationen är i behov av de resurser de innehar. Det ekonomiska resultatet avgörs därmed 

inte enbart av hur höga intäkter organisationen har utan även att intäkterna spenderats. En 

välgörenhetsorganisation skulle därmed kunna vara framgångsrik på insamling men ändå 

leverera dåliga “tjänster” (jfr. Hudson, 2003; Foster, 2001).  

 

Delar av den ovan omvända logiken skulle även kunna ses som gällande inom välfärds-

sektorn, för att konkretisera den tänkta parallellen, tänk dig förslagsvis ett sjukhus som avsatt 

en mängd medel i syfte att exempelvis minska vårdköerna. En bra prestation och således ett 

bra resultat för sjukhuset borde då innebära att dessa medel används till det avsedda syftet och 

att vårdköerna som följd har minskat. En mindre bra prestation och således ett mindre bra 

resultat kan antas vara om det vid årets slut istället finns pengar kvar på kontot avsatt för att 

minska vårdköerna och att köerna inte minskat i någon större utsträckning. Det tycks därmed 

handla om att prestationerna och resultaten avgörs av att organisationerna använt de resurser 

som finns att tillgå. Det upplevs vidare indikera på att organisationerna faktiskt gjort allt de 

kan. Det tycks vara ett misslyckande i organisationernas kontext om inte allt som är avsatt i 

ett visst syfte används. 

 

Vidare kan det tolkas utifrån den studie som genomförts att ett bra socialt resultat innebär att 

organisationerna uppnått någonting i förhållande till det socialt hållbara samhälle som de 

eftersträvar. Rädda Barnen beskriver som exempel att ett bra socialt resultat kan liknas vid 

den inverkan som organisationens arbete har haft på barnens situation. Röda Korset talar om 

det sociala resultatet i termer av i vilken utsträckning organisationen har nått ut till människor 

för att ge stöd och bidra till att förbättra deras situation. Vad organisationerna även betonar är 

att det finner svårigheter att mäta och bevisa det sociala resultatet, det vill säga effekten av 

organisationens verksamhet. Även om det anses problematiskt kan det konstateras att det är 

av stor väsentlighet för organisationerna.   
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Sammanfattningsvis kan det sägas att de studerade välgörenhetsorganisationerna beskriver att 

en ständig utmaning är att finna resultat som genererar användbar information. I denna studie 

tolkas det som information kring det sociala resultatet, det vill säga det resultat som indikerar 

på själva effekten av verksamheten utifrån ett socialt perspektiv. I dagsläget upplever 

organisationerna att de kan mäta och rapportera kvantitativ information kring organisationens 

mer ekonomiska prestationer och resultat men att de har svårigheter med att kunna förklara 

den mer kvalitativa aspekten samt värdet och/eller effekten av deras aktiviteter. I 

välgörenhetsorganisationerna tycks det vidare finnas både ett ekonomiskt och ett socialt 

resultat som tycks ha olika syften, vilket får till följd att innebörden av begreppen skiljer sig åt 

och beror en hel del på den specifika situationen.    
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6. Studiens slutsatser  
I följande kapitel redogörs det för studiens slutsatser, vilka syftar till att identifiera och 

förklara hur beslut om resursprioriteringar görs i välgörenhetsorganisationer och vilken roll 

ekonomistyrningen har vid dessa situationer. Vidare syftar studiens slutsatser även till att 

definiera prestationsbegreppet och hur det kan mätas samt utreda vad resultatbegreppet 

innebär för välgörenhetsorganisationer. Även den fullständiga referensramen som studien 

ämnar bidra med presenteras. Slutligen ges några avslutande ord och egna reflektioner om 

studien samt förslag på framtida forskning inom det studerade området.  

 

Inledningsvis betonades att trots det akademiska intresset för organisationer i den ideella 

sektorn finns det betydande kunskapsluckor i litteraturen om hur prestationer ska definieras 

och mätas samt vad resultatbegreppet innebär rent konkret i den ideella världen. Det 

poängterades även att en hel del utmaningar och svårigheter med att styra välgörenhets-

organisationer tycks grunda sig i just denna kunskapslucka samt att beslutsfattandet tenderar 

att uppfattas som diffust och otydligt. På grund av den mångfald som råder inom den ideella 

sektorn har fokus i studien enbart varit på välgörenhetsorganisationer, som en del av den 

ideella sektorn. Detta för att viktiga nyanser och särdrag inte ska gå förlorade. Studien syftar 

därför till att bidra med ökad kunskap kring välgörenhetsorganisationers beslutssituationer 

och ekonomistyrningens roll vid dessa samt att definiera begreppen prestationer och resultat 

utifrån välgörenhetsorganisationers specifika kontext.  

 

Utifrån studien som genomförts kan det konstateras att ekonomistyrningen inte har den roll 

eller det genomslag i organisationernas verksamhet som flertalet författare nämner att den kan 

eller till och med borde ha. Det har vidare uppdagats ett antal möjliga gap som kan vara 

bidragande till detta, vilka är gapet mellan mål och mätning, gapet mellan informell och 

formell styrning samt gapet mellan planering och utvärdering. Vidare kan det konstateras att 

besluten i organisationerna istället tenderar att påverkas och styras av en rad andra faktorer, 

där medlemmarnas tolkning av dessa faktorer bedöms som utbredd. Utifrån studien som 

genomförts har vi kunnat identifiera följande faktorer som styrande och påverkande vid 

organisationernas beslut; medlemmarnas känslor, interna diskussioner, extern information, 

tillströmningen av medel samt vad som är publikt för tillfället.   
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Huruvida dessa faktorer i sin tur påverkar varandra och/eller om det är någon faktor som styr 

de andra i större utsträckning är inget som definitivt kan sägas utan endast resoneras kring. 

Utifrån de resultat som framkommit i studien kan det dock konstateras att medlemmarnas 

subjektivitet har en utbredd roll vid beslutssituationerna. Det tycks bland annat handla om 

medlemmarnas tolkning av den externa informationen framför informationen i sig. Den 

externa informationen tycks vidare vara påverkad av vad som är publikt för tillfället. 

Organisationerna tycks dessutom se ett visst samband mellan vad som är publikt för tillfället 

och tillströmningen av medel. Det skulle utefter detta kunna tolkas som att vad som är publikt 

för tillfället har en inverkan på allmänhetens bild av situationen i världen, vilket styr deras 

engagemang som i sin tur styr tillströmningen av medel i välgörenhetsorganisationerna. Det 

skulle kunna sägas utifrån de resultat som studien visar att medlemmarnas känslor och interna 

diskussioner samt tillströmningen av medel har en direkt inverkan på de beslut som tas medan 

den externa informationen och vad som är publikt för tillfället har mer av en indirekt roll i 

besluten.  

 

De slutsatser som kan dras kring prestationsbegreppet är att det inte i sin rena form är utbrett i 

organisationernas verksamhet. Organisationerna medger dock att de dagligen presterar men 

att begreppet tar sig uttryck i andra termer, vilka har identifierats som output, aktivitet och 

verksamhet. Det handlar om att organisationen utför något, vanligen en aktivitet gentemot 

mottagaren i utsatthet. Vidare skulle detta kunna ses som organisationernas sociala prestation, 

i syfte att nå ett socialt resultat. Det sociala resultatet ses i sin tur om synonymt med termerna 

effekt, nytta och/eller värdet av organisationernas sociala prestation. Det skulle vidare kunna 

ses som att organisationernas sociala prestation och resultat sker i organisationens output-fas. 

Det sociala resultatet handlar om effekten, nyttan och/eller det värde som organisationerna 

uppnår genom att de möter människor och barn i utsatthet. Detta resultat ses som svårt att dels 

komma åt och även att översätta i siffror. Vidare kan de sociala prestationerna mätas utifrån 

allmänhetens uppfattning kring prestationerna. Detta ger indikationer kring om prestationerna 

anses lyckade eller inte, det ger dock inga indikationer kring vad och varför prestationerna 

lyckades respektive misslyckades.   

 

Vidare har det i studien även identifierats att organisationerna genomför en annan typ av 

prestation, nämligen relaterat till organisationernas input-fas. Där sker en ekonomisk 

prestation i att nå ett ekonomiskt resultat. I begreppet ekonomiskt resultat menar 

organisationerna vidare att det handlar om en omvänd logik, där ett bra ekonomiskt resultat 
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förklaras som när de medel som finns att tillgå används. Denna prestation och resultat 

uppfattas som enklare att komma åt och mäta, då det rör sig mer om principen ”pengar in-

pengar ut”. Välgörenhetsorganisationerna har därmed prestationer och resultat av både social 

och ekonomisk karaktär, där innebörden av begreppen avgörs av situationen. Studiens 

slutsatser visas nedan på ett mer sammanfattat och överskådligt sätt i studiens bidragande 

referensram. 
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6.1 Avslutande ord och egna reflektioner samt förslag till vidare forskning  
Det tycks i dagsläget finnas ett gap mellan organisationernas å ena sidan ekonomiska 

prestationer och resultat och å andra sidan sociala prestationer och resultat, det vill säga det 

finns ett gap mellan organisationernas input och output. I detta gap, där beslut om resurs-

prioriteringarna tas tycks istället annan typ av information ta plats och vara styrande och 

påverkande vid besluten. Situationen får till följd att det nästintill tycks skapas individuella 

”vertikal liknande” input-output processer inom den övergripande modellen, det vill säga en i 

input-fasen respektive en i output-fasen. Dessa delar tycks dock inte bedömas var för sig utan 

verksamhetens bedömning tenderar istället att enbart fokusera på verksamheten som helhet. 

Detta får till följd att organisationerna i bästa fall enbart får ut information, som visserligen är 

godtycklig, men som indikerar på om deras verksamhet är lyckad eller inte. Dessvärre ger det 

inga indikationer på vad och varför som var bidragande till utfallet.  

 

För att organisationerna även ska lyckas ta reda på aspekterna kring vad och varför har det i 

studien diskuterats kring om en anpassad typ av projektstyrning skulle kunna anses som 

passande med hänsyn till organisationernas specifika situation. Att tänka organisationen i 

form av projekt istället för att bedöma helheten antas vidare kunna hjälpa organisationerna i 

att skapa ett mer horisontellt liknande flöde, vilket sett utifrån logiken skulle kunna integrera 

det ekonomiska med det sociala. Att beakta är dock medlemmarna inom organisationen och 

deras frivillighet. Det handlar om att balansera styrningen på ett sätt som inte hämmar 

medlemmarnas egen drivkraft kring uppdraget. Organisationerna skulle med hjälp av en 

anpassad typ av projektstyrning kunna utveckla mer kortsiktiga målsättningar med fokus på 

projektet i sig och vilket socialt respektive ekonomiskt resultat det förväntas uppnå. 

Informationen kring varje projekt skulle vidare kunna tänkas fungera som hjälpmedel för 

organisationerna vid liknande projekt i framtiden, det vill säga genom att hjälpa 

organisationerna i att mer specifikt kunna uppskatta vilken input som förväntas krävas i 

förhållande till att skapa önskvärd output. Vidare antas den godtyckliga uppskattningen vara 

svår att undkomma med hänsyn till organisationernas specifika kontext, men det skulle kunna 

antas att uppskattningen kan brytas ned och på så vis göras så specifik som möjligt. Vidare 

skulle det kunna antas att gapet mellan mål och mätning, gapet mellan informell och formell 

styrning samt gapet mellan planering och utvärdering som följd torde minskas med hjälp av 

att tänka organisationerna mer utifrån olika projekt, vilket vidare skulle kunna bidra till att 

ekonomistyrningen får en mer utbredd roll i verksamheten.   
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Vidare berör de egna reflektionerna kring studien främst de metodologiska val som gjorts. I 

och med att mycket tid inledningsvis lades på att komma i kontakt med välgörenhets-

organisationer, där responsen var blandad, skulle det kunna ses som fördelaktigt om studien 

genomförts med hjälp av förslagsvis enkäter istället för intervjuer. Detta skulle kunna bidra 

till att urvalet av organisationer blivit större och att fler organisationer valt att delta, vilket 

vidare skulle ge ett bredare perspektiv på de områden som belysts i studien, något som i sin 

tur skulle kunna stärka studiens resultat ytterligare. En enkätundersökning hade dock 

troligtvis lett till att det empiriska djupet gått förlorat, något som skulle kunna påverka 

förståelsen för de resultat som studien uppvisar. Vidare utgick studien från att 

organisationerna skulle arbeta på liknande villkor, med lika förutsättningar och med lika 

målsättningar. Därav uteblev Sverige för UNHCRs tänkta medverkan i studien under 

processens gång då de inte stämde in på de ovan nämnda kriterierna. Om Sverige för UNHCR 

hade medverkat hade det sannolikt givit ett annorlunda perspektiv på studiens valda områden, 

detta då de främst arbetar med insamling medan de andra två organisationerna även arbetar 

med hjälpinsatser. Vidare valdes organisationerna i denna studie med hänsyn till neutralitet, 

det vill säga att de inte skulle vara politiskt eller religiöst bundna. Studien skulle även kunna 

utföras på ett liknande sätt fast med organisationer som har olika inriktningar och 

verksamheter för att se om det finns likheter eller skillnader mellan dem.  
 

Under processens gång har nya idéer och tankar väckts om vad som skulle kunna vara 

intressant att studera vidare. Det har bland annat framkommit att välgörenhetsorganisationer 

strävar efter att kunna mäta effekten, värdet och/eller nyttan av sin verksamhet, det vill säga 

något som i denna studie tolkas som det sociala resultatet. Det skulle därmed vara intressant 

att studera vidare kring hur detta konkret skulle kunna göras med hänsyn till 

organisationernas specifika kontext. Vidare skulle det vara intressant att med utgångspunkt i 

projektstyrningslitteraturen utreda om projekt anses som ett passande tillvägagångssätt för 

välgörenhetsorganisationer. Det skulle även vara intressant att med utgångspunkt i ”The new 

public management” genomföra en studie med fokus på att applicera konceptet på 

välgörenhetsorganisationers kontext.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
	  
Teman; Styrning, beslutsprocessen, prestationer och resultatbegreppet 

 

Allmänt 

• Skulle du kunna presentera dig själv och beskriva organisationen?  

• Vad är din roll och uppgift i organisationen?  

 

Organisationsbeskrivning 

• Vilken roll/roller skulle du säga att ni och andra välgörenhetsorganisationer har i 

samhället?  

• Vad är organisationens specifika uppdrag?  

• Vad är er vision?  

• Vad har ni för tillvägagångssätt/metoder för att uppnå ert uppdrag och vision? 

 

Styrning  

• Hur använder ni er av ekonomistyrning, så som exempelvis ekonomisk rapportering 

och prestationsmätning, i organisationen? Varför används det?  

• Vilka är organisationens intressenter? Vilken intressent skulle du säga är viktigast?  

• För vem finns organisationen?  

• Vad skulle du säga är input (resurser) respektive output (prestationer) i verksamheten? 

• Hur arbetar ni med att synliggöra era prestationer och resultat för allmänheten?  

 

Beslutsprocessen 

• Kan du beskriva och förklara hur prioritering och fördelning av resurser mellan olika 

projekt sker? 

• Vilken roll har intern information i denna beslutsprocess? 

• Vilken roll har extern information i denna beslutsprocess? 

• Finns det några fördelar och/eller nackdelar med ert sätt att fatta beslut kring 

prioritering och fördelning av resurser mellan olika projekt?  

• Hur skulle du säga att beslutsprocessen har utvecklats över tiden?  

• Vilka utmaningar rörande beslutsprocessen ser du i framtiden? (konkurrens?) 
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Prestationer 

• Vad skulle du säga att en prestation är för en välgörenhetsorganisation? Vad är 

innebörden av begreppet?  

• Används begreppet prestationer i ert dagliga arbete?  

• Har ni i dagsläget något mått eller nyckeltal som indikerar på era prestationer eller hur 

uttrycker ni det i er kommunikation internt och externt?  

• Vad är en bra prestation?  

• Hur används information om prestationer inom organisationen? Och varför? (kontroll, 

utvärdering, förbättring, beslut etc.) 

 

Resultat  

• Vad innebär resultatbegreppet i er organisation? Mäter ni det? Hur används det? 

• Syftar “resultat” i er organisation på ekonomiska resultat eller sociala resultat, eller 

både och?  

• Vad är ett bra respektive mindre bra resultat för er?  

• Är resultat för en välgörenhetsorganisation mätbart, i så fall hur?   

• För vem är resultat viktigt?  
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Bilaga 2 – Organisationsstruktur Rädda Barnen 
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Bilaga 3 – Organisationsstruktur Röda Korset  

 

 


