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perspektiv 
 
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera förekomsten samt 

karaktären av nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar. 
Vidare är syftet att utveckla nyckeltal för extern användning 
inom ramen för ett Balanced Scorecard i en ideell förening. 

 
Metod: Denna uppsats består av två delstudier. Den första delstudien, 

årsredovisningsstudien kan sägas vara av explorativ karaktär. 
Metoden vi använt oss av är en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ metod där de kvalitativa inslagen är övervägande. 
Denna delstudie utgår från en induktiv ansats. När det gäller 
delstudie två baseras den på en fallstudie av Cancerfonden. 
Metoden vi använder oss av är övergripande av kvalitativ 
karaktär. I denna delstudie utgår vi från en abduktiv ansats.  

 
Slutsatser: Mot bakgrund av den ideella sektorns mångfald och betydelse i 

svensk samhällsliv aktualiserade vi frågan hur den information 
som ideella föreningar visar upp gentemot sina intressenter är 
utformad i exempelvis en årsredovisning. Nyckeltal är ett 
vanligt sätt att utvärdera verksamheten i ett privat företags 
årsredovisning, vilket väcker tanken på dess relevans även för 
den ideella sektorn. Vi studerade tio ideella föreningars 
årsredovisningar och fann att flest nyckeltal fanns 
representerade inom den kategori vi valde att benämna som 
verksamhetsspecifik. Vidare fann vi även att traditionella 
nyckeltal förekom i betydligt högre utsträckning än vi kunnat 
tro. Gällande delstudie två hade vi för avsikt att studera 
Cancerfonden med dess intressenter och presentera ett Balanced 
Scorecard som skulle kunna användas i föreningens 
årsredovisning. Föreningens vision, strategi samt kritiska 
framgångsfaktorer mynnade ut i följande perspektiv: finansiellt 
perspektiv, internt process-, givar- samt mottagarperspektiv. 
Inom respektive perspektiv föreslogs tre till fyra nyckeltal.  
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 
Då medborgerligt engagemang och sociala kontakter ofta betraktas som viktiga faktorer för 
ekonomisk utveckling i Sverige utgör ideella föreningar en stor och viktig del av svenskt 
samhällsliv. Begreppet ideell förening kan omfatta allt från sångkörer till betydande 
insamlingsorganisationer.1 Det finns inte något centralt register över ideella föreningar vilket 
innebär att det är svårt att fastställa ett exakt antal ideella föreningar. Riksidrottsförbundet 
uppskattade exempelvis i en undersökning att det fanns cirka 200 000 ideella föreningar med 
idrottslig koppling.2 Ur ett ekonomiskt perspektiv utgör de ideella föreningarna en stark kraft, 
och i början av 1990-talet gjordes en undersökning av den ideella sektorns ekonomi i Sverige. 
Den ideella sektorn omfattade här såväl ideella föreningar som stiftelser och ett mått som 
användes var den ideella sektorns ”omsättning” i form av dess samlade kostnader. 
Undersökningen visade att den ideella sektorns kostnader i Sverige uppgick till runt 60 
miljarder kronor vilket motsvarade cirka fyra procent av Sveriges BNP.3  
 
Till skillnad från övriga former av privaträttsliga bolag och föreningar finns det ingen särskild 
lagstiftning för ideella föreningar. Som en följd av detta uppkommer ett övergripande problem 
gällande hur man skall definiera och klassificera ideella föreningar. Den 1 januari 2001 trädde 
nya bestämmelser för redovisning i ideella föreningar i kraft. Bokföringslagen (1999:1078) 
innebär att en ideell förening blir bokföringsskyldig för all sin verksamhet om den bedriver 
näringsverksamhet eller är moderföretag i koncern. Andra ideella föreningar blir 
bokföringsskyldiga om tillgångarnas marknadsvärde överstiger 30 prisbasbelopp. Vidare skall 
en förening som är bokföringsskyldig avsluta bokföringen med ett årsbokslut eller i vissa fall 
en årsredovisning.4  
 
Mot bakgrund av ovanstående beskrivna mångfald och omfattning av den ideella sektorn samt 
den nya lagstiftning som gäller aktualiseras frågan hur den information som ideella 
organisationer visar upp gentemot sina intressenter är utformad exempelvis i en 
årsredovisning. I jämförelse med ett privat företag med vinst som sitt yttersta mål har en ideell 
förening andra mål och syften vilka bör åskådliggöras på bästa sätt. Skillnaden i krav från 
aktieägare kontra krav från medlemmar i en förening torde vara väsentlig.  
 
Då den nya bokföringslagen innebär att många ideella föreningar skall upprätta en 
årsredovisning växer kraven på en öppen, tillförlitlig och trovärdig redovisning. Nyckeltal är 
idag ett mycket vanligt sätt att utvärdera verksamheten i ett privat företags årsredovisning, 
vilket väcker tanken på dess relevans även för den ideella sektorn. Traditionella nyckeltal bör 
sannolikt dock inte passa så bra för ideella föreningar, med tanke på att de oftast är utvecklade 
med avsikt att användas i den privata sektorn. Det bör här finnas ett stort behov av utveckling 
av relevanta nyckeltal anpassade efter de mål och syften som kännetecknar den ideella 
sektorn. Wijkström & Lundström menar i sin bok Den ideella sektorn – organisationerna i 

                                                           
1 Törning, Eva et al., Ideella föreningar - regler, redovisning och skatter (2001), s. 7. 
2 Lundén, Björn & Lindblad, Jan, Ideella föreningar - skatt, ekonomi, juridik (2002), s. 228. 
3 Wijkström, Filip & Lundström, Tommy, Den ideella sektorn-organisationerna i det civila samhället  (2002),    
s. 155f. 
4 FARs Samlingsvolym  (2002), s. 1181. 
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det civila samhället att ekonomiska mått för att fånga den ideella sektorns produktion inte 
ensamma ger någon bra bild av de ideella organisationerna och deras betydelse.5 
 
Ovanstående resonemang stärks även av att det enligt flertalet författare råder brist på såväl 
teoretiska som empiriska undersökningar avseende ekonomistyrning i ideella föreningar.6 
Aktuell forskning gällande företags verksamhetsmått och kopplingen till dess strategiska mål 
har till stor del utgjorts av Balanced Scorecard, det balanserade styrkortet, och liknande 
modeller. Detta styrkort för både intern och extern användning har i både teori och praktik 
framförallt utvecklats för privata företag. Vi ser dock aktualiteten i Balanced Scorecard även 
för den ideella sektorn mot bakgrund av tanken att föreslå konkreta nyckeltal specifikt för 
dessa typer av verksamheter. Denna modell för ekonomistyrning torde vidare passa en ideell 
verksamhet bättre än de mer traditionella ekonomistyrningsinstrumenten. Detta då Balanced 
Scorecard omfattar flera olika perspektiv för att betrakta och mäta verksamheten utöver det 
traditionella finansiella perspektivet. Olve et al. menar att när det gäller icke vinstdrivande 
företag har fokus aldrig i någon högre grad legat på det finansiella perspektivet, varför 
Balanced Scorecard lämpar sig särskilt väl för verksamheter som inte har vinst som 
huvudsyfte.7 Törning et al. skriver vidare att förvaltningsberättelsen i en ideell förening bör ge 
god inblick i föreningens syfte och hur detta syfte uppfyllts under året.8 Detta beskrivs 
troligen bäst genom att se på verksamheten ur flera olika perspektiv, varför exempelvis ett 
Balanced Scorecard skulle kunna användas externt.  
 
Den ideella sektorn består av och kan delas in i olika typer av verksamheter. En av de största 
grupperna av ideella föreningar är insamlingsorganisationerna vilka kontrolleras av SFI, 
Stiftelsen för insamlingskontroll. SFI menar att god redovisningssed i just insamlingssektorn 
har utvecklats under de senaste åren, och att jämförelser mellan organisationer nu kan bli mer 
rättvisa än förut. Under ett antal år har SFI publicerat nyckeltal avseende den samlade 
populationen av insamlingsorganisationer med kontrollgirokonton, s.k. 90-konton. Nu 
publicerar SFI dock för första gången nyckeltal för de enskilda organisationerna gällande år 
2001, vilket tyder på en ökad öppenhet i redovisningen för insamlingssektorn.9 Det ställs allt 
större krav på att kunna visa exempelvis hur stor andel av intäkterna som betalats ut till 
ändamålet samt vilka kostnader man haft i förhållande till totala intäkter. SFI har även ett krav 
på att organisationer med 90-kontonummer högst får använda 15 procent av insamlade medel 
till insamlingskostnader inklusive administration.10 Ovan beskrivna tendenser anser vi 
indikerar behovet av att kunna mäta sin verksamhet med hjälp av nyckeltal. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Mot bakgrund av den ideella sektorns vida omfattning i det svenska samhället samt nya regler 
för redovisning i ideella föreningar, finner vi det intressant att utforska vilken information 
ideella föreningar lämnar till sina olika intressenter. Teorin rörande nyckeltal och 
ekonomistyrning är mer omfattande för vinstdrivande verksamheter än för icke vinstdrivande. 

                                                           
5 Wijkström, Filip & Lundström, Tommy, Den ideella sektorn-organisationerna i det civila samhället  (2002),    
s. 179. 
6 Jegers, Marc, The economics of non profit accounting and auditing: suggestions for a research agenda, Annals 
of Public and Cooperative Economics  (2002), s. 430. 
7 Olve Nils-Göran et al., Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 265. 
8 Törning, Eva et al., Ideella föreningar - regler, redovisning och skatter (2001), s. 28. 
9 Individuella nyckeltal år 2001 Pressmeddelande från SFI, 17 december 2002. 
10 Vart går alla pengarna? Nytt från Revisorn, 17 januari 2003. 
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Vi utgår dock både från teorier gällande såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande 
verksamheter vid behandlingen av uppställda frågeställningar. 
 
Inledningsvis ställer vi oss frågan: 
 

• Används nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar och i så fall vilka nyckeltal? 
 
Den verkliga situationen rörande nyckeltal i redovisningen för ideella föreningar idag är 
avsedd att utgöra en bas för utveckling av tankegångar runt mätning av verksamheten med 
hjälp av nyckeltal. Balanced Scorecard kan användas för att genom olika perspektiv sätta upp 
specifika nyckeltal för en verksamhet. Vår grundidé är att utveckla nyckeltal för en ideell 
organisation inom ramen för detta styrkort, främst för externt användande exempelvis i en 
årsredovisning. Härvid uppkommer en rad inledande frågor såsom:  
 

• Vilken övergripande vision har den ideella föreningen? 
• Vad vill den ideella föreningen själv mäta?  
• Vad vill dess intressenter mäta? 

 
Med beaktande av vad som framkommer som ett resultat av ovan beskrivna frågor ställer vi 
oss följande frågor: 
 

• Vilka perspektiv bör ett Balanced Scorecard specifikt för denna verksamhet bestå av? 
• Vilka nyckeltal kan i så fall tillämpas inom ramen för dessa perspektiv? 

 
Slutligen uppkommer naturligt frågan huruvida man kan generalisera angående användningen 
av detta eller ett snarlikt Balanced Scorecard för andra ideella organisationer. Mot bakgrund 
av den heterogenitet som råder inom den ideella sektorn i stort men även inom olika grupper 
av organisationer inser vi att det kan bli svårt att se en sådan generalisering. Vi anser det ändå 
vara av stor vikt att diskutera runt denna typ av frågeställning, då det kan antas finnas en viss 
övergripande samstämmighet gällande typen av mål inom exempelvis olika 
insamlingsorganisationer eller idrottsföreningar.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att beskriva och analysera förekomsten samt karaktären av nyckeltal i ideella 
föreningars årsredovisningar. Vidare är syftet att utveckla nyckeltal för extern användning 
inom ramen för ett Balanced Scorecard i en ideell förening.  
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi granskar i denna studie i första hand ideella föreningars årsredovisningar avseende år 
2001. Detta eftersom årsredovisningarna gällande 2002 ännu inte utkommit vid den tidpunkt 
då studien inleddes. 
 
Vi fokuserar vidare enbart på den ideella sektorn i Sverige, d.v.s. ideella verksamheter med 
sin bas i Sverige. 
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I vår ansats att utforma ett Balanced Scorecard för en ideell förening vill vi framhålla att vi 
främst avser ett externt användande som kan lämpa sig t.ex. för en årsredovisning. Vi avser 
alltså inte utföra någon form av implementering av Balanced Scorecard för intern styrning i 
den ideella föreningens organisation. 
 
 

1.5 Målgrupp 
 
Vi vänder oss i denna studie till ideella föreningar i allmänhet samt till den djupstuderade 
föreningen i synnerhet. Studiens resultat torde vara av intresse för praktisk tillämpning inom 
den ideella sektorn alternativt som inspiration till nya synsätt. Studien vänder sig vidare till 
läsare med grundläggande kunskap i ekonomi, främst med inriktning mot redovisning 
och/eller ekonomistyrning. Studiens bidrag kan även vara av intresse för konsult- och 
revisionsbyråer m.fl. som i olika former arbetar med den ideella sektorn.  
 
 

1.6 Studiens fortsatta disposition 
   
I kapitel två avser vi att beskriva uppsatsens tillvägagångssätt. Vi redogör för de metodologiska 
val vi gjort för att utreda de frågeställningar som presenterats i kapitel ett. 
 
Vi kommer i kapitel tre att presentera teori rörande organisationsformen ideell förening, 
nyckeltal, Balanced Scorecard samt ekonomistyrning och Balanced Scorecard i ideella 
föreningar. Vi kommer även att lyfta fram delar av den kritik som riktats mot modellen samt 
avsluta kapitlet med en sammanfattning. 
 
Kapitel fyra omfattar en årsredovisningsstudie där förekomsten av nyckeltal i tio ideella 
föreningar undersöks, klargörs samt slutligen analyseras. 
 
I kapitel fem redogörs för fallstudien av Cancerfonden samt analys av densamma. Fallstudien 
mynnar ut i konkreta förslag på nyckeltal inom ramen för ett Balanced Scorecard. 
 
I det sista kapitlet för vi en diskussion kring resultaten av de båda delstudierna. Därefter 
redogör vi för uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag vilket följs av ett resonemang runt 
generaliserbarhet. Avslutningsvis diskuteras några förslag på framtida forskning. 
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2 Metod 
 

2.1 Disposition 
 
I metodkapitlet presenteras och diskuteras den aktuella metod som valts för respektive 
delstudie. Vi vill därigenom övergripande belysa och redogöra för de olika tillvägagångssätt 
vi valt samt de för- och nackdelar som dessa val innebär. 
 
Inledningsvis beskrivs den indelning av uppsatsen i två delstudier som vi valt att göra. Varje 
delstudie presenteras därefter var för sig med fokus främst på hur det valda praktiska 
tillvägagångssättet ser ut samt val av metod. Vi resonerar vidare i termer av induktion, 
deduktion och abduktion samt även reliabilitet och validitet. Därefter knyter vi an till de 
inledningsvis beskrivna tillvägagångssätten för respektive delstudie, genom att under avsnittet 
Data och urval istället fokusera på varför vissa dataurval gjorts samt för- och nackdelar med 
dessa. Avslutningsvis resonerar vi runt de val av källor som ligger till grund för uppsatsen. 
Sammanfattningsvis är avsikten med detta kapitel att belysa hur studiens bidrag på olika sätt 
har påverkats av de metodologiska val vi gjort. 
 
 

2.2 Två delstudier 
 
För att få en bra avvägning mellan bredd och djup i uppsatsen har vi valt att efter en inledande 
teorigenomgång göra två empiriska delstudier som på flera sätt kompletterar varandra. Nedan 
beskrivs tillvägagångssättet i de två delstudierna som uppsatsen omfattas av. Dessa diskuteras 
var för sig för att underlätta förståelsen för läsaren i kommande kapitel, samt för att ge läsaren 
bättre möjlighet att gå tillbaka till specifika avsnitt. 
 
 

2.2.1 Årsredovisningsstudie 
 
Den första studien vi gör är av mer allmän karaktär och utgår från ett material bestående av 
årsredovisningar för tio ideella föreningar. Dessa ideella föreningar är de tio finalisterna i 
tävlingen om Bästa årsredovisning 2001 för den ideella sektorn i Sverige, vilken hölls i 
samarbete mellan Öhrlings PricewaterhouseCoopers och FöreningsSparbanken för första 
gången år 2002.11 Vår avsikt är i denna första studie att så tydligt som möjligt beskriva och 
analysera förekomsten av nyckeltal i dessa tio ideella föreningar samt att försöka skildra 
karaktären på de existerande nyckeltalen.  
 
 
2.2.1.1 Praktiskt tillvägagångssätt - årsredovisningsstudie 
 
För att praktiskt genomföra denna studie har vi funnit det nödvändigt att använda en bred 
definition av nyckeltal. Vi har i grunden utgått från de mer traditionella definitionerna av 
nyckeltal i enlighet med den föreliggande teoristudien. Vi har dock utvidgat definitionen 
något för att kunna tillämpa den på de ideella föreningarnas årsredovisningar.  
 

                                                           
11 www.pwcglobal.com, 13 april 2003. 
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Följande tre kriterier har legat till grund för bedömningen av förekomsten av nyckeltal i 
årsredovisningarna: 
 

• Uttryckt i siffror, belopp eller kvantiteter  
• Kan användas som målsättning att öka alternativt minska 
• Kan användas för jämförelse, över tid eller mellan organisationer 

 
Om följande samtliga tre kriterier varit uppfyllda har vi ansett att den ideella föreningen i 
fråga har använt sig av ett nyckeltal. I de fall då siffror inte är utsatta men det är angivet att 
begreppet i fråga är högt, lågt, har minskat, har ökat o.s.v. räknar vi även detta som ett 
nyckeltal, förutsatt att de övriga kriterierna är uppfyllda. 
 
Initialt har vi i studien utgått från ett brett material, nämligen allt som kan vara ett nyckeltal 
enligt ovanstående kriterier i respektive årsredovisning. Därefter har vi gjort en indelning av 
de olika nyckeltalen i tre kategorier för att kunna strukturera materialet och göra det 
överskådligt. Dessa kategorier är avsiktligen breda på grund av den stora spridningen i 
materialet totalt sett samt därför att vi anser studien på detta sätt blir av mer överskådlig natur. 
 
De tre kategorierna är som följer: 
 
• Traditionella nyckeltal: Nyckeltal som traditionellt sett används i privata företags 

årsredovisningar, exempelvis kvoter som soliditet och räntabilitet, poster tagna från 
balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys samt tal gällande kapitalförvaltning. 

• Nyckeltal generella för ideella föreningar: Nyckeltal som kan användas för jämförelse 
ideella föreningar emellan, men som inte är lika vanligt förekommande i privata företags 
årsredovisningar. Exempel på sådana nyckeltal är medlemsantal, antal 
träffar/konferenser/utbildningar samt antal utgåvor av föreningstidningen. 

• Verksamhetsspecifika nyckeltal: Nyckeltal som inte lämpar sig för jämförelse annat än 
inom den egna organisationen och som beskriver verksamheten mer specifikt och 
ingående, t.ex. antal kallblodsston som betäckts i Norge ur Svenska Travsportens 
Centralförbunds årsredovisning. 

 
Vidare har vi även undersökt i hur många fall rubriken nyckeltal används samt i vilken 
utsträckning tabeller och diagram återfinns. Nedanstående frågor har således legat till grund 
för gången i arbetet: 
  
1. Vad är nyckeltal? 
2. Indelning i tre kategorier:  

a. Traditionella nyckeltal   
b. Generella nyckeltal för ideella föreningar  
c. Verksamhetsspecifika nyckeltal 

3. Finns rubriken nyckeltal? 
4. Finns tabeller och diagram? 
 
Vid framtagningen av nyckeltalen har vi rent praktiskt gått till väga på följande sätt: En 
person har gått igenom årsredovisningarna och tagit fram rådata med allt som överhuvudtaget 
skulle kunna tänkas vara nyckeltal. Tanken med att endast en person hade denna uppgift var 
att konsekvensen skulle upprätthållas på ett bättre sätt. Rådatan uppdelades efter respektive 
förening samt rubrikerna i årsredovisningarna och nyckeltalen numrerades. Efter detta 
diskuterade vi alla tre tillsammans igenom hela materialet för att slutligen kunna bestämma 
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vilka begrepp som kan räknas som nyckeltal enligt vår definition. Vi genomförde även 
tillsammans indelningen av nyckeltalen i de tre kategorierna och markerade detta genom att 
skriva bokstaven T, I eller V vid varje post (se bilaga 1). På detta sätt har det sedan varit 
möjligt att på ett enkelt sätt räkna antalet samt kategorierna av nyckeltalen och analysen har 
kunnat inledas. Vi har valt att lägga empirin i en bilaga till uppsatsen då vi ansett att den varit 
alltför tungläst för att infogas i den löpande texten. 
 
 
2.2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod - årsredovisningsstudie 
 
Vid val av metod skiljer man inom samhällsvetenskapen vanligen mellan kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. Enligt Holme & Solvang innebär en kvalitativ metod en ringa grad av 
formalisering och har i första hand ett förstående syfte. Kvantitativ metod är i sin tur mer 
formaliserad och strukturerad och i större utsträckning präglad av kontroll från forskarens 
sida.12 Holme & Solvang menar vidare att utmärkande drag för en kvalitativ metod är att man 
intresserar sig för det unika, för sammanhang och strukturer samt beskrivning och förståelse. I 
kvantitativ metod intresserar man sig däremot mer för det gemensamma och det 
genomsnittliga samt beskrivning och förklaring.13 
 
Andersen menar dock att den utbredda karakteristik som Holme & Solvang beskriver är 
problematisk. Detta eftersom etiketterna och beskrivningarna av metoderna innehåller en 
sammanblandning mellan de två dimensionerna beskaffenheten hos data samt 
undersökningens kunskapssyfte (ändamål). Andersen menar att den klara uppdelningen 
mellan kvalitativa och kvantitativa som Holme & Solvang gör sällan återfinns i verkligheten 
varför han förespråkar en kombination av modellerna.14  
 
Den metod vi valt för att genomföra den inledande delstudien innehåller både kvalitativa samt 
kvantitativa element. Vår insamling av information, det vill säga studien av 
årsredovisningarna, präglas av ett visst avstånd till de undersökta objektens så till vida att 
avsikten var att klargöra i vilken utsträckning man använder nyckeltal idag och i så fall vilka. 
Här menas att vi enbart velat se hur informationen presenteras i de ideella föreningarnas 
årsredovisningar utan användning av ytterligare källor. På grund av svårigheterna i att 
formulera samt använda en entydig och rättvisande definition av nyckeltal på det undersökta 
materialet har vi både velat beskriva materialet i ord och mäta i siffror. Det faktum att den 
ideella sektorn till stor del får anses vara heterogen samt att de undersökta årsredovisningarna 
representerar flera skilda typer av ideella verksamheter minskar trovärdigheten i en mer 
kvantitativ ansats. Vi väljer istället att klassificera nyckeltalen för att åskådliggöra och 
beskriva typerna av nyckeltal som används. Då syftet med denna studie är att beskriva 
förekomsten av nyckeltal i årsredovisningarna på ett mycket öppet och brett sätt där även tal 
som inte traditionellt sett skulle anses vara nyckeltal ska visas fram, anser vi att det hade det 
varit mycket svårt att använda en rent kvantitativ ansats. Vårt sätt att närma oss materialet 
kräver, enligt vår mening, att utrymme finns för kvalitativa överväganden. Samtidigt betyder 
detta självfallet att studien blir mer eller mindre subjektivt utformad efter våra referensramar, 
mer om detta i avsnittet om reliabilitet. 
 
Vi väljer dock att komplettera den kvalitativa studien med några kvantitativa inslag såsom 
beräknandet av nyckeltalen för respektive förening, av antalet nyckeltal i de olika 
                                                           
12 Holme, Idar Magne  & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik  (1997), s. 14. 
13 Ibid, s. 78. 
14 Adersen, Ib, Den uppenbara verkligheten  (1998), s. 33. 
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kategorierna för varje organisation samt av antalet tabeller och diagram innehållande 
nyckeltal.  Metoden vi använt oss av i denna delstudie utgörs alltså av en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ metod där de kvalitativa inslagen är övervägande. Holme & 
Solvang menar att man med fördel kan kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en 
och samma undersökning då de svaga och starka sidorna hos respektive metod ofta tar ut 
varandra.15  
 
Den undersökning som ligger till grund för denna första delstudie kan slutligen sägas vara av 
explorativ karaktär. Andersen menar att explorativa och problemidentifierande 
undersökningar syftar till att utforska förhållanden eller fenomen som är mindre kända eller 
kanske helt okända. Syftet med en sådan studie kan vara att få fram intressanta frågor som 
senare kan undersökas närmare.16 Vår avsikt är just att genom denna studie belysa att en viss 
situation föreligger gällande ideella föreningars användning av nyckeltal i årsredovisningen. 
Denna studie ligger sedan till grund för den avslutande fallstudien. 
 
 

2.2.2 Fallstudie av Cancerfonden 
 
Den avslutande studien är av mer djupgående natur där vi intresserar oss för det specifika hos 
en ideell förening. Vi gör här en fallstudie av Cancerfonden med avsikt att slutligen ta fram 
nyckeltal inom ramen för ett Balanced Scorecard för denna organisation. Informationen 
hämtas internt från Cancerfonden samt även från föreningens olika intressenter. Avsikten med 
detta styrkort från författarnas sida är främst att det skall kunna användas externt för 
Cancerfonden i någon form, för att åskådliggöra organisationen ur olika perspektiv. Vi 
utesluter dock inte att nyckeltalen även kan användas internt. Vi vill understryka att vår avsikt 
med detta Balanced Scorecard inte är att implementera eller beskriva hur en implementering 
skulle kunna gå till, utan istället presentera nyckeltal inom ramen för ett balanserat styrkort 
främst för externt användande.  
 
 
2.2.2.1 Praktiskt tillvägagångssätt - fallstudie av Cancerfonden 
 
För att uppfylla syftet att utveckla nyckeltal för Cancerfonden har vi försökt göra en så 
grundlig studie som möjligt av organisationen. Vi har även valt att inhämta uppfattningar om 
Cancerfonden från dess intressenter, eftersom de nyckeltal vi har för avsikt att ta fram även 
skall spegla Cancerfondens organisation ur en externt infallsvinkel.  
 
Genom årsredovisningsstudien har vi inledningsvis redan undersökt Cancerfondens 
årsredovisning. Vi har därefter valt att göra semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i 
organisationen. Semistrukturerade intervjuer styrs av en uppsättning frågor eller teman vilka 
skall beröras under intervjun, men där varken ordalydelse eller ordningsföljd är bestämd i 
förväg.17 Samtliga intervjuer, med undantag från en, har gjorts på Cancerfondens kontor i 
Stockholm och är genomförda av två personer. De personer vi intervjuat på Cancerfonden är 
ekonomichef Göte Långberg, controller Inga Wall, kampanjansvarig PG Persson samt 
sponsrings- och företagsansvarig Emma Fahlström. Samtliga av dessa semistrukturerade 
intervjuer har gjorts med utgångspunkt i den intervjumall som finns som bilaga (se bilaga 2). 

                                                           
15 Holme, Idar Magne  & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik  (1997), s. 85. 
16 Adersen, Ib, Den uppenbara verkligheten  (1998), s. 18. 
17 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod  (1994), s. 100. 



 15 

Denna intervjumall har fungerat som en form av agenda, men med avsikten att ändå låta både 
forskarna och intervjupersonerna känna sig fria att i sina frågor och svar gå utanför för denna 
mall. På samtliga av dessa intervjuer har bandupptagning skett. Utöver representanter för 
Cancerfondens egen organisation har även representanter ur olika intressentgrupper 
intervjuats. Utfrågningar via e-post har gjorts med Cancerfondens största sponsorer ICA och 
Skandia. De personer som deltagit är Peter Wigstein, sponsorchef på ICA Handlarnas AB 
samt Lars Tigerberg sponsorchef på Skandia. Att dessa intervjuer skett via e-post beror 
uteslutande på tillgängligheten för dessa personer. Därutöver har vi vidare genomfört en 
telefonintervju med Anna Karlsson, forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, som får 
sin forskartjänst finansierad av Cancerfonden. För de tre senast nämnda 
intervjuer/utfrågningar, vilka varit av något kortare karaktär, har vi använt oss av ytterligare 
två intervjumallar med något annorlunda frågor. Grundtanken har dock varit densamma som 
beskrivits ovan. Se bilaga 3 för intervjumall till sponsorer samt bilaga 4 för intervjumall till 
forskare. För den intervju som skett per telefon har bandupptagning inte kunnat ske. Utöver 
nyss nämnda intressenter har vi som författare ansett oss kunna representera allmänheten, det 
vill säga såsom potentiella givare och/eller mottagare. 
 
Det empiriska materialet har därefter sammanställts med utgångspunkt i karaktären på 
Cancerfondens verksamhet samt dess intressenter. Vi har haft intentionen att beskriva 
Cancerfonden på ett så brett och heltäckande sätt som möjligt för att fånga in många olika 
aspekter. Detta för att skapa ett bra underlag till den efterföljande analysen.  
 
I analysen använder vi oss, i enlighet med syftet för uppsatsen, av modellen för Balanced 
Scorecard. Vi utgår då från grundtanken med de fyra traditionella perspektiven men 
modifierar dem något för att få en bättre konsistens med Cancerfondens verksamhet. Inom 
ramen för dessa perspektiv föreslår vi därefter nyckeltal mot bakgrund av vad som 
framkommit i den empiriska undersökningen samt även vad som framlagts i den föregående 
årsredovisningsstudien. Vi beaktar och diskuterar även runt det som framkommit i den 
tidigare teoristudien. Vi vill ytterligare påpeka att vi främst avser ett externt användande av ett 
Balanced Scorecard för Cancerfonden, som exempelvis kan lämpa sig för exponering i en 
årsredovisning. Vi avser alltså inte förbereda för eller beskriva någon form av implementering 
av styrkortet för intern styrning i Cancerfondens organisation. Att även ha denna aspekt av 
fallstudien skulle väsentligt ha utökat omfattningen av uppsatsen på alla plan. En sådan ansats 
anser vi dessutom kräver en mer långtgående process.  
 
Då det empiriska materialet samt analysen av studien färdigställts väljer vi slutligen att göra 
en återkoppling till Cancerfonden. Vi låter våra intervjupersoner läsa studien i slutskedet av 
arbetet, för att i möjligaste mån säkerställa rimligheten i studiens resultat.  
 
 
2.2.2.2 Fallstudien som undersökningsmetod - fallstudie av Cancerfonden 
 
Merriam definierar fallstudien som en undersökning av en specifik företeelse exempelvis ett 
program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp.18 Samme 
författare menar även att vilken typ av frågor man ställer, vilken grad av kontroll man har 
samt hur man tänker sig att slutresultatet skall bli är faktorer man bör ta hänsyn till då man 
skall avgöra om fallstudien är den undersökningsform som lämpar sig för den aktuella 

                                                           
18 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod  (1994), s. 24. 
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situationen. Yin delar vidare in fallstudierna i enskilda och multipla.19 I den enskilda 
fallstudien ingår endast en enda enhet och i den multipla ingår istället flera enheter. 
 
Den undersökning vi valt att göra på Cancerfonden som ideell förening kan kallas en enskild 
fallstudie enligt ovanstående definition av Yin. Yin hävdar att det finns tre typiska syften som 
kan motivera en enskild fallstudie.20 
 
1. Fallet är kritiskt i förhållande till gällande teori, modeller, antaganden eller praxis 
2. Fallet är unikt eller extremt 
3. Fallet är fenomenavslöjande 
 
Den uppfattning vi bildat oss utifrån den föregående teoristudien samt via dialoger med 
redovisningsexpert Eva Törning på Öhrlings PricewaterhouseCoopers är att nyckeltal i ideella 
föreningar inte är vanligt förekommande. Mot bakgrund av detta blir ansatsen att försöka 
utveckla nyckeltal för en stor svensk ideell förening ett mer eller mindre unikt fall. Få 
liknande studier har genomförts på liknande organisationer (se kapitel 3) och inte heller i 
någon betydande omfattning. Unikheten i fallet, att utveckla nyckeltal för Cancerfonden, 
anser vi talar starkt för användandet av fallstudien som undersökningsmetod. Det faktum att 
en fallstudie har stark förankring i verkliga situationer talar även för dess relevans för syftet i 
denna uppsats, då vi vill skaffa oss kunskap som leder fram till formulering av konkreta och 
användbara nyckeltal för Cancerfonden. 
 
De egenskaper i fallstudiemetoden som talar för användandet av detta tillvägagångssätt 
medför även en del begränsningar. Det faktum att en kvalitativt sett bra fallstudie kan bli för 
lång medför att beslutfattare och andra ej har tid att läsa och använda den. Andra problem kan 
vara att fallstudier kan överförenkla och överdriva faktorer i en situation som leder till att 
läsaren drar felaktiga slutsatser samt att läsaren kan förledas och tro att en fallstudie redogör 
för helheten av en situation. Ytterligare ett problem med fallstudier är att forskaren är 
utelämnad till sin egen förmåga och fingertoppskänsla under större delen av 
forskningsarbetet.21 
 
 

2.2.2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod - fallstudie av Cancerfonden 
 
Merriam beskriver att slutprodukten av en fallstudie primärt kan vara beskrivande, tolkande 
eller värderande.22 Vi anser att slutprodukten av den fallstudie vi genomför primärt är 
tolkande, medan den empiriska delen av vår studie är av beskrivande art. Den deskriptiva 
delen används sen i analysen för att utveckla kategorier/perspektiv och därefter nyckeltal. 
Slutprodukten är på så sätt ett resultat av den tolkning vi gjort utifrån det studerade materialet. 
 
Kruuse menar att det finns en tendens att betrakta fallstudier som kvalitativa 
undersökningar.23 Andersen hävdar dock att fallstudier kan använda sig av såväl kvantitativa 
som kvalitativa metoder.24 Metoden vi använder oss är i enlighet med ovanstående 
resonemang övergripande av kvalitativ karaktär, både under insamling och analys av data, 
men vi vill även beskriva den ideella föreningen utifrån vissa kvantitativa data.  
                                                           
19 Yin, Robert K, Case study research Design and Methods  (1994), s. 38.  
20 Ibid, s. 38f. 
21 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod  (1994), s. 47. 
22 Ibid, s. 40ff. 
23 Kruuse, Emil, Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi  (1998), s. 59.  
24 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten  (1998), s. 132. 
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Ett alternativ till den övergripande kvalitativa metoden skulle kunna vara en utpräglad 
kvantitativ metod där man exempelvis genom enkäter försöker undersöka vad man skulle vilja 
mäta med eventuella nyckeltal. Ett problem med detta är att alla i en organisation samt dess 
intressenter inte har den information som krävs för att kunna besvara frågor av denna 
karaktär. Vidare skulle ansatsen att från forskarnas sida finna nyckeltal med utgångspunkt i ett 
brett empiriskt material till viss del gå förlorad. Detta då en mer kvantitativt utformad studie 
skulle förutsätta att eventuella nyckeltal och mätområden formulerades redan i förväg. Med en 
sådan metod kan vidare tillämpningen av den enskilda fallstudien som undersökningsmetod 
starkt ifrågasättas, och alternativet skulle i så fall kunna vara en multipel fallstudie. Inom den 
givna tidsramen för uppsatsen skulle dock en sådan multipel fallstudie, oavsett kvalitativ eller 
kvantitativ, tvingas bli väsentligt mindre omfattande och djupgående än den enskilda 
fallstudien. Mot bakgrund av ovanstående anser vi således att den enskilda fallstudien i sig ger 
ett bättre bidrag. 
 
 

2.3 Induktiv, deduktiv och abduktiv metod 
 
Holme & Solvang beskriver två angreppssätt vad gäller den företeelse som skall studeras 
nämligen deduktiv metod, ”bevisandets väg”, och induktiv metod, ”upptäcktens väg”.25 
Annorlunda uttryckt anger deduktion respektive induktion det tillvägagångssätt utifrån vilka 
vetenskapliga slutsatser kan dras. En deduktiv slutsats görs när man utifrån generella principer 
drar slutsatser om enskilda händelser. Vidare innebär induktion att utifrån empiri sluta sig till 
en generell kunskap om teorin.26  
 
I årsredovisningsstudien har vi främst använt oss av en induktiv ansats då vi utgår från ett 
material bestående av årsredovisningar. Syftet är att därigenom beskriva och analysera 
förekomsten av nyckeltal samt karaktären på desamma. Vi utgår här i viss mån från befintlig 
teori, men huvudsakligen vill vi påvisa att en viss faktisk situation föreligger vad gäller 
användandet av nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar idag. Vi tar alltså i första hand 
vår utgångspunkt i verkligheten för att genomföra studien, men det är ändå svårt att helt 
utesluta deduktiva inslag. Vår avsikt är dock främst att genom materialet göra nya upptäckter 
och förhoppningsvis belysa nya aspekter.  
 
De två tidigare beskrivna modellerna brukar betraktas som uteslutande alternativ men enligt 
Alvesson & Sköldberg kan det vara svårt att pressa in all forskning i dem.27 Abduktion är ett 
tredje alternativ som kan sägas vara en kombination av induktiv och deduktiv ansats. En 
abduktiv ansats utgår från empiriska fakta liksom induktionen men avvisar ändå inte 
teoretiska föreställningar. Analys av empirin kan kombineras med eller föregripas av studier 
av tidigare teorier där teorin utgör inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger 
förståelse.28 Nedan sammanfattas de principiella tankegångarna för induktion, deduktion samt 
abduktion: 
 
 

                                                           
25 Holme, Idar Magne  & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik  (1997), s. 51. 
26 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 29f. 
27 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod  (1994),      
s. 42. 
28 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod  (1994),     
s. 42. 
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Figur 2.1. Deduktion, induktion och abduktion.  Källa: Alvesson & Sköldberg29  
 
Gällande fallstudien av Cancerfonden använder vi oss här av en abduktiv ansats. Vi har en 
teoretisk förförståelse såtillvida att vårt syfte är att utveckla nyckeltal inom ramen för ett 
Balanced Scorecard för en ideell förening. Vi utgår dock i första hand från det empiriska 
material som samlas in från Cancerfonden och dess intressenter. Avsikten är främst att 
utveckla nyckeltal som är önskvärda både för Cancerfonden själva och deras olika 
intressenter. Teorin används här dels som inspiration men även som hjälp för klassificering av 
materialet i analysen. Alvesson & Sköldberg beskriver processen som en alternering mellan 
(tidigare) teori och empiri varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.30 Holme & 
Solvang menar även att det i motsättningen eller i kombinationen mellan induktiv och 
deduktiv ofta kan uppstå ny och spännande kunskap.31 Merriam menar vidare att teorin ofta 
genomsyrar hela den process som fallstudien innebär och att de frågor som en forskare ställer 
härrör sig från den teoretiska inriktning som karaktäriserar hans eller hennes ämnesområde.32 
 
 

2.4  Reliabilitet och validitet 
 
Nedan följer en diskussion runt begreppen reliabilitet och validitet för de två ovan beskrivna 
delstudierna. Båda delstudierna behandlas under respektive avsnitt. 
 
 

2.4.1 Reliabilitet  
 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas med samma 
resultat.33 Holme och Solvang beskriver att gällande kvantitativa metoder är det speciellt 
intressant om den information man samlat in är pålitlig, dvs. reliabel.34 Författarna menar 
vidare att detta inte har samma centrala plats i kvalitativa undersökningar då syftet med dessa 

                                                           
29 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion-Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (1994),  
s. 45. 
30 Ibid, s. 42. 
31 Holme, Idar Magne  & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik  (1997), s. 51. 
32 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod  (1994), s. 73.  
33 Ibid., s. 180. 
34 Holme, Idar Magne  & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik  (1997), s. 94. 

Empiriska regel-
bundenheter 
(Ytstruktur) 

Deduktion Induktion Abduktion 

Teori 
(Djupstruktur) 

Empiri 



 19 

är att man skall få en bättre förståelse av vissa företeelser, och då är inte den statistiska 
representativiteten i fokus.  
 
Avseende årsredovisningsstudien har vi, trots den övervägande kvalitativa ansatsen, försökt 
att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt genom att samtliga tre författare varit delaktiga i 
studien. Detta har skett genom att det empiriska materialet med utgångspunkt i 
årsredovisningarna behandlats och kontrollerats av alla tre. På detta sätt har det resultat som 
framkommit kontrollerats ett flertal gånger, varvid sannolikheten för att studien kan upprepas 
med samma resultat ökar. Vi har vidare försökt stärka reliabiliteten i studien genom att 
noggrant och ingående beskriva den valda metoden. Trots detta är vi väl medvetna om att 
resultatet av en upprepad studie kan bli annorlunda beroende av forskarnas referensram samt 
även påverkan på varandra. Forskarna får delvis anses ha en liknande referensram beroende 
av utbildningsbakgrund mm. varför vi reserverar oss för denna faktor. Det faktum att man 
under arbetsprocessen dessutom påverkar varandra i vissa riktningar är även av betydelse för 
studiens slutliga resultat och därmed reliabilitet. 
 
Merriam för i sin bok Fallstudien som forskningsmetod ett resonemang om den dåliga 
överensstämmelse som finns mellan reliabilitetskravet och kvalitativa fallundersökningar.35 
Författaren menar att den information som framkommer i en kvalitativ undersökning är en 
funktion av den person som bidrar med informationen samt forskarens färdigheter, och då 
tillvägagångssättet under en kvalitativ fallstudie utvecklas efterhand kommer en kvalitativ 
undersökning inte att ge samma resultat. Detta gör inte den första undersökningen utan värde 
eftersom flera tolkningar av samma information är möjlig. Nyss nämnda resonemang speglar 
den situation vi anser föreligga i vår fallstudie gällande Cancerfonden. Vi försöker dock så 
långt som möjligt att noga beskriva det tillvägagångssätt vi använt oss av för att belysa vad 
som är specifikt för vår studie. 
 
 

2.4.2 Validitet 
 
Även problemet med att få giltig dvs. valid information är mindre avseende kvalitativa studier 
jämfört med kvantitativa studier menar Holme & Solvang.36 I kvalitativa undersökningar har 
vi en mycket större närhet till det eller den som studeras vilket även leder till möjligheter för 
enheten att själv kunna styra sin medverkan. Arbnor & Bjerke delar upp validiteten i intern 
respektive extern validitet samt ytvaliditet (på engelska ’face validity’).37 
 
 
2.4.2.1 Intern validitet 
 
Den interna validiteten behandlar vad vi mäter och huruvida det är relevant för 
undersökningen.38 För att säkerställa den interna validiteten i fallstudien har vi utgått från 
samma intervjumall för samtliga intervjuer på Cancerfonden. Dettta har lett till att olika 
personer vid olika tillfällen getts möjlighet att svara på samma frågor. Syftet med intervjuerna 
var vidare att få så mycket information som möjligt om Cancerfonden och dess versamhet. 
Detta har vi försökt uppnå genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi anser 
även att det faktum att vi intervjuat personer som får anses ha god kännedom om 
                                                           
35 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod  (1994), s. 182. 
36 Holme, Idar Magne  & Solvang, Bernt Krohn Forskningsmetodik  (1997), s. 94. 
37 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn, Företagsekonomisk metodlära  (1994), s. 256. 
38 Ibid. 
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Cancerfonden styrker den interna validiteten.  Vidare diskuterade vi ett brett syfte i form av 
att ta fram nyckeltal då kontakten inleddes med Cancerfonden. Vi har därmed så långt som 
möjligt försökt undvika att leda in intervjupersonerna på speciella modeller eller begrepp för 
att få så öppna och rättvisande svar som möjligt. 
 
I årsredovisningsstudien som innehåller övervägande kvalitativa moment men även 
kvantitativa anser vi inte att frågan om den interna validiteten är central. Detta eftersom vi 
utgår från de nyckeltal som förekommer i årsredovisningarna enligt den definition vi ställt 
upp.  
 
 
2.4.2.2 Extern validitet 
 
Den externa validiteten innebär i sin tur i vilken utsträckning resultaten från en viss 
undersökning är tillämpliga även i andra situationer än den undersökta. Annorlunda uttryckt 
innebär detta hur pass generaliserbara resultaten från en vetenskaplig undersökning är. 39 
Merriam beskriver hur de som tolkar extern validitet i termer av traditionella 
forskningsmetoder antingen intar ståndpunkten att det inte går att generalisera från en 
fallundersökning eller att de försöker stärka den externa validiteten genom att använda sig av 
gängse urvalsmetoder. Grundtanken är att resultatet av vår fallstudie skulle kunna vara 
generaliserbart för andra insamlingsorganisationer, då främst med inriktning mot botande av 
sjukdomar. Den övergripande strukturen på styrkortet med modifieringar av enskilda 
nyckeltal skulle även kunna vara intressant för insamlingsorganisationer generellt. För att 
förbättra möjligheterna till generalisering för fallstudien avser vi göra en väl utbredd 
beskrivning av undersökningen och dess beståndsdelar. Ambitionen är att göra så tydliga 
beskrivningar som möjligt samt specificera det som krävs för att läsaren skall förstå resultatet 
av studien. Den externa validiteten i fallstudien kan eventuellt förstärkas genom den grund vi 
lägger i årsredovisningsstudien. Läsaren kan återknyta till denna studie och de olika 
föreningarnas årsredovisningar för att tydligare skapa sig en bild av generaliserbarheten av 
resultaten.    
 
Om man slutligen betraktar den externa validiteten för årsredovisningsstudien finns det även 
här problem gällande generaliserbarheten av det uppnådda resultatet. Då vi utgått från tio 
ideella föreningar av olika karaktär anser vi att urvalet representerar flera olika typer av 
verksamheter såsom exempelvis insamling, idrott och fackföreningar. Vi är dock väl 
medvetna om att det finns ytterligare att önska för att uppnå en högre generaliserbarhet för 
den ideella sektorn totalt, men då krävs en avsevärt mer omfattande undersökning. Den ideella 
sektorn är så pass heterogen att en sådan undersökning skulle kräva ett mycket stort urval av 
undersökningsenheter ur olika verksamhetsgrupper, vilket i sig skulle vara mycket 
tidskrävande.  
 
 
2.4.2.3 Ytvaliditet (face validity) 
 
Ytvaliditet, även kallat face validity, innebär att man gör en rimlighetsbedömning av 
resultaten vilket enligt Arbnor & Bjerke kan göras av kunskaparen själv, berörda respondenter 
eller någon utomstående expert. Detta behandlar främst acceptansen.40 Yin för ett liknande 

                                                           
39 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn, Företagsekonomisk metodlära  (1994), s. 183. 
40 Ibid., s. 256. 
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resonemang runt detta sätt att öka validiteten i en fallstudie.41 Han beskriver att bl.a. källorna i 
en studie kan hjälpa till att bestyrka viktiga fakta samt även resultaten av en fallstudie. 
Källorna bör samtycka angående aktuell fakta för att därmed öka rimligheten av studiens 
resultat. Gällande åsikter om författarnas slutsatser och tolkningar är det dock inte nödvändigt 
att källorna samtycker. Yin menar vidare att genom att publicera kommentarerna som en del 
av fallstudien kan varje läsare komma till egna slutsatser avseende studiens giltighet. 
 
Frågan om ytvaliditet har i vårt fall främst varit aktuell i fallstudien på Cancerfonden. Vi har 
då empirin samt analysen färdigställts velat göra en återanknytning till de intervjuade 
personerna på Cancerfonden. Detta för att dels kunna säkerställa att det empiriska materialet 
anses vara korrekt sammanställt, samt dels för att ge utrymme för Cancerfondens egna 
reaktioner på studiens resultat. Vi avser att presentera utfallet av denna återanknytning i 
uppsatsens sjätte kapitel. 
 
 

2.5 Urval och data 
 
I detta avsnitt kommer de urval som gjorts och den data som ligger till grund för de båda 
studierna att diskuteras. Vi kommer att i möjligaste mån redogöra för anledningarna till de 
urval som gjorts samt de konsekvenser som dessa urval får för resultatet av studien. Vi delar 
även här in resonemangen efter de två studier som gjorts.  
 
 

2.5.1 Årsredovisningsstudie 
 

2.5.1.1 Tävling om bästa årsredovisning - årsredovisningsstudie 
 
Generellt har vi inlett studien med uppfattningen att nyckeltal förekommer sparsamt i ideella 
föreningars årsredovisningar efter samtal med framförallt Eva Törning, redovisningsspecialist 
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och jurymedlem i tävlingen om bästa årsredovisning för 
ideella föreningar.42 Filip Wijkström, forskare på ideella organisationer vid Handelshögskolan 
i Stockholm samt även han jurymedlem i tävlingen, menar även i samband med tävlingen om 
bästa årsredovisning att trots den viktiga funktion ideella föreningar fyller i samhället saknar 
denna sektor eget språk och kunskapsutveckling när det gäller ekonomi och strategifrågor.43 
Om föreställningen att nyckeltal förkommer sparsamt i ideella föreningars årsredovisningar 
skulle visa sig stämma på de tio finalisterna, kan signaler ges om ett begränsat användande av 
nyckeltal generellt i ideella föreningar.  
 
Materialet till den inledande studien utgörs som nämnts tidigare av årsredovisningar för de tio 
ideella föreningar som placerade sig i final i tävlingen om Bästa årsredovisning 2001. Denna 
tävling hölls för första gången år 2002 i samarbete mellan  Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
och FöreningsSparbanken. Den förening som vann tävlingen var Byggnadsarbetareförbundet 
och därutöver fick Barncancerfonden samt Rädda Barnen hedersomnämnanden. För att ge 
läsaren en bakgrund till vad som krävdes för en finalplats i tävlingen om Bästa årsredovisning 
redogör vi här i korthet för de kriterier som låg till grund för bedömningen. Urvalsprocessen 
avsåg en helhetsbedömning av årsredovisningen/årsbokslutet inklusive den 

                                                           
41 Yin, Robert K, Case study research Design and Methods  (1994), s. 144f. 
42 Törning, Eva, 14 mars 2003.  
43 www.pwcglobal.com, 24 april 2003. 
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verksamhetsberättelse som ofta ingår i samma trycksak. Bland de kriterier som användes för 
bedömningen kan nämnas:44 
 

• Uppdrag, ändamål och strategi 
• Beskrivning av verksamhet/aktiviteter med särskild information om externt 

finansierad uppdragsverksamhet 
• Beskrivning av resurser inklusive ideella arbetsinsatser 
• Redovisning av hur ändamålet uppfyllts 
• Information angående styrelse, verksamhetsledning, organisation, medlemmar och 

intressenter 
• Beskrivning av den egna samhällssektorn 
• Beskrivning av koncernförhållanden och samverkande organisationer 
• Prognos och framtidsbedömning 
• Känslighets- och riskanalys 
• Budget och framtidsplaner 
• Överensstämmelse med gällande redovisningsföreskrifter 
• Stilistik och grafik 
• Teknisk kvalitet med avseende på Årsredovisningslagens bestämmelser 

 
Det faktum att samtliga föreningar som placerade sig i finalen väl uppfyllde dessa krav som 
ställdes på årsredovisningen anser vi tala för att detta urval representerar de som ligger långt 
framme gällande utvecklingen av sin redovisning. De ideella föreningar som ligger långt 
framme i utvecklingen av sin redovisning kan även antas använda nyckeltal i 
årsredovisningarna i någon form. Den fas i utvecklingen av redovisningen, samt därmed 
troligen även gällande redovisningen av nyckeltal, som dessa föreningar befinner sig i anser 
vi kunna representera så långt som man maximalt nått inom ideella föreningar i Sverige. Juryn 
ansåg bland annat att de tre vinnande föreningarnas årsredovisningar kan fungera som 
förebilder för andra organisationer samt att de även kan vara givande läsning inte enbart för 
egna medlemmar och bidragsgivare utan också för en intresserad allmänhet.45  
 
 
2.5.1.2 Olika verksamhetsområden - årsredovisningsstudie 
 
Om man tittar på fördelningen mellan olika typer av ideella föreningar bland de undersökta 
föreningarna konstaterar vi att fyra av dessa är insamlingsorganisationer (Cancerfonden, 
Barncancerfonden, Rädda Barnen och Diakonia). Två är idrottsföreningar (Travsportens 
Centralförbund och Hockeyförbundet) och två är fackföreningar (LO och 
Byggarbetareförbundet) och därtill kommer Aktiespararna och Folkuniversitet, som kan sägas 
vara inriktade mot utbildning.  
 
Då vi valt att utgå från finalisterna i tävlingen om Bästa årsredovisning var detta med vetskap 
om att insamlingsorganisationerna var den grupp som hade högst representation samt att det 
ändå fanns en någorlunda bred fördelning mellan olika typer av föreningar. Vi är dock 
medvetna om att vårt urval inte kan sägas representera samtliga ideella verksamhetsområden, 
men vi har i urvalet för våra två delstudier ansett detta vara av underordnad karaktär. Samtliga 
insamlingsorganisationer bland finalisterna är medlemmar i branschorganet FRII 
frivilligorganisationernas insamlingsråd (se avsnitt 2.5.2.2), och förutses därmed följa den 
                                                           
44 www.pwcglobal.com, 24 april 2003. 
45 Ibid. 
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branschanpassade mall för årsredovisning, och därmed god redovisningssed, för 
insamlingsorganisationer som utvecklas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillsammans 
med FRII. Därmed anser vi vidare att man i dessa föreningar kan utgå från en hög kvalitet på 
redovisningen. Detta styrker i sin tur resonemanget om en bra nivå på redovisningen bland 
finalisterna. Den arbetsgrupp med representanter för FRIIs medlemmar som tar fram material 
om god redovisningssed för landets insamlingsorganisationer samarbetar med 
redovisningsspecialist Eva Törning som bland annat arbetat med att ta fram EU BAS 99 och 
BAS 2000. Hon har även varit engagerad i utformningen av god redovisningssed för Svenska 
kyrkan.46 Efter samtal med Eva Törning har det framkommit att medlemmarna i FRII rent 
generellt är intresserade av att utveckla sin redovisning, vilket föranlett en naturlig koppling 
till den andra delstudien där vi i grunden utgår från insamlingsorganisationer. 47 
  
 
2.5.1.3 Hantering av data - årsredovisningsstudie 
 
Vid studien av nyckeltal i de tio finalisternas årsredovisningar har samtliga löpande texter 
samt tabeller och diagram beaktats. Vi har således undersökt en stor mängd text varvid 
systematisk inmatning i dator har skett löpande. Vi har gjort inmatningen med stor 
noggrannhet, men mindre fel på grund av den mänskliga faktorn kan dock aldrig uteslutas. Att 
endast en person var ansvarig för det första urvalet kan självfallet kritiseras eftersom urvalet 
då sker efter en enda persons åsikter, referensram och kunskaper. Vi har dock försökt 
motverka denna effekt genom att det första urvalet gällde en utsortering av praktiskt taget allt 
som skulle kunna anses vara nyckeltal. Detta urval var mest tänkt som en sammanslagning av 
uppgifter från årsredovisningarna till ett dokument som vi sedan alla tre kunde diskutera. 
 
Vidare har vi, som beskrivits tidigare i detta kapitel, utgått från tre kriterier vid definiering av 
nyckeltal i årsredovisningarna. Dessa kriterier har således fått betydelse för vad som ansetts 
vara ett nyckeltal vilket givetvis kan ifrågasättas. Avsikten har dock varit att inte avgränsa 
betydelsen av företeelsen nyckeltal alltför mycket eftersom man då skulle förlora en del till 
synes kanske okonventionella nyckeltal i undersökningen. Vi anser det vara av stor vikt att 
beakta alla typer av nyckeltal i vår studie, med hänsyn till ideella föreningars särskilda syften 
och mål. Vår beskrivande ansats gällande empirin anser vi även förebygger problem med att 
vissa typer av nyckeltal skulle utelämnas 
 
Den kategorisering som därefter görs i traditionella nyckeltal, generella nyckeltal för ideella 
föreningar samt verksamhetsspecifika nyckeltal är framarbetad med utgångspunkt i den data 
som sammanställts. Vissa influenser från den inledande teoristudien har även påverkat men 
främst har vi här utgått från de övergripande mönster vi sett växa fram. Det kan dock inte 
uteslutas att den valda kategoriseringen kan leda till skevheter i den avslutande analysen av 
materialet såtillvida att flera av nyckeltalen inte självklart hör till den ena kategorin eller den 
andra. Vi som forskare måste fälla avgörandet om vilket tal som passar i vilken kategori och 
det är inte säkert att alla skulle hålla med om de val vi gjort. Vi anser dock att det faktum att 
den valda kategoriseringen är av bred karaktär samt att vi använder en beskrivande metod 
leder till att den aktuella kategoriseringen inte är av avgörande betydelse för studiens resultat. 
Alternativet, att presentera nyckeltalen utan någon uppdelning och kategorisering, hade gjort 
läsningen av uppsatsen tyngre. Vi anser att vi genom kategoriseringen gör det hela mer 
intressant för läsaren. 
 
                                                           
46 www.frii.a.se 26 april 2003.  
47 Törning, Eva, 14 mars 2003. 
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2.5.2 Fallstudie av Cancerfonden 
 

2.5.2.1 Fallstudieobjektet - fallstudie av Cancerfonden 
 
Med utgångspunkt i den inledande studien där förekomsten av nyckeltal i tio ideella 
föreningars årsredovisningar undersökts startade intresset för insamlingsorganisationer. Vi 
väljer att intressera oss för insamlingsorganisationer då detta är en väldigt stor grupp av 
föreningar och omfattar många olika typer av verksamheter. De sjuttio största 
insamlingsorganisationerna är dessutom organiserade i branschorganet FRII. FRII står för 
frivilligorganisationernas insamlingsråd och är en förening som verkar för etisk och 
professionell insamling.48 Samtliga insamlingsorganisationer bland finalisterna är medlemmar 
i FRII vilket i sig har haft betydelse för vår uppsats. De föreningar som är medlemmar i FRII 
förutses följa den branschanpassade mall för årsredovisning och därmed god redovisningssed 
för insamlingsorganisationer som utvecklas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillsammans 
med FRII. Därmed anser vi som tidigare nämnts att man hos dessa föreningar kan utgå från en 
hög kvalitet på redovisningen, och därmed ett bra underlag för utveckling av relevanta 
nyckeltal.  
 
Mot bakgrund av detta kontaktades de insamlingsorganisationer som var med i finalen i 
tävlingen om bästa årsredovisning, vartefter Cancerfonden framstod som den mest intressanta 
organisationen för vårt valda syfte. Att valet föll på Cancerfonden berodde främst på att 
Cancerfonden visade ett stort intresse för nyckeltal och har gett oss mycket bra tillgång till 
den information som behövts. Det faktum att Cancerfonden har en dominerande ställning 
inom sitt område genom att man för närvarande finansierar 75 procent av de forskningsprojekt 
om cancer som bedrivs i landet påverkade även vårt val.49 
 
Andersen menar att det är av stor vikt att i ett tidigt skede av fallstudieförloppet reflektera 
över vad som är studiens enhet och hur den skall avgränsas.50 Då syftet är att utveckla 
nyckeltal för Cancerfonden med utgångspunkt i ett Balanced Scorecard främst för extern 
användning, är det viktigt för oss att inhämta information från flera olika källor. Vi väljer 
därför att se underökningsenheten som Cancerfonden med dess organisation och verksamhet 
samt även de öviga intressenter som föreningen har. De viktigaste intressenter Cancerfonden 
har är som vi ser det mottagare och givare. Detta eftersom dessa grupper av olika anledningar 
får anses vara intresserade av den information vilken kan åskådliggöras genom ett balanserat 
styrkort med nyckeltal. Vi har därav valt att intervjua representanter för den egna 
organisationen, de två största sponsorerna samt en forskare. En av de intervjuade sponsorerna 
är även huvudmän till Cancerfonden. Allmänhetens perspektiv/givarna anser vi oss vidare till 
viss del själva kunna representera.  
 
För den vidare förståelsen krävs här en kortare presentation av branschorganet FRII samt även 
SFI, Stiftelsen för insamlingskontroll.  
 
 

2.5.2.2 FRII 
   
De svenska insamlingsorganisationernas gemensamma branschorgan FRII har 70 medlemmar 
och omfattar Sveriges stora insamlingsorganisationer. FRII har flera olika uppgifter att 

                                                           
48 www.frii.a.se, 25 april 2003. 
49 Cancerfonden Årsredovisning 2001, s. 4. 
50 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten  (1998), s. 130. 
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ombesörja. FRII vill medverka till ett gynnsamt klimat i landet för frivilligarbete och 
insamling hos allmänheten. Man vill även motverka den oseriösa insamling som idag sker på 
gator, torg, via brev, telefon och internet samt utveckla etiska riktlinjer för insamling bland 
allmänheten. FRII vill vidare att lagen ändras så att ideella gåvor och bidrag blir avdragsgilla i 
privatpersoners och företags självdeklarationer. Andra uppgifter för FRII är arbetet för bättre 
villkor för insamlingsorganisationerna hos branschens leverantörer, utbildning av landets 
insamlare samt att höja kvaliteten i insamlingsarbetet.51 
 
Med anledning av de nya kraven på innehåll i en årsredovisning som började gälla år 2001 
arbetar FRII med att ta fram material om god redovisningssed för landets 
insamlingsorganisationer. FRII har för avsikt att för insamlingsorganisationer ta fram 
branschanpassade:52   
 

• Förslag till redovisnings- och värderingsprinciper liksom förslag till innehåll i 
förvaltningsberättelse   

• Förslag till årsredovisning med såväl funktions- som kostnadsslagsindelad 
resultaträkning   

• Kontotabell med konteringsinstruktioner baserad på BAS 2000   
 
FRII samråder i detta arbete med Bokföringsnämnden, ett antal auktoriserade revisorer samt 
med SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. Man har som tidigare nämnts en arbetsgrupp för 
detta bestående av representanter för FRIIs medlemmar som sin tur samarbetar med 
redovisningsspecialist Eva Törning. Nedan beskrivs i korthet SFI:s verksamhet. 
 
 
2.5.2.3 SFI 
 
Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, bildades 1980 och tog då över den kontroll av 
insamlingar bland allmänheten som tidigare utövats av Näringslivets Granskningsnämnd 
sedan 1943. SFI utfärdar sexsiffriga bank- och postgirokonton som börjar på 90 och har som 
syfte att se till att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella 
ändamål, miljövård samt naturskydd sker under betryggande kontroll. Stiftelsen skall vidare 
se till att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda markandsföringsmetoder 
används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll 
utvecklas.53 
 
SFI har under många år publicerat ett antal nyckeltal avseende den samlade populationen av 
90-kontoinnehavare. SFI har dock haft som ambition att även kunna publicera enskilda 
nyckeltal för de enskilda organisationerna. Problemen med dessa nyckeltal har tidigare varit 
att god redovisningssed inom denna sektor inte varit fullt utvecklad varför jämförbarheten 
mellan de olika organisationerna varit något osäker. Mot bakgrund av bildandet av FRII, samt 
användandet av SFI:s mallar finner dock SFI att standarden och kvaliteten nu ökat vilket gör 
det meningsfullt att jämföra enskilda organisationer. För första gången har nu SFI beslutat att 
publicera ett urval av de enskilda organisationernas nyckeltal avseende räkenskapsåret 2001   
De individuella nyckeltal man publicerar är totala intäkter, eget kapital, totala kostnader i 
relation till totala intäkter samt utbetalt till ideella ändamål i relation till totala intäkter54. 
                                                           
51 www.frii.a.se 26 april 2003. 
52 Ibid. 
53 www.insamlingskontroll.a.se, 26 april 2003. 
54 Pressmeddelande från Stiftelsen för insamlingskontroll,  Individuella nyckeltal år 2001, 17 december 2002. 
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2.5.2.4 Hantering av data - fallstudie av Cancerfonden 
 
Andersen beskriver hur vi då vi, framförallt i arbetet med kvalitativ data, står inför en stor 
datamassa som är svår att presentera i förståelig form kan använda teorin som ram för att få 
struktur på materialet. 55 I empirin har vi dock velat åskådliggöra den data som samlats in utan 
att anknyta till någon specifik modell eller teori. Vi har valt att utgå från karaktären på det 
material som samlats in, för att försöka ge en så rättvisande bild som möjligt av 
undersökningsobjektet. Detta då vi anser att det finns en poäng i att i empirin vara så trogen 
undersökningsobjektet som möjligt för öppna upp för en tydlig och dynamisk analys. För 
analys och presentation av vårt slutliga resultat använder vi oss dock av ramen för ett 
Balanced Scorecard för att få struktur på materialet. Först då kopplar vi rent metodmässigt an 
till den bakomliggande teorin. Detta har varit en poäng under hela processen med fallstudien 
framförallt under intervjutillfällena. Genom semistrukturerade intervjuer har vi i möjligaste 
mån velat undvika att leda in intervjupersonerna på speciella problemområden eller begrepp. 
Om vi använt oss av en mer strukturerad intervjuform hade vi troligen fått mer precisa svar, 
men då hade vi istället gått miste om den viktiga aspekten att låta intervjupersonen själv 
bestämma vad som är viktigt att belysa. Det är just denna viktiga information vi sökt för att 
utveckla nyckeltal för verksamheten.  
 
Vad gäller den data som insamlats under arbetets gång samt hanteringen av densamma är det 
slutligen viktigt att resonera runt den påverkan relationen mellan forskaren och den 
undersökta enheten har. Detta görs ingående i kommande avsnitt om källkritik, 2.6 samt även 
i tidigare avsnitt 2.4.2.1 som behandlar den interna validiteten. 
 
 

2.6 Källkritik 
 
Källkritik har med frågan om förvrängning av information att göra.56 Utifrån förutsättningen 
att man inte iakttar verkligheten direkt får man ett tredelat förhållande mellan verklighet – 
källa - forskare. Alvesson och Sköldberg menar att det finns fyra källkritiska kriterier som bör 
beaktas för att en kvalitativ studie skall vara trovärdig: äkthetskritik, tendenskritik, 
samtidighetskritik och beroendekritik.57 
 
Eneroth talar vidare i sin bok Hur mäter man vackert? om ett så kallat subjekt - subjekt 
förhållande, istället för det traditionella subjekt – objekt förhållandet, där 
forskningssituationen handlar om mötet mellan två subjekt som båda har en delvis delad 
förståelse av sinnesdata.58 Vi är medvetna om att vår bakgrund och teoretiska referensram har 
påverkat våra tolkningar av det empiriska materialet för uppsatsen, och vi inser att våra 
tolkningar på intet sätt är allmängiltiga. Vi har dock haft för avsikt att uppfylla syftet för 
fallstudien genom en interaktiv process mellan oss som forskare och den aktuella 
organisationen. 
 

                                                           
55 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten  (1998), s. 97f. 
56 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod  (1994),     
s. 123. 
57Ibid, s. 129. 
58 Eneroth, Bo, Hur mäter man ”vackert”?  (1992), s. 86. 
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Nedan görs en indelning av källkritiken i primär- respektive sekundärdata. Gällande 
primärdata förs en diskussion runt de nyss nämnda fyra källkritiska kriterier som ställs upp av 
Alvesson & Sköldberg, främst avseende de intervjuer som gjorts på Cancerfonden.59 
 
 

2.6.1 Primärdata  
 
Då årsredovisningsstudien endast är baserad på årsredovisningar används här ingen 
primärdata. De primärkällor vi använt oss av i fallstudien av Cancerfonden utgörs av 
personliga intervjuer, telefonintervjuer samt utfrågningar via e-post. De aktuella 
intervjupersonerna har valts ut med motivet att dessa bäst skulle kunna besvara de frågor vi 
sökt svar på. Vi är dock medvetna om att valet av intervjupersoner på olika sätt har påverkat 
den information som framkommit, samt därmed även studiens resultat. 
 
1. Äkthetskritik 
Detta kriterium handlar om huruvida observationen är äkta eller fiktiv. För att så långt som 
möjligt påvisa äktheten i den information som använts refererar vi löpande till samtliga 
använda källor. Att vi i intervjusituationerna på Cancerfonden var två personer som 
intervjuade och observerade anser vi även styrker den data vi använt oss av i studien. Vidare 
styrker det faktum att vi gjort en återanknytning till Cancerfonden då studien färdigställts 
väsentligt äktheten i det empiriska materialet. (Se även avsnitt 2.4.2.3 om ytvaliditet.) 
 
2. Tendenskritik 
Tendenskritik behandlar vilken forskarens möjliga bias är och hur denna kan vinkla 
hans/hennes tolkningar. Det finns alltid en risk att vi som forskare exempelvis tolkar det 
aktuella underlaget från en intervju så att detta passar in på den företeelse vi är intresserade 
av. Detta anser vi kan ske både omedvetet och medvetet. Vi är medvetna om att det finns en 
överhängande risk att detta sker avseende vår ansats att utveckla ett Balanced Scorecard för 
Cancerfonden. Vi har dock försökt undgå detta problem genom att i beskrivningen av empirin 
försöka vara så trogna undersökningsobjektet som möjligt. Vi har inte uttryckligen använt oss 
av några modeller eller begrepp förrän först i analysen. Omvänt har vi med detta 
tillvägagångssätt för intervjuerna försökt motverka att intervjupersonerna ger sådana svar som 
de tror förväntas av forskarna. Vi har inte heller delgett intervjupersonerna vårt exakta syfte 
med uppsatsen utan i första hand framhållit vår ansats att utveckla nyckeltal.   
 
3. Samtidighetskritik 
Denna kritik rör källans avstånd till det undersökta samt även avståndet i tid från en intervju 
till dess att den skriftligen tecknas ner. Vad gäller intervjupersonerna inom själva 
organisationen har dessa således en stor närhet till det undersökta genom sitt dagliga arbete. 
Vidare har det faktum att merparten av intervjuerna skett på Cancerfondens eget kontor i 
Stockholm sannolikt även påverkat intervjusituationen. Denna påverkan kan vara både positiv 
och negativ. Positiv i den bemärkelsen att den intervjuade känner sig trygg genom att denne 
befinner sig i sin normala kontext. Negativ i den bemärkelsen att intervjupersonen känner sig 
bunden av situationen och endast säger det som förväntas av exempelvis högre chefer. 
 
Vidare har samtliga intervjuer tagits upp på MD och anteckningar har förts. Inspelningarna 
har lyssnats igenom i omedelbar anslutning till intervjuerna, vartefter ytterligare anteckningar 
                                                           
59 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod  (1994),      
s. 129. 
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gjorts. Vi har även haft löpande diskussioner i samband med genomlyssnandet av 
intervjuerna. Vi vill dock framhålla att det faktum att intervjuerna spelats in kan ha påverkat 
den data vi fått fram i en negativ riktning. Risken är att det hos intervjupersonerna exempelvis 
kan uppstå en rädsla att uttala sig i vissa frågor. 
 
4. Beroendekritik 
Beroendekritik handlar om den påverkan som andra berättelser som den intervjuade hört kan 
ha på den information som framkommer under intervjun. Detta problem anser vi vara mycket 
svårt att undkomma. Ett försök att minska denna typ av påverkan har dock varit att inte skicka 
ut några intervjumallar till intervjupersonerna i förväg. På så sätt minskar man risken för att 
de utvalda intervjupersonerna samråder i förväg och därmed ger likartade svar. 
 
 
2.6.1.1 Telefonintervjuer och e-postutfrågningar  
 
De problem som kan uppkomma vid telefonintervjuer har sitt ursprung i att det inte sker ett 
verkligt möte mellan intervjupersonen och forskaren. Detta kan leda till att missförstånd 
lättare uppstår, situationen kan bli mer stressad samt att den intervjuade inte är lika väl 
förberedd på de aktuella frågorna. Följden av detta kan i sin tur bli att den data som 
framkommer är av sämre kvalitet.  
 
Avseende den data som erhålls i utfrågningar via e-post uppkommer andra typer av problem. 
Exempelvis finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor samt inte heller någon möjlighet att 
höra en persons tonfall osv. Dock har intervjupersonen vanligen mer tid till eftertanke vid en 
skriftlig utfrågning än vid en muntlig.    
 
 

2.6.2 Sekundärdata  
 
Det material som ligger till grund för årsredovisningsstudien utgörs främst av 
årsredovisningar och är således sekundärdata. Vi anser dock inte att ett resonemang om 
källkritik har någon relevans för denna studie då vi avser studera informationen så som den 
framkommer i årsredovisningarna. 
 
Gällande fallstudien av Cancerfonden används en del sekundärdata i form av Cancerfondens 
årsredovisning samt övrigt publikt och föreningsinternt material om Cancerfonden. Det är av 
stor vikt att detta material verkligen överensstämmer med verkligheten då vi baserar vår 
analys på detta material. Vi anser dock att Cancerfonden själva är angelägna att denna 
information är korrekt även om det dock alltid finns en risk att materialet är förskönat för att 
tillfredsställa olika externa intressenter. 
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3. Teori 
 

3.1 Disposition 
 
Inledningsvis kommer vi att behandla organisationsformen ideell förening. Här utreds bland 
annat definitionen av en ideell förening samt de rättsliga förhållanden som gäller för ideella 
föreningar. Därefter följer ett avsnitt gällande nyckeltal och vidare kommer även Balanced 
Scorecard att presenteras. Efterföljande avsnitt lägger fokus på ekonomistyrning och Balanced 
Scorecard i ideella föreningar (se figur 3.1). För att ge en nyanserad bild av Balanced 
Scorecard kommer vi även presentera en del av den kritik som lyfts fram mot modellen. För 
att underlätta för läsaren kommer vi avslutningsvis presentera en sammanfattning av teorin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Schematisk bild över teorikapitlets disposition. 
 
 

3.2 Ideella föreningar 
 
Associationsformen ideell förening omfattar en stor heterogen grupp bestående av ett mycket 
brett spektrum av verksamheter. Exempel på ideella föreningar kan vara allt ifrån sångkörer 
och insamlingsorganisationer till politiska partier och fackförbund.60 Det finns inte något 
centralt register över ideella föreningar vilket innebär att det är svårt att fastställa ett exakt 
antal existerande ideella föreningar. Enligt en statlig undersökning gjord i mitten på 80-talet 
uppskattades antalet lokalföreningar vara 195 000. Riksidrottsförbundet uppskattar att det 
finns 200 000 ideella föreningar med idrottslig koppling.61 Den ekonomiska verksamheten är 
omfattande men en dåligt utforskad dimension av de svenska ideella organisationerna. I 
början av 1990-talet gjordes en internationell undersökning av den ideella sektorns ekonomi. 
Den ideella sektorn omfattade såväl ideella föreningar som stiftelser. Ett mått som användes 
var den ideella sektorns ”omsättning” i form av dess samlade kostnader. Beräkningarna visade 
att den ideella sektorns kostnader i Sverige stod för cirka 60 miljarder kronor, cirka fyra 
procent av BNP. Ett annat mått på den ideella sektorns ekonomiska betydelse var dess andel 
av sysselsättningen. Den ideella sektorn sysselsatte 1992 cirka 100 000 personer i avlönat hel- 
eller deltidsarbete, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av den samlade svenska arbetskraften.62  
 

                                                           
60 Törning, Eva et al. Ideella föreningar - regler, redovisning och skatter  (2001), s. 7. 
61 Lundén, Björn & Lindblad, Jan,  Ideella föreningar - skatt, ekonomi, juridik  (2002), s. 228.  
62 Wijkström, Filip & Lundström, Tommy, Den ideella sektorn - organisationerna i det civila samhället  (2002),   
s. 156. 
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3.2.1 Definition   
 
Det saknas särskild lagstiftning för ideella föreningar. I ett första steg att definiera en ideell 
förening kan en utgångspunkt tas i en ekonomisk förening. En kombination av ekonomisk 
verksamhet och ett syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen är en vanligt 
förekommande definition av en ekonomisk förening (se figur 3.2). Det som skiljer den ideella 
föreningen från en ekonomisk är att den ideella föreningen inte både kan bedriva 
näringsverksamhet och främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Följande grupper av 
föreningar kan anses utgöra ideella föreningar:63 
 

• En förening som varken främjar medlemmarnas ekonomiska intressen eller bedriver 
näringsverksamhet. Exempel: En religiös förening.  

• En förening som främjar ett ideellt syfte genom ekonomisk verksamhet. Exempel: En 
välgörenhetsförening.  

• En förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom icke ekonomisk verksamhet. Exempel: En fackförening.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Definiering av ideella föreningar. Baserad på Hemström.64  
 
 

3.2.2 Allmänt om ideella föreningar 
 
En ideell förening blir en juridisk person genom att medlemmarna antar stadgar och utser en 
styrelse. Föreningen företräds externt av styrelsen som har en generell fullmakt att företräda 
och ingå bindande avtal för föreningen. Då det saknas särskild lagstiftning för ideella 
föreningar uppstår ibland rättskälleproblem. Vanligtvis används de grundsatser i 
föreningslagen som avspeglar allmänna föreningsrättsliga principer. Vidare är även 
prejudikat, rättsprinciper och sedvänja vägledande.65 När det gäller ansvarsfrågan agerar 

                                                           
63 Smiciklas, Martin,  Associationsrättens grunder-bolag, föreningar och stiftelser  (2000), s. 185. 
64 Hemström, Carl, Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar (6:e upplagan 
2000b) s. 18f. 
65 Roos, Carl Martin, Företagsformer (1995), s. 134. 
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styrelsens medlemmar under skadeståndsansvar enligt allmänna sysslomannarättsliga och 
associationsrättsliga principer.  
 
En ideell förening upphör vanligtvis genom att medlemmarna beslutar att så ska ske. 
Föreningen kan dock även upphöra genom likvidation, konkurs eller uppgående i annan 
förening. Regler om tvångslikvidation finns inte men för att undvika risken för 
skadeståndsskyldighet bör styrelsen aktualisera frågan om frivillig likvidation vid förlust- och 
underskottssituationer.66  
 
En ideell förening kan, men behöver inte vara bokföringsskyldig. Föreligger 
bokföringsskyldighet gäller den för hela föreningens verksamhet. Genom ikraftträdandet av 
den nya bokföringslagen (BFL:1999:1078), som även omfattar ideella föreningar, ska 
föreningarna från och med årsbokslutet 2001-12-31 följa bokföringslagen med dess 
hänvisningar till årsredovisningslagen (ÅRL:1995:1554). Kraven har specificerats och en 
mängd nya basbelopp och regler måste tas hänsyn till.67 Bokföringslagen (1999:1078) innebär 
att en ideell förening blir bokföringsskyldig för all sin verksamhet om den bedriver 
näringsverksamhet eller är moderföretag i koncern. Andra ideella föreningar blir 
bokföringsskyldiga om tillgångarnas marknadsvärde överstiger 30 prisbasbelopp. Vidare skall 
en förening som är bokföringsskyldig avsluta bokföringen med ett årsbokslut. Föreningar som 
i medeltal har haft mer än tio anställda under de senaste två räkenskapsåren eller vars 
nettotillgångar överstiger 24 mkr skall upprätta en årsredovisning.68 
 
 

3.2.3 Skattemässiga regler 
 
När det gäller beskattning är utgångspunkten att ideella föreningar är obegränsat skattskyldiga 
i likhet med andra juridiska personer. Det föreligger dock ett betydelsefullt undantag som får 
till följd att många ideella föreningar blir begränsat skattskyldiga om de uppfyller vissa 
specifika krav. För att falla under denna förmånliga skattemässiga behandling ska samtliga av 
följande krav vara uppfyllda: 69  
 

• Föreningen skall ha ett allmännyttigt ändamål enligt stadgarna. De föreningar vars 
huvudsakliga ändamål är av sådant särskilt slag som uttryckligen angivits i 
inkomstskattelagen, anses uppfylla kravet på allmännyttigt ändamål. Exempel på 
ändamål som nämns i inkomstskattelagen är bedrivande av hjälpverksamhet bland 
behövande, främjande av vård och uppfostran av barn och främjande av 
vetenskaplig forskning.  

• Den faktiska verksamheten ska stämma överens med stadgarna och i huvudsak 
vara allmännyttig verksamhet. Med begreppet huvudsak avses att cirka 80 procent 
av verksamheten skall syfta till att främja allmännyttiga ändamål. Föreningens 
stadgar ligger till grund för att utröna i vilken mån föreningen anses allmännyttig 
eller inte. Om en ideell förening i strid med sina stadgar bedriver en verksamhet 
som inte är allmännyttig blir föreningen obegränsat skattskyldig. En förening vars 
stadgar inte ger uttryck för allmännyttiga ändamål men vars verksamhet baseras på 
ett allmännyttigt ändamål, behandlas enligt de förmånligare bestämmelserna. 

                                                           
66 Törning, Eva et. al. Ideella föreningar- regler redovisning och skatter  (2001), s. 12. 
67 Fasth, Malin & Oscarsson, Cecilia, Redovisning i ideella föreningar (2002), s. 3. 
68 FARs samlingsvolym  (2002), s. 1181. 
69Törning, Eva et. al. Ideella föreningar- regler redovisning och skatter  (2001), s. 41ff.  
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• Föreningen skall ha en öppen medlemsantagning. Det innebär att den som 
uppfyller villkoren med hänsyn tagen till verksamhet och syfte får inte vägras 
medlemskap.  

• Det föreligger även krav på fullföljande vilket innebär att det ideella ändamålet 
fullföljs på ett sådant sätt att en skälig del av föreningens avkastning används för 
allmännyttiga ändamål. Enligt praxis anses skälig del utgöra 80 procent av 
avkastningen sett över en period om cirka fem år. Den övergripande normen 
gällande avkastning är att endast de inkomster som omfattas av skattebefrielse kan 
utgöra avkastning. Då inkomst av fastighet och rörelse inte är befriad från skatt är 
det inkomst från dessa kategorier som avses. Medlemsavgifter, allmänna bidrag 
från stat och kommun samt gåvor omfattas inte av begreppet avkastning. Om dessa 
inkomster är avsedda att direkt täcka föreningens löpande utgifter skall de dock 
beaktas. 

 
 

3.3 Nyckeltal 
 
Användningen av nyckeltal kan spåras tillbaka till slutet av 1800-talet inom företagsekonomin 
då behovet av externa nyckeltal växte fram i takt med att makten för finansiella institutioner 
ökade. Interna behov samt yttre förhållanden som exempelvis lagstiftning samverkade till att 
nyckeltal utvecklades. Likviditets- och soliditetstal formades tidigt och används än idag.70 
 
Nyckeltal används för att på ett överskådligt sätt beskriva ekonomiska förhållanden i ett 
företag samt för att ge ett underlag för en bedömning av företagets ekonomiska läge och 
utveckling.71 Väsentlig information ska fångas in i ett antal speciellt uppmärksammade tal, 
antingen genom att ur en stor mängd information plocka fram de viktigaste talen, eller genom 
att sammanfatta flera olika tal i ett enda nytt tal.72 Nyckeltalen kan också utgöra ett viktigt 
instrument i den ekonomiska planeringen och styrningen av ett företag.73 Annorlunda uttryckt 
kan användningen av nyckeltal ha tre huvudsyften:74 
 

• Att underlätta diagnosen av en situation 
• Att kontrollera prestationer 
• Att främja en bättre planering 

 
Nyckeltal ska vara kraftigt komprimerad information som kan uttryckas antingen i absoluta 
tal eller som relationer. Komprimeringen är nödvändig i ett samhälle som svämmar över av 
information.75 Användningen av nyckeltal bygger på att mottagaren har en begränsad förmåga 
att ta in en stor mängd information. Detta kan anses vara sant exempelvis då en stor 
rapportmängd ska läsas in och tillgodogöras på kort tid.76 Viktigt att vara medveten om är att 
ett nyckeltal inte kan åtgärdas, utan det är i den bakomliggande verksamheten som åtgärder 
måste sättas in.77 
 

                                                           
70 Gandemo, Bertil, Kreativitet i årsredovisningar  (1990), s. 60. Med hänvisning till Horrigan 1968. 
71 BAS Nyckeltal  (2001) s. 9. 
72 Mossberg, Thomas, Utveckling av nyckeltal  (1977), s. 15. 
73 BAS Nyckeltal  (2001), s. 9. 
74 Rock, Bo, Nyckeltalens ABC  (1995), s. 7. 
75 Gandemo, Bertil, Kreativitet i årsredovisningar  (1990), s. 62. 
76 Mossberg, Thomas, Utveckling av nyckeltal  (1977), s. 2ff. 
77 Gandemo, Bertil, Kreativitet i årsredovisningar  (1990), s. 62. 
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3.3.1 Nyckeltal internt och externt 
 
Ett av syftena med nyckeltal är således att de ska användas som hjälpmedel i styrningen av ett 
företag. Genom användning av nyckeltal kan dels ett underlag för analys och bedömning av 
gångna perioder tas fram samt dels kan målstyrning av verksamheten ske under kommande 
perioder. Vid användningen av nyckeltal som styrinstrument är jämförelser med andra företag 
inom likartade branscher viktiga. Detta gör det möjligt att utvärdera det egna företagets 
relativa ekonomiska situation och utveckling. En förutsättning för att nyckeltal ska vara 
meningsfulla att använda är en tydlig terminologi samt enhetlig definiering av nyckeltalen.78 
 
För att underlätta informationsintagandet för ett företags olika intressenter används nyckeltal 
även externt. Aktiemarknadens aktörer, leverantörer, kreditgivare, alla har de olika behov av 
att få upplysning om den organisation som är av intresse. Nyckeltalen kan kortfattat och 
förenklat ge den information som eftertraktas. I den ekonomiska rapporteringen intar 
nyckeltalen en framträdande plats.79 
 
För att veta vilka nyckeltal som är intressanta att arbeta med i ett visst företag är det av största 
vikt att göra klart för sig hur den grundläggande strukturen och karaktären i företaget ser ut. 
Nyckeltal som blir intressanta i ett kunskapsintensivt företag, som t.ex. personalrelaterade 
mått, är inte av samma vikt i ett verkstadsföretag som har stora investeringar i fasta 
anläggningar. I ett företag med låg balansomslutning baseras vanligen de viktigaste 
ekonomiska nyckeltalen på relationer inom resultaträkningen, medan företag med hög 
balansomslutning ofta har viktiga nyckeltal som relationer mellan resultaträkningen och 
balansräkningen. Andra viktiga karaktärsdrag är bransch, storlek och mognadsfas.80 
 
Traditionellt sett är de ekonomiska nyckeltalen de som setts som de viktigaste och stort sett de 
enda nyckeltalen. På senare tid har emellertid uppmärksamhet riktats alltmer mot mått som 
kan mäta de mjuka värden som inte kommer fram i den sedvanliga redovisningen. Begrepp 
som humankapital, strukturkapital och marknadskapital har blivit allt vanligare. Här räcker de 
rent ekonomiska nyckeltalen inte till utan nya metoder och modeller har vuxit fram för att ta 
fram styrtal mer anpassade till dagens och framtidens krav på verksamhetsstyrning. Ett 
exempel på en sådan modell är Balanced Scorecard.81 
 
 

3.4 Balanced Scorecard 
 

3.4.1 Introduktion 
 
Balanced Scorecard introducerades ursprungligen 1992 av Kaplan & Norton i Harvard 
Business Review. Traditionell ekonomistyrning hade under decennier fokuserat på finansiella 
mått. Kritik hade framförts mot de finansiella måtten som bland annat ansågs ha ett kortsiktigt 
perspektiv, innehålla alltför aggregerad och inåtvänd information m.m.82 Kaplan & Norton 
menade att det fanns betydligt fler perspektiv än det finansiella som var betydelsefulla för ett 
företags framgång. Författarna gjorde en jämförelse med ett flygplans cockpit som sedermera 

                                                           
78 BAS Nyckeltal  (2001), s. 18. 
79 Gandemo, Bertil, Kreativitet i årsredovisningar  (1990), s. 61. 
80 BAS Nyckeltal  (2001), s. 19f. 
81 Ibid, s. 206ff. 
82 Lindvall, Jan,  Med nya mått mätt, Det balanserade styrkortet i praktiken, Ekonomi&Styrning, Nr 5/95, s.11. 
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har kommit att bli en klassiker. I cockpiten finns en mängd reglage som piloterna använder 
för att genomföra flygningen. Samtliga reglage är av yttersta vikt och det är i princip omöjligt 
att genomföra en flygning genom användande av enbart ett reglage. På motsvarande sätt 
menade Kaplan & Norton att företaget inte kan styras enbart med en typ av reglage/mått, 
nämligen det finansiella.83 
 
De perspektiv som lanserades var: det finansiella, kund-, intern process- samt inlärning och 
tillväxtperspektivet. Inget enskilt perspektiv är viktigare än de andra utan det är av yttersta 
vikt att det råder balans mellan perspektiven. Samtliga är nödvändiga fokusområden för att ett 
företag ska kunna nå sina mål. När det gäller perspektivet ”inlärning och tillväxt” kallades det  
i den ursprungliga artikeln från 1992 för ”innovation och inlärning”. År 1996 fick 
perspektivet den nya benämningen ”inlärning och tillväxt” och innovation kom att ingå i det 
interna process perspektivet.84 Vi kommer i det fortsatta arbetet utgå från benämningen från 
1996.  
 
Balanced Scorecard kan ses som mer än bara en resultatuppföljningsmodell. Runt styrkortet 
rör sig en fortlöpande process, i vilken styrkortets roll är att lyfta fram vad som är mest 
väsentligt att vårda. Visionen tydliggörs och sprids i organisationen och den kommuniceras 
via belöningar och mål. Dessa används i sin tur för att inrikta arbetet, fördela resurser och 
sätta upp delmål. Uppföljningen leder till lärande, vilket vidare leder till omprövning av 
visionen. I samtliga steg är styrkortet medlet för kommunikation.85 
 
En styrka i användandet av Balanced Scorecard anses vara att det ger möjlighet att få en ökad 
förståelse för helheten. Balanced Scorecard formulerar och synliggör företagets vision, 
affärsidé och mål. På så vis blir det lättare att se hur verksamhetens olika delar hänger ihop 
och påverkar varandra.86 Balanced Scorecard bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och 
imorgon. Det som vi idag gör för morgondagen ger kanske avläsbara finansiella resultat först i 
övermorgon.87 Vidare integreras den information som tidigare delgavs separat och som var 
tagen ur sitt sammanhang. Andra positiva effekter av införandet av Balanced Scorecard är 
exempelvis mindre risk för suboptimering, bättre kundorientering, snabbare responstid m.m.88   
 
Sedan lanseringen av Balanced Scorecard 1992 har modellen vunnit fotfäste i näringslivet. 
Skandia har uppmärksammats internationellt för sin variant av modellen. Skandia använde sig 
av en modell kallad Navigator som bland annat lyfte fram företagets intellektuella kapital. 
ABB använder sig av en styrmodell kallad EVITA som i stor utsträckning liknar Kaplan & 
Nortons grundmodell.89 Undersökningar visar att Balanced Scorecard kommit att bli en viktig 
del i företagens styrning. Främst används informationen internt men det finns exempel på 
företag som delger informationen externt.90  

                                                           
83 Kaplan, Robert S & Norton, David P, The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance, Harvard 
Business Review  (1992), s. 71ff. 
84 Kaplan, Robert S & Norton, David P, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 
Harvard Business Review  (1996), s.75. 
85 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 30. 
86 Nordstrand, Lena Maria & Högsta, Stig, Personlig kompass-med Balanced Scorecard för arbetsglädje och 
ökad effektivitet  (2000), s.12. 
87 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 21. 
88Kaplan, Robert S & Norton, David P, The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance, Harvard 
Business Review  (1992), s. 71ff. 
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3.4.2 Utformning av Balanced Scorecard 
 
Flertalet författare, däribland Olve et al., använder följande modell för att ge en övergripande 
bild av hur ett Balanced Scorecard kan byggas upp (se figur 3.3).91 Denna modell ligger till 
grund för följande stycken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3  Modell för utformning av Balanced Scorecard baserad på Olve et al.92 

 
 
3.4.2.1 Vision  
 
I ett inledande skede är det viktigt att stämma av huruvida det finns en gemensam syn 
gällande den övergripande visionen, affärsidén samt strategin. Det är även väsentligt att skapa 
en gemensam definition av vad som menas med vision, affärsidé och strategier. Detta då det 
kan finnas olika uppfattningar gällande dessa begrepp. En förutsättning för att utveckla dessa 
delar är vidare att det föreligger en gemensam bild av vad de interna och externa 
förutsättningarna är. Olve et al. ger följande exempel på definitioner:93 
 

• Vision: En vägledande, styrande och utmanande bild av ett företags önskvärda 
framtida läge. 

• Affärsidé: En beskrivning av vad som görs för vem, varför, på vilket sätt och varför 
man anser sig ha de egenkskaper, resurser etc som krävs för att lyckas.  

• Strategier: Beskrivbara spelregler, händelser och beslut för att ta sig från ett ”nuläge” 
till ett framtida ”önskvärt läge”, dvs hur vi når dit.   

 
                                                           
91Olve, Nils-Göran et al., Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 53. 
92Ibid, s. 53. 
93Ibid., s. 66ff. 
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3.4.2.2  Perspektiven i BSC 
 
De ursprungliga perspektiven i ett Balanced Scorecard är som tidigare nämnts: det finansiella, 
kund-, intern process- samt inlärning och tillväxtperspektivet. De olika perspektiven ger svar 
på fyra grundläggande frågor en företagsledning bör ställa: 94 
 

• Hur ser kunden på oss? (Kundperspektiv) 
• Vad bör vi vara överlägsna inom ? (Internt processperspektiv)  
• Kommer vi kunna fortsätta att förbättras och skapa värde? (Inlärnings- och 

tillväxtperspektivet) 
• Hur ser aktieägare på oss? (Finansiellt perspektiv) 

 
Det är mycket viktigt att det råder balans mellan perspektiven. Inget perspektiv får fokuseras 
på bekostnad av något annat perspektiv. Precis som i ett flygplans cockpit är alla 
reglage/perspektiv essentiella för att nå ett bra resultat. Då alla perspektiv synliggörs på ett 
Balanced Scorecard är det även möjligt att se kopplingen mellan de olika perspektiven. 
Förbättringar på det ena perspektivet kan få negativa effekter på ett annat. Om ett företag 
exempelvis skär ner på marknadsföringskostnader kan det kortsiktigt generera positiva 
resultat i det finansiella perspektivet medan negativa effekter återspeglas i kundperspektivet.  
Åter igen är det viktiga att betona att det är helheten och det övergripande resultatet som bör 
ligga i fokus.95  
 
I det följande kommer de ursprungliga perspektiv Kaplan & Norton lyfte fram att presenteras. 
Det är dock viktigt att poängtera att valet av perspektiv kan anpassas utifrån företaget och 
dess verksamhet. Ett företag kan införa andra eller tillföra ytterligare perspektiv. Exempelvis 
kan en organisation som arbetar med att minska miljöpåverkan lägga in ett miljöperspektiv för 
att skapa fokus på detta område.96  
 
Kundperspektiv 
Att kunna tillfredsställa kundernas behov är av ren fundamental karaktär för de flesta företag. 
För att nå positiva finansiella resultat såväl ur ett kortsiktigt som ur ett långsiktigt perspektiv 
måste företagen skapa och leverera produkter och tjänster som kunderna uppfattar som 
värdefulla. Många företagsledningar anser att företaget är kundorienterat och vissa har till och 
med uttryckt kundorientering i företagets vision. Ett Balanced Scorecard tvingar 
företagsledningen att översätta ett generellt och tämligen abstrakt uttalande till en konkret 
handlingsplan. Det blir av vikt att hitta mått som reflekterar det som är betydelsefullt för 
kunden.97  
 
Kaplan & Norton menar att faktorer som tid, kvalitet, utförande, service och pris är 
betydelsefulla för kunden. Företaget bör således sätta upp mål för dessa aspekter och översätta 
målen till lämpliga mått. Det är viktigt att klargöra kundernas krav och definitioner. 
Exempelvis kan olika kunder uppfatta kvalitet på olika sätt.98  
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95 Ibid. 
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När målen satts upp gäller det att skapa mått som på ett tillfredsställande sätt reflekterar de 
uppsatta målen. Det bör finnas olika typer av mått i form av en mix av framtidsorienterade 
och bakåtriktade mått. Exempel på mått inom kundperspektivet kan vara vinst per kund, 
leveranssäkerhet och återköpsfrekvens. När det gäller kvalitetsmått kan ett företag mäta 
antalet reklamationer och antalet fel som anmäls per reklamation. I vissa fall kan information 
hämtas internt medan andra mått som exempelvis kundtillfredsställelse kan kräva att företaget 
söker extern information.99 
 
Internt processperspektiv 
Detta perspektiv ska besvara frågan vad företaget bör vara överlägset inom. Tanken är att det 
företaget bör eftersträva internt för att exempelvis kunna möta kundernas förväntningar ska 
synliggöras. Interna processer, beslut och handlingsplaner är viktiga delar som kan leda fram 
till exempelvis kundtillfredsställelse. Vid utformandet av ett Balanced Scorecard är det viktigt 
att komma fram till de faktorer företaget anser ha störst betydelse för att kunna tillfredsställa 
kunden. Exempel på faktorer kan vara medarbetarnas kunskap, ledtider och produktivitet. 
Företaget bör identifiera och skapa mått för de kritiska processer och den kärnkompetens som 
anses ligga till grund för framgång och konkurrensfördelar. Då värde för kunden skapas på 
olika nivåer i företaget bör mått anpassas utifrån dessa. Exempelvis kan ett övergripande mål 
om en viss ledtid brytas ned och anpassas till den ledtid som gäller för en viss process på en 
nivå i företaget. Detta kan leda till att medarbetare på olika nivåer i företaget får tydliga mål 
att sträva mot samtidigt som förståelse för det övergripande målet skapas. För att få ett 
Balanced Scorecard att fungera väl är det viktigt att företaget har ett väl fungerande 
informationssystem. Det bör komma en snabb respons på de resultat som presteras. Om 
Balanced Scorecard indikerar oförutsedda resultat bör ett informationssystem leda till 
möjligheter att i tid vidta åtgärder.100    
 
Inlärning och tillväxt perspektiv 
Företag lever inte isolerat i en statisk omvärld. Ny teknologi, trender och andra förändringar i 
omvärlden leder till att framgångsfaktorer förändras. Ett företags förmåga till förnyelse 
förbättring och möjlighet att lära kan direkt kopplas till företagets värdeskapande.101 Målen 
och måtten i detta perspektiv ligger till grund för att skapa den infrastruktur som kan anses 
utgöra en förutsättning för måluppfyllelse i de övriga tre perspektiven. Perspektivet är i stor 
utsträckning, till skillnad från det finansiella, framtidsorienterat.  
 
Kunskap i företaget och medarbetarnas förmågor är av stor betydelse i flertalet företag. 
Exempel på mått för att belysa denna aspekt kan vara antal utbildningstimmar/anställd, 
personalomsättning m.m. Andra aspekter som är av vikt i detta perspektiv är innovationsnivån 
i företaget. Exempelvis kan innovationsförmågan vara central för ett teknikbaserat företag. De 
mått som kan användas för att mäta denna aspekt kan vara antalet kommersialiserade 
innovationer, tid från upptäckt till försäljning, investering i forskning etc.  
 
Finansiellt perspektiv 
I Kaplan & Nortons artikel från 1992 behandlas en del av den kritik som lyfts fram mot 
finansiella mått. En del kritiker menar att finansiella mått är tämligen ointressanta och att 
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företagsledningen inte bör lägga någon större vikt vid dessa. Fokus bör istället läggas på att 
förbättra verksamheten och på så sätt genereras finansiella resultat av sig självt.102 
 
Kaplan & Norton som visserligen lyfter fram kritik mot traditionell ekonomistyrning med 
fokus på finansiella mått är dock av åsikten att även det finansiella perspektivet fyller en 
essentiell funktion. Det finansiella perspektivet ska indikera huruvida företagets strategi, 
implementering och utförande bidrar till slutlig dvs. finansiell förbättring. För att förstå 
helheten och kopplingen mellan de olika perspektiven behövs även det finansiella 
perspektivet. Länken mellan operativa aktiviteter och finansiell framgång är i de flesta fall 
inte så tydlig som man kan tro.103 
 
Kaplan & Norton exemplifierar i sin artikel med ett företag vars interna processperspektiv når 
enastående resultat men det finansiella perspektivet indikerar negativa resultat. Alla 
långsiktiga strategier är inte lönsamma strategier. I detta exempel är det möjligt att den inre 
effektiviteten är mycket hög, men att den sker på bekostnad av den yttre. Hade det finansiella 
perspektivet förbisetts är det möjligt att företaget fortsatt att generera enastående interna 
resultat som i förlängningen inte leder till lönsamhet.104  
 
Det är viktigt att poängtera att Balanced Scorecard inte är menat som en ersättning till 
traditionella ekonomiska mätningar utan bör ses som ett komplement. Företag bör fortsätta att 
använda finansiella mått dock med medvetenhet om att de finansiella resultaten inte ger 
tillräckligt med information. I det finansiella perspektivet presenteras traditionella finansiella 
mått som exempelvis räntabilitet, vinst, kassaflöde, omsättning m.m.105   
 
 
3.4.2.3 Strategiska mål 
 
Balanced Scorecard-modellen kan ses som ett verktyg för att översätta en abstrakt vision och 
strategi till konkreta mått och mål. Syftet med detta steg är att konkretisera visionen utifrån de 
fastställda perspektiven.106  
 
 
3.4.2.4 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Kritiska framgångsfaktorer kan definieras enligt följande: Ett företags kritiska 
framgångsfaktorer är av avgörande betydelse för ett företags förmåga att överleva och uppnå 
framgång. För att kunna överleva och nå framgång i en bransch måste företaget uppfylla två 
kriterier; För det första kunna erbjuda kunderna vad de vill ha, och för det andra överleva 
konkurrensen.107 
  
I följande steg är det viktigt att fastställa vad som krävs för att uppnå visionen och vilka 
faktorer som påverkar mest. Det gäller att bestämma och prioritera de kritiska 

                                                           
102 Kaplan, Robert S & Norton, David P, The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance, Harvard 
Business Review  (1992), s. 71ff. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 71. 
107 Grant, Robert M, Contemporary strategy analysis  (2000), s. 75ff.   



 39 

framgångsfaktorerna.108 Kritiska framgångsfaktorer samt områden som är väsentliga för att 
skapa och vidmakthålla företagets långsiktiga konkurrensförmåga ligger vidare till grund för 
framtagandet av nyckeltal.109  
 
 
3.4.2.5 Nyckelmått och orsak-verkan-samband 
 
I detta arbetssteg utvecklas relevanta nyckelmått. Enligt Olve et al. ligger den stora 
utmaningen i att finna tydliga länkar och skapa balans mellan de valda måtten i perspektiven. 
Det är viktigt att kortsiktiga förbättringar inte står i konflikt med långsiktiga mål och att 
balans uppnås. Måtten inom de olika perspektiven får inte leda till suboptimering utan måste 
överensstämma och stödja den övergripande visionen och strategin.110 
 
Vi har ovan inom respektive perspektiv gett exempel på några av de mått som kan användas i 
ett Balanced Scorecard. I engelskspråkig litteratur framhålls ofta att det är viktigt med balans 
mellan mått som beskriver vad som görs (performance drivers) och mått som talar om vad 
som uppnås (outcome measures). På svenska finns inga etablerade ord för distinktionen, som 
för övrigt inte är helt tydlig. En tanke bakom måtten är att de ska bygga på kedjor av orsak 
och verkan. ”Performance drivers” och följdmått bildar en kedja i vilken en första ”outcome” 
i sin tur kan driva vad som blir följden på nästa nivå.111 
 
Det är ofta svårt att dra en klar gräns mellan vad som är ”performance driver” och vad som är 
”outcome measure”. Vidare kan det även vara svårt att identifiera tydliga orsak-verkan-
samband. Enligt Olve et al. kan orsak-verkan-sambanden vara av två slag. Dels de mer eller 
mindre verifierbara samband som styrks genom erfarenhet och undersökningar. Dels sådana 
orsak-verkan-samband som mer ger uttryck för vad vi väljer att anta. Författarna menar dock 
att även om orsak-verkan-samband är av stor vikt vid framtagande av mått är det inte 
nödvändigt att sådana samband kan identifieras. Många styrkort innehåller många orelaterade 
mått, och det är delvis där fördelen ligger framför traditionella resultatrapporter. ”Kunde vi 
relatera alla måtten till varandra skulle vi även kunna ”sätta pengar på” tex datormognad 
eller kundservice”.112  
  
Vidare när det gäller mått är det viktigt att de bygger på de tidigare nämnda kritiska 
framgångsfaktorerna. Antalet mått kan variera från företag till företag. Ett problem med 
antalet mått är att alltför få kan innebära att ledningen inte lägger särskild stor vikt vid 
mätningen medan alltför många kan innebära att ledningen missar att fokusera på vad som 
verkligen är viktigt.113 Vidare finns det även ett problem med att delge alltför mycket 
information. Enligt forskning inom Human Information Process är människor selektiva i sin 
urvalsprocess och har således svårt att ta till sig alltför mycket information. Detta kan vidare 
leda till att besluten som fattas baserat på informationen inte alltd blir optimala.114 Olve et al. 
rekommenderar att antalet mått inom varje perspektiv högst bör vara tio men helst bara tre till 
fem.115 
 
                                                           
108 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 80. 
109 Ewing, Per & Samuelson, Lars A, Styrning med balans och fokus  (1998), s. 109. 
110 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 82. 
111 Ibid, s. 177. 
112 Ibid, s. 190. 
113 Anthony, Robert N & Govindarajan, Vijay, Management Control Systems  (2001), s.  452. 
114 Schroeder, Richard G & Clark, Myrtle W, Accounting Theory (1998), s. 67. 
115 Ibid, s. 205. 
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3.4.2.6 Handlingsplaner 
 
I ett sista steg i utformningen av Balanced Scorecard utvecklas en handlingsplan i vilken de 
konkreta handlingar och åtgärder som kommer att krävas framöver beskrivs. 
 

3.4.3 Processer som omger Balanced Scorecard 
 
Inledningsvis nämnde vi att Balanced Scorecard ska ses som mer än bara en 
resultatuppföljningsmodell och att en fortlöpande process omger styrkortet. Vi kommer i det 
följande ge en kort beskrivning av de processer som enligt Kaplan & Norton omger styrkortet 
(se figur 3.4).116  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4  Processer som omger Balanced Scorecard. Baserad på Kaplan & Norton117 

 

3.4.3.1 Visionen tydliggörs och delas 
 
Utgångspunkten för ett Balanced Scorecard är som tidigare nämnts företagets vision, affärsidé 
och strategi. Ofta formuleras visionen i abstrakta ordalag och det kan vara svårt att överföra 
ord till handling. Exempelvis kan förstklassig service säkerligen betyda helt olika saker för 
olika människor i organisationen. Genom införandet av Balanced Scorecard konkretiseras 
visionen och företagets strategiska mål.118  
 
 
3.4.3.2 Kommunikation 
 
Det är av yttersta vikt att alla inom organisationen förstår innebörden och konsekvenserna av 
strategins långsiktiga mål. Vidare eftersträvas kommunikation av strategin samt kongruens 
mellan företagets och individernas mål. Ett brett deltagande vid implementeringen av 
Balanced Scorecard är tidskrävande men erbjuder ett stort antal fördelar. Kaplan & Norton 
                                                           
116 Kaplan, Robert S & Norton, David P, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 
Harvard Business Review  (1996), s. 75. 
117 Ibid., s. 77. 
118 Ibid., s. 75. 
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menar att ett brett deltagande leder till att större acceptans och förståelse för företagets 
långsiktiga strategiska mål och leder vidare till ett starkare engagemang.119  
 
Kommunikationen och engagemanget handlar om att förmedla strategin, sätta upp strategiskt 
effektivt utformade mått och mål samt koppla belöning till mål. De mål som utformas kan 
gälla för olika tidsperioder, således kan en kombination av kortsiktiga och långsiktiga mål 
uppnås. När det gäller att koppla belöning till mål finns det ett antal olika problem som bör 
uppmärksammas. Det är givetvis viktigt att de mått och de mål som belönas verkligen leder 
till det övergripande mål företaget satt upp. Annars finns det risk för att oavsiktliga 
konsekvenser och suboptimering kan uppstå. Det underliggande problemet är mål och mått 
men problemet kan förstärkas om målen och måtten dessutom belönas. Vidare kan det även 
uppstå problem när det gäller avvägningen för hur de olika målen ska belönas. Som tidigare 
nämnts är det viktigt att det råder balans mellan perspektiven och inget perspektiv får hamna i 
fokus på bekostnad av ett annat. Genom belöningssystemet kan detta dock uppstå indirekt. 
Kaplan & Norton rekommenderar att företaget sätter upp tröskelvärden för alla perspektiven. 
Belöningen utgår om något av tröskelvärdena inte uppnås. På så vis motiveras individer att 
arbeta gentemot alla perspektiven. 120 
 
 
3.4.3.3 Handlingsplaner 
 
Balanced Scorecard möjliggör för företag att integrera dess strategiska planeringsprocess med 
organisationens budgeteringsprocess. Kaplan & Norton uppmärksammade att dessa båda 
processer ofta innebar separata procedurer i skilda organisatoriska enheter. Budgeten är den 
plan som det läggs störst vikt vid i en organisation och den fokuserar näst intill uteslutande på 
finansiella mått. Dessa kopplas sällan till de mål som ställts upp i de strategiska planerna. 
Detta försvårar skapandet av en helhetsbild och förståelsen för hur företagets strategiska och 
långsiktiga mål kan kopplas till kortsiktiga finansiella mål. Problematiken kan undvikas 
genom användning av Balanced Scorecard. Detta då den grundläggande idéen är att sätta upp 
långsiktiga strategiska mål för de olika perspektiven, definiera de faktorer som leder fram till 
målen och utforma mått. Då balans bör råda mellan perspektiven och då fokus ligger på såväl 
finansiella som icke-finansiella aspekter underlättas integrering av såväl den strategiska 
planeringsprocessen som budgeteringsprocessen.121  
 
 
3.4.3.4 Uppföljning och lärande 
 
Det sista steget kopplar Balanced Scorecard till strategisk inlärning. Enligt Kaplan & Norton 
är detta den viktigaste aspekten av hela styrprocessen. Processen anses möjliggöra förmågan 
till organisatorisk inlärning. Traditionellt utvärderades företagets finansiella prestationer. Men 
då finansiella mått oftast har ett historiskt förklaringsvärde tappade ledningen fokus på 
framtiden. Kaplan & Norton menar att Balanced Scorecard kan sägas ligga till grund för tre 
essentiella element för strategisk inlärning:122  
 

                                                           
119 Kaplan, Robert S & Norton, David P, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 
Harvard Business Review  (1996),  s. 82. 
120 Ibid., s. 82. 
121 Ibid., s. 83. 
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1. Balanced Scorecard ger uttryck för företagets gemensamma vision samt definierar 
tydliga och konkreta resultat som företaget eftersträvar.  

2. Balanced Scorecard bistår det strategiska feedbacksystemet. Ett strategiskt 
feedbacksystem bör kunna testa, verifiera och modifiera hypoteser. Genom fokus på 
ett antal olika perspektiv samt koppling mellan kortsiktiga och långsiktiga mål är det 
möjligt att identifiera orsak-verkan-processer.  

3. Balanced Scorecard underlättar strategisk utvärdering. Genom att tidigare ha fokuserat 
på enbart finansiella mått, oftast med historiskt förklaringsvärde, tappade ledningen 
fokus på framtiden.  

 
 

3.4.4 Information från Balanced Scorecard som komplement i 
årsredovisning 
 
Sedan Kaplan & Norton introducerade idéen om Balanced Scorecard har en mängd företag 
implementerat modellen. Enligt en amerikansk undersökning använder eller experimenterar 
cirka 60 procent av de undersökta företagen med Balanced Scorecard. I takt med ökad intern 
användning av modellen uppstår frågan om användare av årsredovisningar bör få tillgång till 
informationen i Balanced Scorecard. En del menar att investerare i likhet med företagen inte 
enbart kan fatta beslut utifrån finansiell information, som i stor utsträckning har ett historiskt 
förklaringsvärde. De flesta företag använder dock Balanced Scorecard för intern styrning även 
om det finns exempel på företag som delger informationen externt. 123 1996 gav FASB, USA:s 
motsvarighet till redovisningsrådet, ut en rapport baserad på rekommendationer från AICPA, 
USA:s motsvarighet till FAR.  
 
AICPA menar att finansiell rapportering bör baseras på en mångsidig ”business model”. 
Modellen bör innefatta följande:124 
  

1. Finansiell och icke-finansiell information 
2. Såväl finansiella som icke-finansiella analyser  
3. Framtidsinriktad information 
4. Lednings- och aktieägarinformation 
5. Bakgrundsinformation om företaget 

 
I en artikel i ”The Journal of Corporate Accounting & Finance” lyfter Bean & Jarnagin, två 
professorer verksamma vid Pittsburg State University och Wichita State University, fram 
Balanced Scorecard som en tänkbar modell för att uppfylla kraven i AICPA:s 
rekommendation.  Författarna menar följande : 125 
 
Punkt 1 
Innehåller två komponenter. Dels den traditionella balans- och resultaträkningen och dels 
operationell och icke-finansiell resultatuppföljning. Den förstnämnda delen uppfylls redan 
idag medan publicering av resultatuppföljning utifrån Balanced Scorecard skulle kunna 
uppfylla den andra komponenten.  
 

                                                           
123Bean, Luann & Jarnagin, Bill D, Using a Balanced Scorecard Approach in Financial Reports, Journal of 
Corporate Accounting & Finance  (2002) vol.13 issue 3 ,s. 61.  
124 Ibid.  
125 Ibid, s. 55.  
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Punkt 2  
Den information som ges idag i företagens årsredovisning uppfyller till viss del kravet. 
Publicering av information från Balanced Scorecard som täcker in trender, mått, 
måluppfyllelse relaterat till såväl finansiella som icke-finansiella aspekter skulle kunna 
komplettera informationen.  
 
Punkt 3  
När det gäller den framtidsinriktade informationen är det tänkt att den ska bestå av tre delar: 
1: Risker och möjligheter relaterade till trender, 2: Kritiska framgångsfaktorer 3: Faktiska 
resultat i förhållande till de nyss nämnda punkterna.  Bean & Jarnagin menar att framförallt 
perspektivet ”innovation & learning” skulle kunna uppfylla kravet på framåtriktad 
information.  
 
Punkt 4  
Uppfylls i stor utsträckning redan utifrån de rekommendationer som finns, Balanced 
Scorecard skulle dock kunna fungera som komplement. 
 
Punkt 5  
Under denna punkt ska information om företagets mål, strategi, beskrivning av verksamheten 
och branschens inverkan på företaget presenteras. Genom att komplettera årsredovisningen 
med Balanced Scorecard skulle denna information ytterligare tydliggöras och således uppfylla 
kraven.  
 
Även Olve et al.  diskuterar användningen av Balanced Scorecard externt. Författarna menar 
att utvecklingen i praxis för bokslut går mot ökad öppenhet och att det är möjligt att vi i 
framtiden i större utsträckning får se Balanced Scorecard i externt bruk.126  
 
Fördelen med att ge marknadens aktörer en Balanced Scorecard-bild är att olika bedömare 
kan skapa sin egen värdering av hur de vill se på utvecklingen och att årsredovisningen ger en 
mer fullständig bild av företaget. Det finns dock en rad problem när det gäller extern 
användning. För det första skriver revisorer i dagsläget inte på annat än de formellt 
reviderbara ekonomiska talen vilket gör att frågor om tillförlitlighet och verifierbarhet 
uppstår. Men det är möjligt att utvecklingen går mot att revisorns granskning kan komma att 
omfatta även andra aspekter än de rent finansiella.127  
 
Ytterligare ett problem som kan uppstå är att företag känner oro över att lämna ut uppgifter 
som finns i Balanced Scorecard och släppa in granskare. De tillgångar som byggs upp är 
tänkta att ge framtida affärsfördelar och de kan framstå som lätta för konkurrenter att kopiera 
om de blir kända.128 Kaplan & Norton nämner exempelvis en VD som förklarat sig 
obekymrad om risken att glömma kvar interna bokslut på flyget, men sagt att hans Balanced 
Scorecard omedelbart skulle avslöja företagets strategier om det kom i konkurrentens händer. 
Å andra sidan är detta något som exempelvis Skandia, som i form av sitt Navigator delgett 
information liknande Balanced Scorecard externt, inte sett som problematiskt. Inom Skandia 
har man inte sett risken att avslöja för mycket om företagets avsikter som allvarlig. Det gäller 
att hela tiden behålla försprånget.129 
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För att marknaden ska kunna förstå och ha förtroende för informationen som ges i ett 
Balanced Scorecard gäller det även att den är relativt kompakt, bestående av mått som är 
begripliga och kan verifieras. Skeptiker menar att icke-finansiell information inte kan bli 
jämförbar och framför allt lätt snedvrids för att visa en mer positiv bild av företaget. Varje 
urval av mått innebär att andra mått väljs bort. På så vis kan avsändaren av en beskrivning 
alltid påverka mottagaren, hur sanna mätvärdena än är. Detta medför risker för att användare 
av årsredovisningen missleds. Olve et al. menar dock att alternativet, att acceptera den 
ofullständiga bild som den traditionella redovisningen ger, knappast är bättre.130  
 
 

3.4.5 Kritiska röster om Balanced Scorecard 
 
Övervägande delen litteratur om Balanced Scorecard har en mycket positiv inställning till 
modellen men det finns kritiker. Hanne Nørreklitt, verksam vid Aarhus School of Business, är 
en av dessa. Nørreklitts kritik, som presenteras i en artikel i ”Management Accounting 
Research”, tar sin utgångspunkt i en del av de antaganden som Balanced Scorecard-modellen 
bygger på samt Balanced Scorecard som verktyg för strategisk styrning.131 
 
Nørreklitt anser att det som skiljer Balanced Scorecard-modellen från andra liknande modeller 
är att det bakom måtten och perspektiven föreligger ett orsak-verkan-samband. Enligt 
Nørreklitt förutsätter Kaplan & Norton följande orsak-verkan-förhållande: Innovations- och 
tillväxtperspektivet → Internt processperspektiv → Kundperspektiv → Finansiellt perspektiv. 
Måtten i exempelvis det interna processperspektivet kan ses som ”drivare” till måtten i 
kundperspektivet. I en artikel ”Management Accounting Research” undersöker Nørreklitt 
orsak-verkan-sambandet mellan kundperspektivet och det finansiella perspektivet. Nørreklitt 
är skeptisk till sambandet och menar vidare att Kaplan & Norton är otydliga och att det råder 
förvirring kring begreppen orsak-verkan. Om utgångspunkten är filosofen David Humes 
definition av orsak-verkan är det svårt att försvara ett av de antaganden som modellen baseras 
på, vilket enligt Nørreklitt är problematiskt.  
 
Vidare kritiserar Nørreklitt modellen för att viktiga intressentgrupper inte finns 
representerade. Exempelvis utelämnas leverantörer, institutioner, medarbetare och andra 
viktiga och inflytelserika grupper. Nørreklitt menar att även om Kaplan & Norton erkänt att 
andra perspektiv kan läggas till och komplettera styrkortet så har författarna inte analyserat 
hur dessa skulle kunna komma att passa in i orsak-verkan-kedjan. Även andra författare som 
exempelvis Atkinson, professor vid Waterloo University i Ontario, är kritska till att viktiga 
intressentgrupper inte finns representerade i modellen. Atkinson menar att detta är särskilt 
problematiskt då hela värdekedjan är av stor betydelse i dagens nätverksorganisationer.132  
 
Atkinson tillika Nørreklitt kritiserar Balanced Scorecard-modellen som verktyg för strategisk 
styrning. Kaplan & Norton menar att modellen baseras på interaktiv kontroll och ”double-
loop learning”. Nørreklitt anser att Balanced Scorecard-modellen beskrivs mycket hierarkiskt 
och att metoden vid implementering är ”top-down”.133 Detta anser Nørreklitt är mycket 

                                                           
130 Olve, Nils-Göran et al., Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 259. 
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133 Nørreklitt, Hanne, The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its assumptions, 
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allvarligt då modellen för att vara effektiv bör involvera hela organisationen och skapa 
engagemang på många olika nivåer i företaget. Nørreklitt hänvisar till undersökningar gjorda 
av Olve m.fl. i vilka det  framkommer att huvudorsaken till misslyckande vid implementering 
är att hela organisationen inte involverats.134 Atkinson anser att en tvåvägsprocess är att 
föredra och att ”top-down”- styrningen gör att modellen brister som verktyg för strategisk 
styrning.135 
 
 

3.5 Ekonomistyrning och Balanced Scorecard i ideella 
föreningar 
 
Ekonomistyrning i ideella föreningar är något som kan anses ha varit av underordnad 
betydelse under flera decennier. Enligt flertalet författare finns det lite skrivet inom området 
och det råder brist på såväl teoretiska som empiriska undersökningar.136 De flesta teorier och 
modeller för ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i näringslivet och det kan vara svårt att 
applicera dessa på ideella föreningar. Detta då teorierna och modellerna inte tar hänsyn till de 
specifika behov och de speciella förutsättningar som råder i ideella föreningar.137  
 
John Sawhill och David Williamson, båda verksamma vid McKinsey, är av åsikten att många 
ideella föreningar har svårt för att mäta den verkliga framgången av föreningens vision. För 
ideella föreningar, till skillnad från vinstdrivna företag, kan det vara svårare att mäta 
framgång i rent ekonomiska termer. Författarna menar dock att det finns andra sätt att mäta 
framgång. Varje ideell förening, oavsett verksamhet, bör försöka mäta tre aspekter.138  
 

• hur bra föreningen är på att använda och mobilisera resurser 
• hur effektiva medarbetarna är  
• hur arbetet med att uppfylla visionen framskrider 

 
De två första aspekterna mäts sannolikt redan i föreningarna och exempel på mått är 
medlemsantal, ”fund-raising performance”, antalet personer som servas per anställd etc. Att 
hitta mått för den tredje aspekten är enligt Sawhill & Williamson mer problematiskt.139 
  
Ett sätt är att i möjligaste mån försöka konkretisera visionen och definiera den så smalt som 
möjligt. På så vis kan framgång på ett mer direkt sätt mätas. Det är dock viktigt att inte hamna 
i fällan att visionen förenklas till den grad att föreningen mäter hur den behandlar symptomen 
snarare än hur orsaken till ett speciellt socialt problem behandlas. Exempelvis var America’s 
Second Harvest vision att utfodra hungriga. Resultatuppföljning skedde i form av mätning av 
distribution av mat. Organisationen insåg dock mycket snart att denna vision snarare 
behandlade symptomen än det underliggande problemet. Således ändrades visionen till: 
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”Ending hunger in the United States”. Resultatuppföljning av denna vision är dock något mer 
komplex.140  
 
Ett annat sätt att mäta visionens framgång är enligt Sawhill & Wiliamson att utveckla 
”microlevel” mål. Om dessa uppnås skulle detta kunna indikera att föreningen på ett 
framgångsrikt sätt arbetar mot det övergripande målet. Utifrån denna idé går det att finna 
likheter med Balanced Scorecard. En tanke bakom Balanced Scorecard är som tidigare 
nämnts att just konkretisera visionen och att sätta upp delmål som kan indikera att 
organisationen på ett framgångsrikt sätt arbetar gentemot den övergripande visionen.141   
 
Som tidigare nämnts växte Balanced Scorecard fram som en kritik av den tidigare 
ekonomistyrningen i näringslivet, som till största del fokuserade på finansiella mått. När det 
gäller icke vinstdrivande företag har fokus dock aldrig i någon högre grad legat på det 
finansiella perspektivet. Modellen lämpar sig därför särskilt väl för verksamheter som inte har 
vinst som huvudsyfte.142 
 
Kaplan & Norton menar att Balanced Scorecard mycket väl kan tillämpas i icke-vinstdrivande 
organisationer. De tidigaste styrkorten som introducerades i denna typ av organisationer var 
främst inriktade på operationella frågor, exempelvis att arbeta mer effektivt. Organisationerna 
applicerade sin nuvarande strategi och strävade efter att uppnå den mer effektivt genom att 
exempelvis reducera kostnader. Enligt Kaplan & Norton är det sällan rena strategistyrkort 
med fokus på kunder och/eller produkter introduceras. Det finns dock exempel på 
organisationer som använt sig av strategistyrkort i denna bemärkelse. Det är enligt Kaplan & 
Norton fullt möjligt för icke-vinstdrivande organisationer att använda styrkorten i strategiska 
syften snarare än rent operationella.143  
 
I artikeln ”Balance without profit” utformar Kaplan & Norton ett Balanced Scorecard för en 
ideell förening (se figur 3.5). Det finns ett flertal aspekter som skiljer sig vid utformandet av 
ett Balanced Scorecard i en ideell förening än för ett vinstdrivande företag. För det första är 
det svårt att utforma ett rent kundperspektiv för den ideella föreningen. I ett företag är kunder 
vanligtvis såväl givare som mottagare, i bemärkelsen att kunden betalar för en produkt eller 
tjänst. För en ideell förening tillhör givarna en helt annan grupp än den mottagarna tillhör. 
Således föreslår Kaplan & Norton att kundperspektivet anpassas till två perspektiv, nämligen 
givarperspektivet och mottagarperspektivet.144  
 
Kaplan & Norton menar att finansiella mått är av underordnad betydelse för huruvida en 
ideell förening lyckas med sin vision. Det finansiella perspektivet får således en underordnad 
betydelse i Kaplan & Nortons Balanced Scorecard för de ideella föreningarna. Överst på 
styrkortet bör den övergripande långsiktiga visionen placeras. Vidare utvecklas perspektiv 
som exempelvis givare och mottagare. För respektive perspektiv ställer föreningen upp mål 
som ligger i linje med den övergripande visionen. Föreningen bör vidare identifiera de interna 
processer som ligger till grund för att tillfredsställa exempelvis givare och mottagare.145  
 
                                                           
140 Sawhill, John & Williamson, David, Measuring what matters in nonprofits, McKinsey Quarterly; June 01, 
(2001). 
141 Kaplan, Robert S & Norton, David P, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 
Harvard Business Review  (1996), s. 77ff. 
142 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s.  265. 
143 Kaplan, Robert S & Norton, David P, Balance without profit, Financial Management  (2001), s. 23. 
144 Ibid, s. 24ff. 
145 Ibid. 
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Figur 3.5 Balanced Scorecard i ideell förening. Källa: Kaplan & Norton.146 
 
Perspektiven i Balanced Scorecard kan utformas utifrån företagets förutsättningar och detta 
gäller givetvis även för ideella föreningar. Som tidigare nämnts består ideella föreningar av ett 
mycket brett spektrum av verksamheter och utformningen av Balanced Scorecard kan således 
te sig mycket olika för respektive förening. Det finns föreningar, exempelvis amerikanska 
”United Methodist Publishing House”, som applicerat Kaplan & Nortons ursprungliga 
perspektiv: det finansiella, kund-, intern process- samt inlärning och tillväxtperspektivet.147    
 
Andra författare som exempelvis Regina Herzlinger, verksam vid Harvard Business School, 
har utformat andra typer av modeller som även de avser att mäta olika aspekter av ideella 
föreningars verksamhet och strävan att uppnå en övergripande vision. Enligt Herzlingers 
modell bör fokus ligga på följande intressenter:  
 

• Givare 
• Mottagare 
• Medarbetare 
• Allmänheten  

                                                           
146 Kaplan, Robert S  & Norton, David P, Balance without profit, Financial Management (2001), s. 24. 
147 Bean, Luann &Jarnagin, Bill D,  Using a Balanced Scorecard Approach in Financial Reports, Journal of 
Corporate Accounting & Finance  (2002), vol.13 issue 3, s. 57.  

 

                     MISSION  

”To achieve our vision, how must we 
look to our customers?” 

”If we succeed, how will we look to 
our financial donors ?” 

”To achieve our vision, how must our 
people learn, communicate and work 
together ?” 

”To satisfy our customers, financial 
donors and mission what business 
processes must we excel at ?” 
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Föreningen kan utifrån de olika intressentgrupperna sätta upp olika mål och mått. På så vis 
skapas en överblick över föreningen.148  
 
 

3.6 Sammanfattning 
 

3.6.1 Ideella föreningar 
 
Den ideella sektorn består av ett brett spektrum av verksamheter. Den ekonomiska 
verksamheten står för cirka 4 procent av Sveriges BNP och den ideella sektorn sysselsätter 
cirka 2,5 procent av den samlade svenska arbetskraften. En förening som antingen inte 
bedriver ekonomisk verksamhet, eller som inte främjar medlemmarnas ekonomiska intressen, 
eller företar någotdera, är den definition av en ideell förening som vi i detta arbete kommer att 
utgå ifrån. En ideell förening kan, men behöver inte vara bokföringsskyldig. Genom 
ikraftträdandet av den nya bokföringslagen (BFL:1999:1078), som även omfattar ideella 
föreningar, ska föreningarna från och med årsbokslutet 2001-12-31 följa bokföringslagen med 
dess hänvisningar till årsredovisningslagen (ÅRL:1995:1554). En ideell förening blir en 
juridisk person genom att medlemmarna antar stadgar och utser en styrelse. I likhet med andra 
juridiska personer är utgångspunkten att en ideell förening är obegränsat skattskyldig. Det 
förekommer dock betydande undantag om en rad olika krav uppfylls, bland annat kravet om 
allmännyttigt ändamål.  
 
 

3.6.2 Nyckeltal och Balanced Scorecard 
 
Användningen av nyckeltal har till syftet att externt och internt överskådligt beskriva 
ekonomiska förhållanden i ett företag. Nyckeltal kan också användas internt i styrningen av 
ett företag. Den information som presenteras genom nyckeltalen är kraftigt komprimerad och 
uttrycks vanligen som absoluta tal eller som relationer. För att nyckeltal ska vara meningsfulla 
att använda förutsätts en tydlig terminologi samt enhetlig definiering. För att ta fram nyckeltal 
för ett visst företag krävs en omfattande och ingående kunskap om företaget, dess struktur, 
mognadsfas samt dess omvärld. På senare tid har alternativ till de traditionella ekonomiska 
nyckeltalen diskuterats och tagits fram. Ett exempel på en modell som tar hänsyn till de mjuka 
värden som vanligen inte beskrivs och mäts särskilt väl i ett företag är Balanced Scorecard. 
 
Balanced Scorecard introducerades ursprungligen 1992 av Kaplan & Norton i Harvard 
Business Review. Traditionell ekonomistyrning hade under decennier fokuserat på finansiella 
mått. Kritik hade framförts mot de finansiella måtten som bland annat ansågs ha ett kortsiktigt 
perspektiv, innehålla alltför aggregerad och inåtvänd information m.m. Kaplan & Norton 
menade att det fanns betydligt fler perspektiv än det finansiella som var betydelsefulla för ett 
företags framgång. De perspektiv som lanserades var: finansiellt-, kund-, intern process- samt 
inlärning och tillväxtperspektivet. Inget enskilt perspektiv är viktigare än de andra utan det är 
av yttersta vikt att det råder balans mellan perspektiven. Samtliga är nödvändiga 
fokusområden för att ett företag ska kunna nå sina mål. 
 
De nyckelmått som tas fram för respektive perspektiv bygger på företagets kritiska 
framgångsfaktorer. En tanke bakom måtten är att de ska bygga på kedjor av orsak och verkan. 
                                                           
148 Herzlinger, Regina, The outsiders, The journal of Management Accounting, June 2000. 
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Det kan dock vara svårt att identifiera tydliga orsak-verkan-samband. Olve et al. menar att 
även om orsak-verkan-samband är av stort vikt vid framtagande av mått är det inte 
nödvändigt att sådana samband kan identifieras. Antalet mått som tas fram kan variera från 
företag till företag men enligt Olve et al. är tre till fem att rekommendera.  
 
Balanced Scorecard har utvecklats till att bli mer än enbart en resultatuppföljningsmodell. 
Enligt Kaplan & Norton kan modellen med framgång ligga till grund för strategisk styrning, 
modellen tydliggör ett företags långsiktiga strategi och dess kortsiktiga agerande. Balanced 
Scorecard kan även användas för att koordinera olika handlingsplaner och få kongruens 
gällande företagets övergripande mål och medarbetarnas personliga mål.  
 
Sedan lanseringen av Balanced Scorecard har ett flertal företag och icke-vinstdrivande 
organisationer implementerat modellen. Balanced Scorecard används främst för intern 
styrning men det finns exempel på företag som även lämnar ut informationen externt. AICPA 
lämnade år 1996 ett förslag angående kompletterande information i årsredovisningar. AICPA 
menade att finansiell rapportering bör baseras på en mångsidig ”business model”. Modellen 
bör innefatta såväl finansiell information som icke-finansiell och framtidsinriktad 
information. Genom att komplettera årsredovisningen med Balanced Scorecard menar 
professorerna Bean & Jarnagin, att flertalet av de krav som ställs i förslaget skulle uppfyllas. 
Även Olve et al. diskuterar användningen av Balanced Scorecard externt. Författarna menar 
att utvecklingen i praxis för bokslut går mot ökad öppenhet och trots en rad problem vid 
extern användning är det möjligt att vi i större utsträckning får se Balanced Scorecard i externt 
bruk. 
 
Även om många författare är positivt inställda till Balanced Scorecard finns det kritiker. Två 
av dessa är Nørreklitt och Atikinson. Nørreklitt kritiserar i en artikel i ”Management 
Accounting Research” ett av de grundläggande antaganden Balanced Scorecard-modellen 
bygger på, nämligen orsak-verkan-samband. Vidare kritiserar Nørreklitt tillika Atkinson det 
faktum att en rad viktiga intressentgrupper inte finns representerade, exempelvis leverantörer. 
Atkinson menar att detta är särskilt problematiskt då hela värdekedjan är av stor betydelse i 
dagens nätverksaorganisationer. De båda författarna kritiserar även den metod för 
implementering som Kaplan & Norton beskriver. Enligt Nørreklitt beskrivs denna mycket 
hierarkiskt och enligt henne är en ”top-down”-implementering inte att rekommendera.  
 
 

3.6.3 Ekonomistyrning och Balanced Scorecard i ideella 
föreningar 
 
Ekonomistyrning i ideella föreningar har under en lång period haft en underordnad betydelse.  
Enligt flertalet författare finns det lite skrivet inom området och det råder brist på såväl 
teoretiska som empiriska undersökningar. De flesta modeller och teorier som applicerats har 
hämtats från ekonomistyrning i näringslivet och det kan vara svårt att applicera dessa på 
ideella föreningar. Detta då teorierna och modellerna inte tar hänsyn till de specifika behov 
och de speciella förutsättningar som råder i ideella föreningar. Balanced Scorecard är dock en 
modell som torde lämpa sig väl även i en ideell förening. Kaplan & Norton applicerade 
Balanced Scorecard på en ideell förening och författarna delade då upp kundperspektivet i en 
givare respektive mottagare. Överst på styrkortet placeras den övergripande långsiktiga 
visionen. Det finansiella perspektivet ansågs vara av underordnad betydelse. Andra författare 
exempelvis Herzlinger har utformat andra typer av modeller som även de avser att mäta olika 
aspekter av ideella föreningars verksamhet och strävan att uppnå en övergripande vision. 
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Fokus enligt Herzlinger bör ligga på följande intressenter: givare, mottagare, medarbetare och 
allmänheten.  
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4 Årsredovisningsstudie – Förekomst av 
nyckeltal i årsredovisningar 
 
 

4.1 Disposition  
 
Kapitlet är upplagt enligt följande: Inledningsvis presenteras varje förenings verksamhet och 
viktigaste mål. Därefter följer en beskrivning och analys av de nyckeltal som vi funnit i 
respektive förenings årsredovisning. Dessa nyckeltal indelas efter de tre kategorierna: 
traditionella nyckeltal, nyckeltal generella för ideella föreningar samt verksamhetsspecifika 
nyckeltal. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion kring föreningarnas nyckeltal 
och de mönster som tydliggjorts. Antalet nyckeltal i löpande text åskådliggörs samt antalet 
diagram och tabeller för de olika föreningarna.  
 
Den empiri som följande analysavsnitt bygger på går att finna i bilaga 1.  
 
 

4.2 Kort presentation av de tio föreningarna 
 
Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda aktiesparare. Grunden för 
verksamheten är den enskildes rätt att fritt äga och förfoga över sina aktier. Aktiespararna 
verkar för en bättre miljö för enskilt aktieägande genom att bedriva intressebevakning 
gentemot politiker, aktiemarknadens aktörer samt börsbolagen.149 
 
Barncancerfonden bidrar ekonomiskt till mer än 90 procent av all barncancerforskning i 
Sverige och verksamheten drivs helt genom gåvor och testamenten. Den vision som 
Barncancerfonden arbetar efter är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska. Mer 
konkret är målen bl.a. att nio av tio barn år 2012 ska överleva sin cancer samt att allmänheten 
ska ha kunskap om barn och cancer.150 
 
Cancerfondens huvudintresse är att förebygga cancer och att förbättra situationen för dem 
som ändå drabbas. Detta ska ske genom att stöd till kvalitetsstarka forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt genom spridning av korrekt och lättillgänglig information. 
Cancerfonden finansierar för närvarande 75 procent av alla forskningsprojekt om cancer i 
Sverige.151  
 
Diakonia är sex svenska frikyrkors gemensamma biståndsorgan som ger stöd till insatser i 50 
länder. Genom partnerskap med 450 organisationer ges stöd till människor utsatta för 
fattigdom och förtryck. Diakonias tillvaro grundas på att alla människor är likvärdiga och att 
medlemmarna som kristna är kallade att stå till tjänst när en människa lider.152 
 
Folkuniversitetets idé är att ge människor förutsättningar för ett rikare liv genom kunskap 
och skapande. Folkbildningen ska öka genom att lära tillsammans, under ledning av 

                                                           
149 Årsredovisning 2001 Aktiespararna, s. 3. 
150 Verksamhetsberättelse 2001 Barncancerfonden, s. 5. 
151 Cancerfonden Årsredovisning 2001, s. 2, 4. 
152 Diakonia I millenniets gryning Årsberättelse 2001, s. 7, 9. 
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professionella lärare. Folkuniversitetet håller kurser i bl.a. språk, estetiska ämnen samt 
samhällsvetenskap och avdelningen Företagsuniversitetet anordnar intensiva kurser inriktade 
på snabbt tillämpar kunskap. Två friskolegymnasier drivs inom Folkuniversitetet och 
internationell kursverksamhet drivs i Sverige och utomlands.153 
 
Landsorganisationen i Sverige är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer 
och Sveriges största folkrörelse. Organisationens uppgift är att utöva den centrala ledningen 
av fackföreningsrörelsens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på 
arbetsmarknaden och i övrigt sträva för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social 
och ekonomisk demokrati. LO:s arbete ska främja medlemmarnas rätt till ett utvecklande 
arbetsliv, medlemmarnas sammanhållning, politiska inflytande samt möjligheten att styra sina 
egna liv.154 
 
Rädda barnen arbetar för barns rättigheter och i synnerhet för barn i de mest utsatta 
situationerna. Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden och bygger på principen om 
frivilligt individuellt medlemskap. Grundidén är att verka för att alla barn ska kunna växa upp 
som fria, friska och självständiga individer och äga ett okränkbart människovärde. 
Grundläggande för Rädda Barnens arbete är Förenta Nationernas konvention om barns 
rättigheter.  155 
 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet organiserar arbetstagare inom bygg- och 
anläggningssektorn. Totalt representeras 32 olika arbetsgrupper. Byggnads är det femte 
största förbundet inom Landsorganisationen, LO. Byggnads huvuduppgifter är att förmedla 
med arbetsgivare angående arbetsvillkoren, försvara medlemmarnas rättigheter enligt 
arbetslagarna samt att bistå medlemmarna i rätten till försäkringsersättning.156 
 
Svenska Ishockeyförbundet ska främja, utveckla och administrera idrotterna ishockey och 
inline hockey i Sverige. Detta ska ske i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning 
enligt Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar. De övergripande målen för förbundet är, förutom 
att främja ishockeyidrotten, att ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån egna 
förutsättningar, att skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk hockey för nationell och 
internationell hög kvalitet samt att värna om det betydelsefulla ideella arbetet.157 
 
Svenska Travsportens Centralförbund är en föreningsorganisation som utgör en 
sammanslutning av landets travsällskap. Förbundet har till uppgift att organisera, leda och 
utveckla svensk travsport och är även ett serviceorgan för alla aktiva och intresserade. 158 
 
 

4.3 Undersökning av förekomsten av nyckeltal i 
årsredovisningar 
 
Nedan presenteras föreningarna i alfabetisk ordning, med nyckeltal för respektive förening. 
Nyckeltalen är indelade i de tre kategorierna: 
                                                           
153 En berättelse om året då det fanns så mycket att lära och då hjärnan ville ha roligt. Folkuniversitetet, 
Kursverksamheten vid Stockholms universitet. Årsberättelse 2001., s. 3, 22f. 
154 Verksamhetsberättelse 2001 Landsorganisationen i Sverige, s. 8, 75. 
155 Årsredovisning 2001 Rädda Barnen, s. 1f. 
156 Verksamhetsberättelse 2001 Byggnads, s. 4f. 
157 Verksamheten 2001/2002 Svenska Ishockeyförbundet, s. 1, 34. 
158 Årsredovisning 2001 Svenska Travsportens Centralförbund, s. 6. 
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• Traditionella nyckeltal: Nyckeltal som traditionellt sett används i privata företags 

årsredovisningar 
• Nyckeltal generella för ideella föreningar: Nyckeltal som kan användas för 

jämförelse ideella föreningar emellan, men som inte är lika vanligt förekommande i 
privata företags årsredovisningar 

• Verksamhetsspecifika nyckeltal: Nyckeltal som inte lämpar sig för jämförelse annat 
än inom den egna organisationen och som beskriver verksamheten mer specifikt och 
ingående 

 
 

4.3.1 Aktiespararna 
 
I Aktiespararnas årsredovisning finns ett stort antal nyckeltal som kan klassificeras som 
traditionella, se figur 4.1. Exempel på detta är: Koncernens intäkter, koncernens resultat efter 
skatt, medelantal anställda, årets resultat, summa tillgångar och summa skulder. Traditionella 
nyckeltal presenterade som kvoter finns dock inte. 
 

Andel nyckeltal per kategori

24 st

23 st
 19 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
 
Figur 4.1 Nyckeltal i Aktiespararnas årsredovisning 
 
Ett stort antal av nyckeltalen är också sådana som vi kategoriserar som generella för ideella 
föreningar, exempelvis antal medlemmar, antal lokalavdelningar, ideellt verksamma och 
medlemsintäkter. 
 
Nyckeltal mer specifika för verksamheten är t.ex.: 
 
• Antal bolagsstämmor som bevakades 
• Antal platser på Stora Aktiekvällen 
• Antal aktieträffar riktade till kvinnor 
• Antal deltagare i Börs-SM 
• Antal utbildade aktiesparare 
 
Vad gäller förekomsten av nyckeltal som presenteras i tabeller och diagram finns två tabeller 
med medeltal antal anställda 2000-2001 samt en tioårsöversikt för koncernen med poster ur 
resultaträkning och balansräkning samt medelantal anställda och summa löner. Ett diagram 
finns uppställt som beskriver medlemsutvecklingen 1991-2001. 
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4.3.2 Barncancerfonden 
 
Barncancerfonden har flest nyckeltal som vi kategoriserar som verksamhetsspecifika, se figur 
4.2. Exempel på dessa är: 
 

• Antal forskartjänster 
• Antal barn som drabbas av cancer 
• Antal barn som överlever 
• Total kostnad för forskartjänster 
• Antal personer som tillbringade en vecka på Almers Hus 

 

Andel nyckeltal per kategori

7 st

8 st

 28 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.2 Nyckeltal i Barncancerfondens årsredovisning 
 
Nyckeltalen som kan kategoriseras som generella för ideella föreningar utgörs av bl.a.: Antal 
nummer av Barn och Cancer, antal läsare samt administrationskostnader. De traditionella 
nyckeltalen består främst av antal anställda samt poster från balans- och resultaträkning och 
uppgifter om kapitalförvaltningen. 
 
Diagram finns över hur kostnaderna fördelas samt hur mycket som insamlats och utdelats. 
Två diagram beskriver olika slag av barncancersjukdomar och överlevnad i procent. En 
kategori av diagram visar på forskningskategorier, diagnoser och forskningsområden och en 
annan på intäkternas fördelning samt fondens förmögenhet och tillväxt. Tabeller är uppställda 
för de garanterade forskningsanslagen och kapitalförvaltningen. Slutligen finns en tabell över 
fem år i sammandrag där intäkter, kostnader och resultat presenteras.  
 
 

4.3.3 Cancerfonden 
 
De flesta av nyckeltalen i årsredovisningen kategoriserar vi som Cancerfonden-specifika (se 
figur 4.3), exempel på dessa är:  
 

• Forskarstöd 
• Andel av forskningsprojekt i landet som finansieras av Cancerfonden 
• TV-galans insamlingsresultat 
• Riksmarschens insamlingsresultat 
• Antal forskningsfaddrar 
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Andel nyckeltal per kategori

19 st

12 st

 50 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.3 Nyckeltal i Cancerfondens årsredovisning 
 
Generella för ideella föreningar är bl.a. nyckeltalen: insamlat kapital, antal personer som 
ringer till informationslinjen, antal besök på webbplatsen, antal pressklipp, uppgifter om 
medlemstidningen samt stipendier. 
 
De traditionella nyckeltal som finns uppställda är bl.a.: medelantal anställda, 
verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader, finansiella intäkter samt värdepappersportföljens 
värde. 
 
Presenterade tabeller gäller främst information angående kapitalet: Totalavkastning på 
värdepappersportföljen i % under 1992-2000, Aktier och aktiefonder, Obligationer och 
räntepapper samt Kortfristiga placeringar. Flertalet tabeller presenterar även fördelningen av 
de anslag som tilldelats olika forskar och vilka ansökningar som inkommit. 
 
 

4.3.4 Diakonia 
 
I Diakonias årsredovisning är förekomsten av nyckeltal till drygt 75 procent bestående av 
verksamhetsspecifika, se figur 4.4. Dessa är till största delen nyckeltal som beskriver den 
omvärld som Diakonia vill föreändra, t.ex.: 
 

• Förhållandet mellan den rikaste och fattigaste femtedelen i världen 
• Antal människor som försöker leva utan livets mest grundläggande nödtorft 
• Antal barn under fem år som under året dog av fattigdomsrelaterade orsaker 
• Antal människor döende i aids i Sydafrika 
• Antal hiv-positiva människor i världen 

 

Andel nyckeltal per kategori

4 st

4 st

 27 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.4 Nyckeltal i Diakonias årsredovisning 
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Endast fyra traditionella nyckeltal finns presenterade, dessa är: verksamhetsintäkter, 
kvarstående belopp för året, finansiell avkastning samt reaförlust. Även fyra nyckeltal 
förekommer i kategorin ideella nyckeltal, antal kontor i Sverige och utomlands, antal 
församlingar och antal organisationer som partnerskap utövas med. 
 
Vad gäller tabeller och diagram finns varken det ena eller det andra representerat i 
årsredovisningen. 
 
 

4.3.5 Folkuniversitetet 
 
Till skillnad från de övriga föreningarna är det de traditionella nyckeltalen som överväger i 
Folkuniversitetets årsredovisning, se figur 4.5. Dessa är t.ex. omsättningsökning, vinst, 
resultat före skatt samt antal anställda. De nyckeltal som är generella för ideella föreningar är 
få, nämnas kan antal deltagare totalt för Folkuniversitetet samt intäkter från deltagare. 
 
De verksamhetsspecifika nyckeltalen är t.ex.: 
 

• Stats- och kommunbidrag 
• Bidrag till gymnasiefriskolor 
• Bidrag till andra samhällsuppdrag 
• Antal lärare 
• Antal kurser 

 

Andel nyckeltal per kategori

3 st

20 st

 11 st
Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.5 Nyckeltal i Folkuniversitetets årsredovisning 
 
Det finns två figurer i årsredovisningen som berättar om omsättningen i dotterbolag och 
anknutna stiftelser respektive antal deltagare per verksamhetsområde. I en tabell finns resultat 
och ställning för 1997-2001 presenterat med bl.a. nettoomsättning, resultat efter finansiella 
poster, soliditet och avkastning på sysselsatt kapital. Värt att notera är att under denna tabell 
finns en text med en hänvisning till en annan sida för definition av ”nyckeltal”. 
 
 

4.3.6 Landsorganisationen i Sverige 
 
LO:s årsredovisning har flest nyckeltal av kategorin verksamhetsspecifika, se figur 4.6. 
Exempel på dessa är: 
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• LO-yrkens placering på listan ”Var vill ungdomar jobba?” 
• Antal medlemmar med i (s) 
• Genomsnittslön kvinnor respektive män 
• Antal fackliga (s)-föreningar 
• Antal deltagare i Demokratiprojekt 

 

Andel nyckeltal per kategori

11 st

19 st

 26 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.6 Nyckeltal i LO:s årsredovisning 
 
De traditionella nyckeltalen består av bl.a. antal anställda, verksamhetsresultat, soliditet, 
finansnetto samt marknadsvärdet på kortfristiga placeringar. Den kategori med minst antal 
nyckeltal är den ideella, där finnes exempelvis antal besök i LO-datorklubben, antalet 
deltagare i medlemsutbildning, antal besökare på hemsidan samt antal utgåvor av LO-
tidningen. 
 
Hela 16 diagram och tabeller finns i LO:s årsredovisning. Flera tabeller behandlar omsättning, 
resultat och antal anställda för de företag som LO har ägarandel i. Diagram över LO-avgiften, 
portföljutveckling, eget kapital och resultat över finansiella poster finns för åren 1997-2001. 
Fyra tabeller beskriver medlems- och organisationsstatistik.  
 
 

4.3.7 Rädda Barnen 
 
I Rädda Barnens årsredovisning är verksamhetsspecifika nyckeltal de vanligaste, se figur 4.7. 
Exempel på dessa är:  
 

• Antalet barn som fick tillgång till grundskoleutbildning i Sudan 
• Antal vapen som förstördes i Brasilien 
• Antal personer i beredskapsstyrkan 
• Intäkter från testamenten 
• Bidrag från Sida 
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Andel nyckeltal per kategori

20 st

12 st

 30 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.7 Nyckeltal i Rädda Barnens årsredovisning 
 
I kategorin nyckeltal generella för ideella föreningar finns bl.a. antal medlemmar, antal 
mötesdeltagare, antal utgåvor av nyhetsbrevet, antal konferenser och antal publicerade 
artiklar. 
 
De traditionella nyckeltal som förekommer är bl.a. antal helårsanställningar, totala intäkter, 
verksamhetsintäkter samt bokfört värde på värdepapper.  
 
Vad gäller tabeller och diagram ser vi en tabell med antalet medlemmar, per distrikt och antal 
föreningar. En annan tabell presenterar dispositioner/förändringar i det egna kapitalet och 
slutligen återfinns två tabeller i bilagedelen med specifikation av aktie- och 
obligationsinnehavet. 
 
 

4.3.8 Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
 
I Byggnads årsredovisning finns väldigt många nyckeltal, och främst då verksamhetsspecifika 
(se figur 4.8): 
 

• Arbetslöshet 
• Värden på nya avtal 
• Antal personskadeärenden 
• Antal skyddsombud 
• Antal sysselsatta i byggnadsverksamhet 

 

Andel nyckeltal per kategori

24 st

21 st

 69 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.8 Nyckeltal i Svenska Byggnadsarbetareförbundets  årsredovisning 
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De nyckeltal som kan användas till jämförelse med andra ideella föreningar är t.ex. antal 
medlemmar, antal utgåvor av Byggnadsarbetaren, antal konferenser samt antal radio- och TV-
inslag. De traditionella utgörs bl.a. av antal anställda, resultat, eget kapital, pensionsreserv och 
finansförvaltning. 
 
Även tabeller och diagram finns det gott om i Byggnads årsredovisning. Fem tabeller 
beskriver resultat, eget kapital samt konfliktfonden, som även presenteras i diagramform. 
Medlemsavgiften och medlemsantalet presenteras i två diagram och en tabell. 
Pensionsstiftelsen under fem år visas i en tabell och slutligen förekommer en tabell med 
antalet medlemmar per avdelning. 
 
 

4.3.9 Svenska Ishockeyförbundet 
 
Nyckeltal av verksamhetsspecifik karaktär är allra vanligast i Svenska Ishockeyförbundets 
årsredovisning, se figur 4.9. Exempelvis: 
 

• Antal ishallar 
• Antal åskådare Sweden Hockey Games 
• Antal ärenden behandlade av Disciplinnämnden 
• Antal föreningar inom damishockey 
• Antal barn i Björnligeverksamheten 

 

Andel nyckeltal per kategori

3 st

6 st

 22 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.9 Nyckeltal i Svenska Ishockeyförbundets årsredovisning 
 
Investeringar, omsättning, antal anställda och resultat är exempel på traditionella nyckeltal. 
Nyckeltal som kan användas för jämförelse ideella föreningar emellan är endast antal 
personer som gick på kurser under året samt antalet kursdagar. 
 
En tabell över publiksiffror samt en tabell med flerårsöversikt innehållande bl.a. 
nettoomsättning, likviditet, soliditet och antalet licensierade spelare finns presenterade. Både 
tabeller och ett diagram beskriver licensutveckling samt antal lag och ishallar per distrikt. 
 
 

4.3.10 Svenska Travsportens Centralförbund 
 
De nyckeltal som förekommer i Svenska Travsportens Centralförbunds årsredovisning är 
vanligen inte av det traditionella ekonomiska slaget, se figur 4.10. Omsättning, 
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rörelsekostnader, till förfogande stående vinstmedel och koncernens fria vinstmedel är de som 
skulle kunna kategoriseras som mer traditionella.  
 

Andel nyckeltal per kategori

4 st
4 st

 41 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.10 Nyckeltal i Svenska Travsportens Centralförbunds årsredovisning 
 
Andra typer av nyckeltal är: antal deltagare inom ungdomsverksamheten, arrangerat visst 
antal kurser/konferenser med visst antal deltagande och antal besökare på hemsidan. Detta är 
mer allmänna nyckeltal som inte direkt har med STC:s specifika verksamhet att göra, och de 
kan således även användas till jämförelse mellan olika slags ideella föreningar. 
 
De allra mest förekommande nyckeltalen är sådana som är häst- och travspecifika. Exempel 
på sådana är:  
 

• Vinster för svenskfödda hästar på hemmaplan samt utomlands 
• Uppfödarpremier 
• Antal av varmblodshingstar betäckta ston 
• Antal tagna dopingprover 
• Antal körda tävlingar 

 
En del av de nyckeltal som beskrivs i årsredovisningen presenteras i diagram och tabeller. 
Diagram finns över Tävlingsdagar 1986-2001, Omsättning 1986-2001 samt Åldersfördelning 
- % av antal startande varmblodiga respektive kallblodiga hästar under 2001. Tre tabeller 
presenteras där två ger en sammanställning över startande svenska varmblodiga respektive 
kallblodiga hästar och utdelade priser. Den tredje tabellen innehåller tävlingsdagar, 
omsättning, statens andel, utdelade priser samt premier och bidrag för åren 1986-2001. 
 
 

4.4 Sammanfattande diskussion 
 
Genomgången av de tio ideella föreningarnas årsredovisningar visade att samtliga föreningar 
använder tal som vi klassificerar som nyckeltal. Vi har också sett att i alla årsredovisningar 
finns en stor mängd sådana sifferuppgifter. Den förening som hade det minsta antalet 
nyckeltal i löpande text, Svenska Ishockeyförbundet, presenterade ändå så många som 31 
stycken nyckeltal i årsredovisningen. Vad gäller diagram och tabeller finns även dessa i 
varierande mängd. 
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4.4.1 Nyckeltal i löpande text 
 
Den ideella förenings årsredovisning som vi funnit flest antal nyckeltal i, i den löpande texten, 
är Svenska Byggnadsarbetareförbundets årsredovisning. Här finns 114 nyckeltal presenterade, 
att jämföra med den förening med minsta antalet; Svenska Ishockeyförbundet med 31 
nyckeltal. Nedan följer en sammanfattning i diagramform över antalet nyckeltal i den löpande 
texten i de ideella föreningarnas årsredovisningar (figur 4.11). 
  

Nyckeltal
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Figur 4.11  Nyckeltal i löpande text 
 
 

4.4.2 Tabeller och diagram 
 
Det förekommer även att nyckeltal är presenterade i tabeller och diagram i de ideella 
föreningarnas årsredovisningar. Samtliga föreningar, med undantag för Diakonia, använder 
sig av diagram och tabeller i någon utsträckning för att åskådliggöra nyckeltal i 
årsredovisningen. Nedan följer en summering av antalet tabeller och diagram för respektive 
förening (figur 4.12).  
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Tabeller & Diagram
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Figur 4.12  Tabeller & diagram 
 
Tabeller och diagram förekommer således i samtliga årsredovisningar förutom i Diakonias. 
Tabellerna och diagrammen kan innehålla alla tre kategorierna av nyckeltal. En viss 
kongruens finns mellan antalet nyckeltal och antalet tabeller och diagram, d.v.s. de 
årsredovisningar som innehåller många nyckeltal i löpande text innehåller också flera diagram 
och tabeller. Om man ser till de fem föreningar som har flest nyckeltal i den löpande texten 
tillhör tre av dessa även de fem föreningar som har flest diagram och tabeller. Dessa 
föreningar är LO, Cancerfonden samt Byggnads. Överskådligt kan vi se ett visst samband 
mellan antalet nyckeltal i löpande text och antalet tabeller och diagram för övriga föreningar, 
även om vissa undantag finns. Exempelvis har Barncancerfonden inte så många nyckeltal i 
den löpande texten men flest tabeller och diagram. Att notera är att de nyckeltal som 
disponeras i tabeller och diagram i många fall redan är nämnda i den löpande texten, varför 
tabeller och diagram till viss del inte tillför något nytt.  
 
 

4.4.3 Nyckeltalskategorier 
 
De tre kategorierna traditionella, ideella samt verksamhetsspecifika nyckeltal är 
representerade i samtliga årsredovisningar. I stort så är det gruppen verksamhetsspecifika 
nyckeltal som är vanligast, mer än hälften av nyckeltalen i samtliga årsredovisningar kan 
beskrivas som sådana, se figur 4.13. 
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Andel nyckeltal per kategori

119 st

129 st

 323 st

Traditionella

Ideella

Verksamhetsspecifika

 
Figur 4.13 Totalt andel nyckeltal per kategori 
 
Vi har visat på den stora variation som finns inom gruppen för verksamhetsspecifika 
nyckeltal och har funnit att uppfinningsrikedomen vanligtvis är stor bland föreningarna. Det 
kan förmodas att ideella föreningar inte är lika låsta i uppfinnandet och användandet av 
nyckeltal som företag i den privata sfären kan tyckas vara. I denna kategori av nyckeltal har vi 
sett två olika slags tal där skillnaden är att en grupp skildrar den egna verksamheten mer 
specifikt, medan den andra gruppen beskriver omvärldsförhållanden som föreningen i fråga 
vill försöka påverka. Exempel på detta är nyckeltalen antal personer i beredskapsstyrkan 
respektive antal flickor i skolan i Sudan i Rädda Barnens årsredovisning. Den förening som 
har den högsta andelen verksamhetsspecifika nyckeltal är Svenska Travsportens 
Centralförbund. 
 
De nyckeltal vi klassat som generella för ideella föreningar är vanligen dessa: antal 
medlemmar/deltagare, information om utgåvor osv. av en föreningstidning, antal 
kurser/konferenser/utbildning och antalet deltagare, antal besök på hemsidan, antalet TV- och 
radioinslag samt publicerade artiklar och antalet kontor. Flertalet av dessa nyckeltal kan även 
förekomma i privata företags årsredovisningar, men ses inte traditionellt som nyckeltal. 
Aktiespararnas årsredovisning uppvisar den högsta andelen av nyckeltal generella för ideella 
föreningar. Vi tycker oss se mönstret att det är viktigt för de ideella föreningarna i vår studie 
att visa dessa sifferuppgifter. Orsaken till detta kan vara att en förening med mycket 
aktiviteter med många deltagare som får rikligt med publicitet stärker sitt varumärke på detta 
sätt. Ett starkt och statusfyllt varumärke är väldigt viktigt för föreningarna då det gäller att få 
så många givare eller aktiva medlemmar osv. som möjligt. Vidare är uppgifter om 
medlemmar intressanta vad gäller den skattelättnad som ideella föreningar kan erhålla.  
 
De traditionella nyckeltalen är inte så få som man skulle kunna tänka sig. Föreningarna 
presenterar nyckeltal som beskriver antalet anställda, poster från balans- och resultaträkning 
som resultat, intäkter, omsättning och eget kapital samt flertalet uppgifter angående 
kapitalförvaltning. Den förening som presenterar den högsta andelen traditionella nyckeltal är 
Folkuniversitetet. Nyckeltal som relationer förekommer i flera av årsredovisningarna. 
Vanligast är procenttal som anger en ökning eller minskning av ett nyckeltal från föregående 
år. Vad gäller de traditionella nyckeltalen är det anmärkningsvärt vilken mängd information 
flera föreningar uppvisar angående kapitalförvaltningen. Det är tydligt att många 
organisationer anser det viktigt att visa upp hur kapitalet förvaltas. Vi anser att det kan finnas 
en risk att det kan ses med kritiska ögon på att ideella föreningar har ett stort kapital som 
förvaltas i stället för att användas till ändamålet. Att så noggrant redovisa hur kapitalet 
förvaltas kan vara ett sätt att försöka minska en del av denna kritik.  
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Det material vi utgått från i studien består som sagt av de tio årsredovisningar som gick till 
final i tävlingen om Bästa årsredovisning för ideella föreningar. Det går att göra en indelning 
av dessa föreningar baserad på typ av verksamhet. Byggnads och LO tillhör den fackliga 
gruppen, Cancerfonden och Barncancerfonden: insamling – bota sjukdom, Rädda Barnen och 
Diakonia: insamling – bistånd, Svenska Travsportens Centralförbund och Svenska 
Ishockeyförbundet: idrott samt Folkuniversitetet och Aktiespararna som kan kategoriseras i 
någon slags utbildningsgrupp. Ser man på likheter och skillnader inom grupper av 
verksamheter är det tydligt att de föreningar som verkar inom bistånd samt bota sjukdom har 
stora likheter vad gäller nyckeltalen inom respektive grupp. Även den fackliga gruppen visar 
på likheter. Detta mönster är inte lika tydligt vad gäller övriga verksamhetsgrupper. Detta 
skulle kunna bero på att insamlings- samt fackliga föreningar generellt sett är mer lika 
varandra inom sina grupper än vad idrotts- och utbildningsverksamheterna är. Syften och mål 
som insamlingsorganisationer samt fackliga organisationer har är ofta likartade inom 
verksamhetsområdena, vilket kan förklara att flera nyckeltal är återkommande inom ramen för 
dessa. Vi ser inte i denna relativt grunda undersökning några speciella likheter eller skillnader 
mellan grupper av verksamheter. Vi vill även poängtera att en generalisering problematisk 
efter detta resultat då vi enbart undersökt tio föreningar som representerar fem olika grupper 
av verksamheter. Detta material är inte tillräckligt för att dra allmängiltiga slutsatser om 
likheter och skillnader vad gäller nyckeltal i olika typer av ideella föreningar. 
 
Ordet ”nyckeltal” förekommer endast en gång i en årsredovisning, det är i Folkuniversitetets 
årsredovisning där det i en text under en tabell hänvisas till en viss sida för definition av 
nyckeltal. Detta stämmer i hög grad med de förväntningar vi hade innan undersökningen. Vad 
som dock förvånat oss är den mängd av nyckeltal som vi trots detta hittat. Självfallet är vår 
breda definition en anledning till att vi påträffat så många nyckeltal i årsredovisningarna och 
vi tror inte att föreningarna själva ser alla de tal vi presenterat som nyckeltal. Ett tecken på 
detta är just avsaknaden av ordet nyckeltal. Således har vi funnit en rad nyckeltal men ingen 
rubrik eller dylikt innehållande ordet nyckeltal. Vi ser här ett visst behov av en strukturering 
av måtten, både för att öka läsarvänligheten samt för att från föreningens perspektiv ha 
möjligheten att rikta läsarens uppmärksamhet mot det man främst vill belysa. 
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5 Fallstudie av Cancerfonden 
 

5.1 Disposition 
 
Den empiriska delen av fallstudien är upplagd enligt följande: Det första avsnittet behandlar 
Cancerfondens historik vilket följs av avsnitt nummer två där vi beskriver Cancerfondens 
verksamhet internt och externt idag. Efter detta behandlas Cancerfondens stadgar samt dess 
främsta intressenter. Slutligen följer ett avsnitt om cancer som sjukdom samt dess utbredning. 
 
Analysen i denna fallstudie av Cancerfonden är upplagd i enlighet med det tillvägagångssätt 
för utformning av Balanced Scorecard som vi valt. Efter en inledande diskussion beskriver vi 
hur vi övergripande kommer att gå till väga för att utforma ett Balanced Scorecard för extern 
användning exempelvis i Cancerfondens årsredovisning. Vidare kan läsaren följa arbetet steg 
för steg via diskussioner runt vision och strategi samt mål och kritiska framgångsfaktorer. 
Därefter följer ett resonemang med utgångspunkt i de nyss nämnda avsnitten, vilket leder 
fram till att ett antal perspektiv väljs för Cancerfondens organisation och verksamhet. Då 
perspektiven presenterats följer ett avsnitt där val av nyckeltal diskuteras både övergripande 
samt inom respektive perspektiv. Slutligen presenteras det Balanced Scorecard som tagits 
fram för Cancerfonden inom ramen för den modell som använts för själva utformningen.  
 
 

5.2 Empiri: Beskrivning av Cancerfonden 
 

5.2.1 Historik 
 
Cancerfonden finansierar idag 75 procent av alla forskningsprojekt om cancer i Sverige och är 
den största insamlingsorganisationen i landet. År 2001 firades 50-årsjubileumet och här nedan 
följer en skildring av hur allt började. 
 
I december år 1950 skedde det första sammanträdet med den svenska cancerforskningens elit 
på Grand Hotel i Stockholm. Intentionen med sammanträdet var att skapa en riksomfattande 
cancerförening. Vid sammanträdet utsågs personer som skulle skriva förslag till stadgar och 
upprätta ett insamlingsprogram. Den person som sammankallat mötet var 
herrekiperingsdirektören Morri Nidén. Tidigare samma år hade hemmafrun Ebba Andersson 
lämnat in en motion till Aspuddens kooperativa kvinnogille, där hon föreslagit att 
Kvinnogillesförbundet skulle starta en landsinsamling. Vid förbundets kongress antogs 
motionen och den mycket uppmärksammade insamlingen ”I kamp mot cancer” startade. Vid 
tiden för sammanträdet på Grand Hotel närmade sig insamlingen målet på en miljon kronor. 
Den 20 juni 1951 hölls så det konstituerande mötet med Riksföreningen för 
kräftsjukdomarnas bekämpande. I stadgarna fastslogs att föreningen skulle stödja, organisera 
och samordna cancerforskningen i Sverige. De två förgrundsgestalterna till Cancerfondens 
grundande, Morri Nidén och Ebba Andersson, hade en gemensam nämnare: de hade båda haft 
cancer och överlevt. 159 
 
Den första riktigt omfattande insamlingen startade i januari 1952 och blev en stor framgång. 
De insamlade medlen på 929 732 kronor utgjorde en grundplåt till cancerforskningen som 

                                                           
159 Saving, Jaak, ”Ett stort steg för forskningen”. Cancerfondens populärvetenskapliga magasin 2001, s. 6f. 



 66 

började engagera allt fler forskare. Efter ännu en riksomfattande insamling ökade behovet av 
en flexiblare placeringspolicy, och ett förbud mot aktieplaceringar hävdes. År 1955 hade 
Riksföreningen sammanlagt 17,7 miljoner kronor i aktier, obligationer och reverser. 
Informationen kring föreningen förstärktes genom publiceringen av en årsbok samt tidskriften 
Cancer. 1956 ändrades namnet till Riksföreningen mot cancer. Den allra första TV-
insamlingen i Sverige var Riksföreningens Röda Fjädern med Lennart Hyland, i april 1969. 
Denna insamling gav 33 miljoner kronor till cancerforskningen och lyckades göra 
Riksföreningen mer känd än någon tidigare aktion förmått. 160 
 
En ekonomisk kris drabbade Riksföreningen fem år efter Röda Fjädern. Forskningsnämndens 
dåvarande ordförande antydde att det fanns en risk för att kapitaltillgångarna snart skulle vara 
förbrukade. Detta scenario inträffade dock inte, men efter flera år av utredande beslöt 
regeringen att Statens medicinska forskningsråd skulle överta en del av ansvaret för 
cancerforskningen. En ökning av intäkterna skedde också i början på 1980-talet. Teorierna 
kring cancer under dessa år gick från att forskarna ansett att cancer orsakades av virus eller 
berodde på fel i arvsmassan till insikten att livsstil och miljö väger tungt.161 
 
Under 1980-talet bytte Riksföreningen mot cancer namn till Cancerfonden – Riksföreningen 
mot cancer. En insamlingskampanj genomfördes som med sitt insamlingsresultat på 170 
miljoner kronor skulle leda till stora förändringar i Cancerfondens arbete. Forskningsanslagen 
ökade och projekt kunde börja totalfinansieras. 1990 förvaltades en värdepappersportfölj på 
drygt en miljard kronor, hälften placerade i aktier och hälften i obligationer.162 
 
På 90-talet uppstod flera nya insamlingsformer, bl.a. Riksmarschen och Forskningsfadder. År 
2000 inköpte Cancerfonden en fastighet på David Bagares gata i Stockholm, och det är 
därifrån verksamheten drivs idag.163 
 
 

5.2.2 Verksamheten idag 
 
5.2.2.1 Visioner och mål 
 
Cancerfondens vision är att ”Cancer ska kunna botas och Cancerfonden skall finnas till för 
alla som har/har haft/kan få cancer”.164 Cancerfondens ekonomichef Göte Långberg menar 
att detta ska uppnås genom att lämna stöd till cancerforskning och vårdutveckling samt 
informationsgivning till allmänheten.165 Vidare menar Göte Långberg att kunskapen kring 
cancer måste ökas och att användningen av tobak i samhället ska minska.166 Ett bra resultat 
för Cancerfonden kan inte mätas på vanligt vis med en så hög vinst som möjligt, utan istället 
med att alla kvalificerade forskningsprojekt som rör cancerforskning i Sverige kan stödjas. Ett 
negativt resultat kan således vara positivt (!), men ett nollresultat borde vara det optimala.167 
De tre viktigaste framgångsfaktorerna är enligt Inga Wall, controller på Cancerfonden, att 
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vara en trovärdig, fristående samt kompetent organisation. Genom dessa tre 
framgångsfaktorer vill man även vara en förening i kontinuerlig utveckling. 168  
 
Cancerfonden är helt fristående från staten och de viktigaste inkomstkällorna är gåvor och 
testamenten från privatpersoner och företag. Privatpersoner är den största gruppen av givare 
till Cancerfonden då dessa utgör 90-95 procent.169 Testamentsförordnanden uppgick till drygt 
134 miljoner kronor år 2001170 och är således en oerhört viktig post. Hur denna inkomst 
kommer att se ut och eventuellt förändras i framtiden är en viktig fråga för Cancerfonden. 
Idag är det inte ovanligt att hela lantbruk testamenteras till Cancerfonden, och om denna trend 
kommer att hålla i sig är svårt att se.171 De två huvudsponsorerna är för närvarande Skandia, 
som beslutat att satsa 15 miljoner kronor under tre år på cancerforskningen, och ICA.172 
Eftersom Cancerfonden ensam står för 75 procent av alla forskningsprojekt om cancer i 
Sverige arbetar föreningen nu för en plan från statsnivå för vad som ska göras för att hantera 
problemet med cancer. Var tredje svensk drabbas någon gång under sitt liv av cancer och 
Cancerfonden anser att för att verkligen kunna lyckas i kampen mot sjukdomen krävs 
involvering och stöd från staten. I Norge t.ex. finns redan en plan från statsnivå där det 
fastställs hur man ska arbeta för att råda bot på folksjukdomen cancer.173 
 
Medlemskapet i Cancerfonden är inte aktivt utan innebär endast att en årsavgift erläggs till 
föreningen. Det är i stället huvudmännen som sköter organisationen. Göte Långberg menar att 
en viktig orsak till att medlemmar ändå finns är för att få den skattebefrielse som ideella 
föreningar erhåller.174 För närvarande har Cancerfonden cirka 30 000 medlemmar och totalt 
400 000 givare och PG Persson, Cancerfondens kampanjchef, menar att involveringsgraden 
måste höjas och en kursändring måste till för att bredda givarbasen. Kunskapen om 
Cancerfonden måste ökas, detta för att kunna öka stödet till cancerforskningen. PG uppskattar 
att Cancerfonden skulle behöva samla in cirka 400 miljoner kronor för att klara av att 
finansiera alla kvalitativa forskningsprojekt om cancer i Sverige.175 År 2001 uppgick 
insamlade medel samt medlemsavgifter och övriga intäkter till drygt 316 miljoner kronor och 
av dessa medel gick 310 miljoner kronor till forskningen.176 Det finns olika typer av givare:177 
 

• Medlem: årlig medlemsavgift 
• Forskningsfadder: ett bestämt belopp, minst 50 kronor, skänks varje månad 
• Företagsfadder: ett stödpaket köps för mellan 1 500 och 10 000 kronor 
• Minnesgåva: ges i samband med en persons bortgång 
• Lönegåva: månatliga avdrag på lönen 
• Aktiefonder: köp av andel i någon av de ideella aktiefonderna Skandia Cancerfonden 

eller SEB Cancerfonden 
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5.2.2.2 Kampanjer 
 
De kampanjer som Cancerfonden kontinuerligt genomför är av stor vikt ut marknadsförings- 
och informationsspridningssynpunkt. Kampanjansvarig PG Persson berättar att föreningen 
använder sig av flera olika kanaler för att nå ut till allmänheten, bl.a. Internet, dagspress, 
utomhusreklam, mediaallianser (t.ex. med www.aftonbladet.se), utbildning samt mobilisering 
av  huvudmän och sponsorer. Kampanjarbetet sker i team med personer med olika slags 
kunskaper av betydelse för den aktuella kampanjen, detta för att öka flexibiliteten. Den 
kampanj som PG Persson och hans medarbetare i nuläget arbetar med syftar till att öka 
involveringen bland människor. Detta är som bekant ett av Cancerfondens viktigare mål just 
nu för att kunna öka bidraget till forskningen. Kampanjarbetet utvärderas på flera sätt: 
tracking på varumärket Cancerfonden sker en gång i veckan då 125 personer intervjuas 
angående uppfattningen av varumärket, antalet pressklipp undersöks och även på vilket sätt 
föreningen har omnämnts och vidare undersöks antalet lästillfällen som funnits av artiklar och 
material om och från Cancerfonden. Detta jämförs sedan med hur det såg ut innan kampanjen 
genomfördes.  
 
Cancerfonden gör stora satsningar på sina Internethemsidor, och PG Persson menar att ett 
modernt formspråk är viktigt för att locka till sig så många Internetanvändare som möjligt. 
Han poängterar dock att fastän mycket av reklamen sker med glimten i ögat är man noga med 
att all information framställs på ett seriöst sätt. Internet ses generellt som ett mycket 
betydelsefullt verktyg för framtida marknadsföring och informationsspridning, Cancerfonden 
är just nu Sveriges största Internetannonsör. Exempel på kampanjer med stark 
Internetanknytning är sluta-röka programmet Pepp samt den sommaraktuella kampanjen Sola 
sakta.178  
 
Varje år brukar minst en stor TV-gala gå av stapeln där Cancerfonden försöker engagera 
människor till att skänka pengar till cancerforskningen. År 2001 hölls en jubileumsgala med 
anledning av Cancerfondens 50-årsjubileum. Insamlingsresultatet uppgick till 43 miljoner 
kronor.179 PG Persson berättar att Cancerfonden har arbetet mycket med att göra TV-galorna 
mer professionella då endast  tio procent av tittarna verkligen agerar och ger en gåva. Detta 
har också gett resultat i form av mer pengar per tittare vid den senaste galan, trots att det totala 
antalet tittare minskade.180 
 
 
5.2.2.3 Informationsgivning 
 
Cancerfondens årsredovisning skickas per automatik endast till huvudmännen. Andra som 
torde vara intresserade av den är de forskare som fått eller söker anslag samt alla de 
sponsorer, företag och privatpersoner som gett gåvor till föreningen.181 Det innebär en stor 
kostnad för föreningen att trycka upp årsredovisningen och tankar finns på att sänka 
kostnaderna genom att i stället ge ut årsredovisningen på CD-romskiva. Redan i dagsläget 
finns årsredovisningen att hämta på Internet.182 En större förändring av utformningen av 
årsredovisningen sker redan nu till den för år 2002. Årsredovisningen ska slås ihop med det 
populärvetenskapliga magasinet ”Forskning nu”. I detta magasin  som utkommer en gång per 
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år finns alla aktuella projekt och de forskare som fått anslag av Cancerfonden beskrivna.  Det 
är meningen att årsredovisningen på detta sätt även ska kunna fungera som en slags 
telefonkatalog, där den som är intresserad av ett visst projekt enkelt kan se vem som är 
ansvarig och hur personen i fråga kan kontaktas.183 
 
Cancerfonden mottar cirka 1000 ansökningar om anslag per år från cancerforskare, 45 procent 
av dessa beviljas vanligen. Kostnaden för Cancerfonden att handlägga en ansökan ligger idag 
på runt 6000 kronor. De flesta forskningsprojekten pågår i flera år och den kontroll som 
föreningen har på projekten består i att varje projekt generellt sett måste frambringa en 
forskningsrapport varje år som kontrolleras av Cancerfondens forskare. Vid ansökan om 
fortsättningsanslag, vilket kan göras efter 3 år, måste forskaren lämna ytterligare en 
vetenskaplig rapport.184 Forskningsmedlen fördelas till projekt inom grundforskning, klinisk 
forskning, epidemilogisk forskning samt vårdforskning och prevention. Cancerfondens 
Forskningsnämnd handhar anslagsfördelningen genom att utse ett antal cancerforskare som 
bedömer andra forskares ansökningar.185 
 
 
5.2.2.4 Intern styrning 
 
För den interna styrningen använder Cancerfonden sedan 1998 processmodellen LOTS. Inga 
Wall, controller på Cancerfonden, menar att denna modell är väl lämpad för ett 
kunskapsföretag som Cancerfonden, med stort strukturkapital. Modellen används för att 
formulera och sätta ord på mål och delmål för organisationen, för att alla anställda ska arbeta 
mot samma mål.186 LOTS är en process som ska ge alla i en organisation en helhetsbild av 
verksamheten samt ge ett gemensamt språk för att underlätta kommunikationen. Processen är 
uppdelad i delprocesser för att möjliggöra en stegvis planering.187 Cancerfondens 
verksamhetssystem består av fyra huvudprocesser: Forskningsfinansiering, vårdutveckling, 
information och prevention. Stödprocesser är bl.a. insamling, marknadsföring, 
ekonomi/administration, kapitalförvaltning och kampanjer, se figur 5.1.  
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Figur 5.1 Cancerfondens Processkarta 
 
Inga Wall betonar att kvalitetsarbetet internt är viktigt för att organisationen ska fungera 
smidigt och att insatserna mot cancer i sin tur ska kunna ske på bästa sätt. På Cancerfonden 
arbetar man nu för att bli ISO-certifierade och man vill även försöka vinna utmärkelsen 
Svensk kvalitet. Inga Wall menar att det för inte så länge sedan fanns ett motstånd mot att 
satsa på kvaliteten på det interna arbetet, det viktigaste ansågs vara att forskarna fick sina 
pengar och ekonomistyrning sågs som sekundärt. Nu har allt fler inom organisationen förstått 
att en välfungerande intern organisation är en förutsättning för att de externa prestationerna 
ska kunna maximeras.188 
 
 
5.2.2.5 Nyckeltal 
 
Det är svårt att hitta nyckeltal för Cancerfonden menar ekonomichef Göte Långberg. Ett sätt 
är att använda sig av benchmarking gentemot andra insamlingsorganisationer, t.ex. 
cancerföreningar i Norge och Danmark. Vad som kan vara intressant att mäta är då 
exempelvis insamling per capita, hur väl kapitalet har förvaltats samt vilka och hur höga 
kostnaderna är. Benchmarking förekommer även gentemot Vetenskapsrådet.189 Det enda 
traditionellt finansiella nyckeltal som nämns, bl.a. av controller Inga Wall, för styrning är 
avkastningen på förvaltat kapital.190 Detta nyckeltal återfinns även i Cancerfondens 
årsredovisning. Kapitalet förvaltas av inhyrda förvaltare som konkurrerar sinsemellan om vem 
som lyckas ge bäst avkastning. Finansförvaltningen sker under tillsyn av Cancerfondens 
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Finansnämnd som också har ett ansvar för att högsta möjliga avkastning ska uppnås. 
Vanligtvis delar Cancerfonden ut mer pengar än de samlar in, och orsaken till att detta är 
möjligt är just avkastningen på kapitalet.191 
 
 

5.2.3 Stadgar 
 
Cancerfondens stadgar består av 14 paragrafer. Där stadgas i 2 § att: 
  

Föreningen har till uppgift att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land 
huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna cancerforskning samt främja 
utvecklandet av nya undersöknings- behandlings- och omvårdnadsmetoder vid cancer. I samma 
syfte bedriver och stöder föreningen upplysning om cancerforskningens mål och medel samt om 
cancersjukdomarnas förebyggande, symptom och behandling. Föreningen understöder även 
andra åtgärder i de cancersjukas intresse och till förebyggande av cancer. 192 

 
Cancerfondens organisation består av huvudmän och styrelse, under styrelsen arbetar 
arbetsutskott, forskningsnämnd och finansnämnd. Huvudmännen är 38 organisationer som 
handhar Cancerfondens angelägenheter i stället för medlemmarna, de fungerar ungefär som 
aktieägare i ett privat företag.193 Organisationerna är bl.a. Barncancerfonden, Fredrika 
Bremer-Förbundet, ICA-Handlarnas AB, Landsorganisationen i Sverige, Moderatkvinnorna, 
Pensionärernas Riksorganisation, Svenska Röda Korset samt Sveriges Läkarförbund. 
Ordinarie huvudmannamöten hålls en gång per år och då behandlas huvudsakligen val av 
styrelse och revisorer, bestämmande av medlemsavgift och långtidsplan för föreningens 
verksamhet. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande samt minst 5 och högst 9 
ledamöter med lika många suppleanter. Även ordförande i forskningsnämnden och 
finansnämnden ingår i styrelsen. Styrelsens uppgift är bl.a. att insamla, ta emot och förvalta 
föreningens medel, att fastställa budget, att sörja för bokföring samt att varje år avge 
berättelse för föreningens verksamhet för det gångna året.194 
 
Forskningsnämnden beviljar anslag till institutioner, forskargrupper och enskilda forskare. 
Nämnden ska följa utvecklingen inom cancerforskningen och upprätthålla förbindelser med 
verksamma cancerforskare. Finansnämnden handhar uppgifter angående förvaltningen av 
Cancerfondens medel. De inkommande medlem får tas i anspråk allteftersom de flyter in, 
emellertid ska nödvändiga belopp reserveras för framtida fullföljanden av forskningsuppgifter 
som faller inom ramen för föreningens syfte.195 
 
 

5.2.4 Intressenter 
 
Cancerfondens intressenter kan delas in i grupperna givare, forskare och vårdpersonal, se 
figur 5.1. För att få en bild av intressenternas uppfattning av Cancerfonden samt vilken 
information från föreningen man är intresserad av har vi intervjuat de två största sponsorerna 
samt en forskare som mottagit anslag. Cancerfonden har även ett antal 
huvudmannaorganisationer, vars roll dock förändrats till att idag inte längre vara så 
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betydelsefull. I övrigt kan även sägas att allmänheten i stort också är intressenter, som givare 
och som mottagare i andra led, d.v.s. alla de människor som drabbas av cancer.  
 
  
5.2.4.1 Sponsorer och huvudmän 
 
ICA har sponsrat Cancerfonden i organiserad form sen 1989 och är även en av huvudmännen. 
Sponsringen föranleddes av en TV-gala då ICA fann tillfället att sponsra en rad 
forskningsprojekt kring sambandet mellan mat och cancer. Peter Wigstein, sponsorchef vid 
ICA Handlarnas AB, menar att för att sponsringen ska fortgå måste det finnas ett starkt skäl 
för detta, som ett synligt problem att lösa eller göra känt. Sponsringen ska inte enbart vara ett 
sätt att bygga Cancerfondens varumärke. Vidare måste sponsringsprojektet även stämma med 
ICA:s vision. ICA får löpande information om Cancerfondens verksamhet, 
marknadsdirektören sitter i styrelsen p.g.a. huvudmannaskapet och specifik information ges 
kring respektive projekt som företaget medverkar i. Den information man ser som viktigast att 
erhålla från Cancerfonden är vilka cancerfrågor som behöver uppmärksammas samt samband 
mellan olika cancerformer och mat, hälsa och livsstil. Peter Wigstein upplever inte att någon 
typ av information saknas. Cancerfondens årsredovisning används för att se på 
insamlingsvolym, kapitalets förändring, hur många och vilka forskningsprojekt som mottagit 
anslag samt hur många och vilka kampanjer som genomförts. Mycket arbete och resurser 
används för utvärdering av olika sponsringsprojekt, och nyckeltal som ICA använder vid 
sådana utvärderingar är bl.a.: hur många produkter som sålts för att bidra med insamling, hur 
mycket pengar som företaget och kunderna har bidragit med samt hur konsumenter uppfattar 
kampanjen och ICA:s roll i den.196 
 
Skandia har sponsrat Cancerfonden sedan 2001 och anledningarna till detta är tre enligt Lars 
Tigerberg, sponsorchef på Skandia. För det första vill företaget stödja cancerforskningen, för 
det andra var anledningen Cancerfondens 50-årsjubileum och för det tredje vill man få fler att 
spara i Skandias Cancerfond. Informationen som Skandia får från Cancerfonden omfattar 
kontinuerliga möten ungefär en gång per månad då projektgrupper från Skandia respektive 
Cancerfonden träffas. Lars Tigerberg anser att informationsflödet från Cancerfonden har 
fungerat bra och ser inte att det är något man saknar. Den information Skandia främst är 
intresserad av är vilka kampanjer som är aktuella samt hur dessa påverkar Skandia. Den 
information som ges i Cancerfondens årsredovisning tycks dock inte vara av något större 
intresse. Sponsringen av Cancerfonden, tillsammans med alla de projekt som Skandia är 
involverad i, utvärderas varje år av företaget, en djupare analys görs vid omförhandling av 
avtalen. Vid utvärderingen använder sig Skandia inte av någon form av nyckeltal.197  
 
I Cancerfonden finns en lång tradition av att ett antal huvudmannaorganisationer står bakom 
och sköter föreningen istället för medlemmarna. Detta har sin grund i att folkrörelsen i 
Sverige tidigare stod bakom Cancerfonden, bl.a. genom organisationer som LO och SAF, och 
representerade på så sätt allmänheten. Dessa och andra huvudmannaorganisationer hjälpte 
tidigare till att samla in pengar till Cancerfonden. Huvudmannaorganisationernas roll  har 
dock förändrats mycket över tiden menar ekonomichef Göte Långberg. Idag hålls ett 
huvudmannamöte, i enlighet med stadgarna, en gång per år då styrelsen väljs. Huvudmännen 
fungerar således enligt Göte Långberg ungefär som aktieägare, vilket främst beror på att 
Cancerfonden numera klarar verksamheten själv. Utöver det årliga huvudmannamötet bidrar 
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organisationerna alltså inte med insamling eller annat i någon form idag.198 För exempel på 
Cancerfondens huvudmannaorganisationer se avsnitt 5.2.3. 
 
 
5.2.4.2 Mottagare av forskningsanslag  
 
Med hjälp av bidrag från svenska folket beviljade Cancerfonden år 2001, anslag till 651 olika 
forskningsprojekt om cancer och det totala forskningsstödet uppgick till cirka 300 miljoner 
kronor.199 Forskningsanslagen fördelas mellan olika kategorier av anslag och denna 
fördelning ha i stort sett varit densamma under de senaste åren. Majoriteten, 84 procent, av 
medlen som delats ut exempelvis under år 2001 har använts till projektstöd inom olika 
forskningsområden. 12 procent har gått till personliga, oftast tidsbegränsade tjänster för 
forskare och fyra procent har använts till internationellt utbyte i olika former, 
planeringsgrupper mm. Vidare hade uppskattningsvis 400 personer anställning genom 
Cancerfondens stöd samt runt 350 personer arbete och lön indirekt genom Cancerfondens 
projektstöd.200 Anna Karlsson, forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm får sin tjänst 
finansierad genom forskningsanslag från Cancerfonden motsvarande en högre 
cancerforskartjänst. Detta anslag beviljades för tre år sedan och löper över sex år totalt. Då 
man mottager forskningsanslag från Cancerfonden av denna längd måste man som forskare 
lämna en vetenskaplig samt en ekonomisk rapport vart tredje år till Cancerfonden. Innehar 
man ett anslag som löper över en kortare period anpassas rapporteringsintervallet därefter. 
Som forskare och anslagsmottagare finns även ett omvänt intresse för hur den information 
Cancerfonden lämnar till allmänheten är utformad. Anna Karlsson menar att för henne som 
forskare är den del i årsredovisningen som redovisar projektstöd och stöd för tjänster mest 
intressant. Vidare anser hon även att det är viktigt att i årsredovisningen kunna hitta 
information framförallt om vilka forskningsprojekt som finns, hur mycket pengar som delas ut 
och vilka särskilda satsningar som görs. Man vill även ha information om vad som är på gång 
långsiktigt för sin egen planering. Givetvis är också uppgifter om det totala beloppet som 
fördelas samt de administrativa kostnaderna viktiga. Som vanlig medborgare påpekar hon 
vidare att det viktigaste att veta är hur de insamlade pengarna används. Det är av stor vikt att 
allmänheten har förtroende för att Cancerfonden använder pengarna till bra cancerforskning 
samt även att förvaltning och administration är effektiv.201 

 
 
5.2.4.3 Allmänheten – givare och mottagare 
 
Som Anna Karlsson, forskare som mottagit anslag från Cancerfonden, säger ovan är 
allmänhetens stöd och förtroende viktigt för Cancerfonden. Det är av stor vikt att givarna kan 
se vart pengarna går och att de verkligen gör nytta. Även människor med cancersjukdomar 
och alla som kan få cancer – en stor grupp – borde vara intresserade av att de pengar som 
skänks till Cancerfonden går direkt till olika forskningsprojekt som arbetar för att hitta 
lindring och botemedel mot cancer. Att forskningsarbetet mot cancer går framåt och ger 
resultat är också en aspekt som borde intressera allmänheten i stort. 
 
 

                                                           
198 Långberg, Göte, 14 april 2003. 
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200 Ibid, s. 23. 
201 Karlsson, Anna, 6 maj 2003.  
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5.2.5 Cancer 
 
Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar; var tredje svensk drabbas troligtvis av en 
cancersjukdom under sin livstid. Varje år avlider cirka 20 000 personer av cancer i Sverige, 
och cancer är den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar. Chanserna att 
botas har dock ökat markant de senaste årtiondena. Cancer innebär att vissa typer av celler 
börjar dela sig okontrollerat och bildar till slut en klump av celler, en tumör. Om tumören inte 
opereras bort eller dödas på annat sätt kan den växa och skada omkringliggande organ. Den 
kan även sprida sig och bilda dottertumörer, metastaser. Cancer är en elakartad tumörsjukdom 
men det finns även godartade tumörer som växer långsamt, inte sprider sig samt ytterst sällan 
är livshotande. År 1999 diagnostiserades drygt 45 000 nya fall av cancer i Sverige, ungefär 
lika många män som kvinnor drabbades. Det är dock skillnad på vilka slags cancersjukdomar 
som är vanligast förekommande hos kvinnor respektive män. Prostatacancer är den vanligaste 
cancersjukdomen hos män och bröstcancer hos kvinnor. Dessa två cancersjukdomar drabbar i 
respektive grupp cirka 30 procent av dem som diagnostiseras med cancer. Cancer är vanligast 
bland äldre människor, ungefär två tredjedelar av de drabbade är över 65 år när diagnosen 
ställs.202 
 
Det finns cirka 200 cancersjukdomar och de kan vara väldigt olika varandra. Vissa är mycket 
farliga och utgör ett allvarligt hot mot livet medan andra inte är lika farliga. De fem vanligaste 
cancersjukdomarna är prostatacancer och bröstcancer som tidigare nämnts, samt 
tjocktarmscancer, lungcancer och hudcancer, exklusive malignt melanom. Förr i tiden 
betraktades cancer vanligen som en obotlig sjukdom, men med forskningens hjälp kan idag en 
stor andel av dem som drabbas helt botas. Många drabbade människor kan också, med hjälp 
av behandling, leva ett bra liv trots sin cancer.203 
 
Den största och mest kända orsaken till cancer är tobaksrökning. Ungefär en fjärdedel av alla 
nya fall av cancer per år beror på tobaksrökning. Andra riskfaktorer är ärftliga faktorer, 
kostvanor, motion och alkohol, hormoner, virus och bakterier, solning, radioaktiv strålning, 
arbetsmiljö samt luftföroreningar. De behandlingar som huvudsakligen finns att tillgå vid 
cancersjukdom är kirurgi, strålbehandling och cytostatika. Forskning pågår kring både 
förbättring av de nuvarande behandlingsmetoderna samt nya mer spektakulära metoder som i 
framtiden förhoppningsvis kan bli viktiga i kampen mot cancer.204 
 
 

5.3 Analys  
 

5.3.1 Inledande diskussion 
 
Från Cancerfondens sida finns det en önskan att bredda givarbasen och öka kunskapen om 
Cancerfonden. I dagsläget är den främsta inkomstkällan gåvor i form av 
testamentsförordnanden och gåvor från aktiva givare. Inga Wall uppskattar att det idag finns 
cirka 400 000 aktiva givare och 20 procent av dessa står för cirka 80 procent av intäkterna. Av 
cirka 9 miljoner människor i Sverige menar Inga Wall att det borde finnas underlag för att 
ytterligare bredda givarbasen.205 Enligt statistik från SFI har sponsringen av ideella 

                                                           
202 Cancer i siffror (2001), s. 6f. 
203 Ibid, s. 6f, 28. 
204 Ibid, s. 9ff. 
205Wall, Inga 23 april 2003. 
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organisationer ökat kraftigt sedan senare delen av 1990-talet. 1989 gav svenskarna ungefär en 
miljard kronor till välgörenhet. År 2001 hade siffran stigit till 3,4 miljarder kronor.206 Det 
ökade intresset för gåvor till ideella organisationer innebär att det kan finnas utrymme för 
Cancerfonden att bredda sin givarbas. En viktig förutsättning för detta är att öka 
medvetenheten om cancer och öka kunskapen om Cancerfonden. Årsredovisningen kan vara 
ett sätt att kommunicera med allmänheten och kan även fungera som informationskanal.  
 
Det är även viktigt för Cancerfonden att kunna uppvisa en trovärdig och fristående 
organisation.207 De som är aktiva givare ska kunna lita på organisationen och det är viktigt att 
givarnas förtroende förvaltas väl. Eftersom Cancerfonden enligt skattereglerna dessutom 
erhåller betydande skattelättnader borde det även finnas en önskan från skattebetalare i 
allmänhet att organisationen förvaltar sitt förtroende väl. Cancerfonden står idag för 75 
procent av alla forskningsprojekt om cancer i Sverige och staten representerar enbart 1-2 
procent.208 Detta innebär att ett stort ansvar vilar på Cancerfonden och det torde således finnas 
ett intresse från allmänheten att organisationen och dess ekonomi sköts på ett korrekt sätt. 
Även ur denna aspekt fyller årsredovisningen en viktig funktion. En reviderad årsredovisning 
ska uppfylla ett antal krav för att nämna några ska den följa god redovisningssed och ge en 
rättvisande bild. 
 
Även sponsorer och forskare torde ha ett intresse i att kunna följa organisationen och skapa 
sig en bild av utvecklingen ur såväl ett finansiellt som icke-finansiellt perspektiv. Sponsorer 
har ett starkt intresse i att kunna följa utvecklingen i den verksamhet man sponsrar samt att 
kunna säkerställa att man får den behållning av samarbetet man förväntar sig. Ur forskarens 
synvinkel är långsiktighet samt stabilitet av yttersta vikt då forskningsprojekt i cancer sträcker 
sig över flera år. En del forskare blir under hela sitt yrkesverksamma liv och karriär 
finansierade av Cancerfonden. Cancerfonden som organisation och vikten av att den sköts på 
ett korrekt sätt är även av stor betydelse för dess medarbetare. 
 
Det borde således finnas ett intresse hos flertalet intressenter att kunna skapa sig en trovärdig 
bild av organisationen ur såväl ett finansiellt som icke-finansiellt perspektiv. Ett Balanced 
Scorecard, vars syfte är just att belysa verksamheten utifrån fler nyckeltal än de traditionella 
skulle kunna tillfredsställa dessa behov. Ett problem med Balanced Scorecard i ett externt 
syfte är trovärdigheten. Revisorer skriver än så länge inte på annat än formellt reviderbara 
ekonomiska tal. Men som tidigare nämnts har det framförts en önskan från AICPA att 
finansiell rapportering bör baseras på en mångsidig ”business model” som ger uttryck för 
såväl finansiell som icke-finansiell information. Det är möjligt att den modell som blir aktuell, 
i enlighet med Bean & Jarnagin, blir just Balanced Scorecard.209 Skulle det bli verklighet är 
det fullt möjligt att revisorerna i framtiden även kommer att skriva under denna information. 
Detta skulle möjliggöra att flertalet intressenter kan skapa sig en trovärdig helhetsbild av 
organisationen ur såväl ett finansiellt som icke-finansiellt perspektiv. Vidare skulle detta vara 
av särskilt stor betydelse för ideella verksamheter där de traditionella nyckeltalen ligger långt 
ifrån att kunna beskriva en ideell verksamhet på ett bra sätt.  
 
 

                                                           
206 Stahre, Anna, Svenskarna alltmer givmilda, Svenska Dagbladet, 8 februari 2003. 
207 Wall, Inga, 23 april 2003. 
208 Långberg, Göte, 14 april 2003. 
209 Bean, Luann & Jarnagin, Bill D, Using a Balanced Scorecard Approach in Financial Reports, Journal of 
Corporate Accounting & Finance  (2002), vol.13 issue 3, s. 61.  
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5.3.2 Utformning av Balanced Scorecard för Cancerfonden  
 
I kapitel tre presenterade vi en modell som flertalet författare bland annat Olve et al. 
använder, för att ge en övergripande bild av hur ett styrkort kan byggas upp. I denna modell 
bryts visionen ned på perspektiven och därefter tas strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer 
och nyckelmått fram.  
 
Balanced Scorecard utvecklades som tidigare nämnts ursprungligen för privata företag och 
Kaplan & Norton lanserade det finansiella perspektivet, kund-, intern process- samt inlärning- 
och tillväxtperspektivet. Det kan vara svårt att applicera modeller som tar sin utgångspunkt i 
näringslivet på ideella föreningar. Detta då modellerna inte tar hänsyn till de specifika behov 
och de speciella förutsättningar som råder i ideella föreningar.210  
 
Enligt vår mening är det svårt att ta de ursprungliga perspektiven för givet och applicera dessa 
på en ideell förening. Det kan finnas andra perspektiv som lämpar sig bättre. Som tidigare 
nämnts är det exempelvis problematiskt att använda sig av ett kundperspektiv i en ideell 
förening. Då vi inte kommer att utgå från de ursprungliga perspektiven, och då vi anser att 
strategiska mål samt kritiska framgångsfaktorer ligger till grund för framtagandet av 
perspektiv, har vi valt att presentera en något annorlunda modell för utformningen av 
Balanced Scorecard. Vi kommer inledningsvis att analysera Cancerfondens vision och strategi 
i ett gemensamt avsnitt. Vidare presenteras mål och kritiska framgångsfaktorer med 
utgångspunkt i den övergripande visionen. Avslutningsvis leder de uppställda målen samt 
kritiska framgångsfaktorerna fram till formulering av perspektiv och nyckeltal för 
Cancerfonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
210 Drucker, Peter F,  Managing the nonprofit organization-principles and practices  (1990), s. 15. 
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Figur 5.2 Modell för utformning Balanced Scorecard.  
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Att notera är att då vi främst vill konstruera ett Balanced Scorecard för extern användning får 
intressenternas åsikter och krav en stor betydelse och således är det inte enbart Cancerfondens 
vision, strategi, mål och kritiska framgångsfaktorer som ligger till grund för de nyckeltal vi 
slutligen tar fram. 
 
 
5.3.2.1 Vision och strategi 
 
Som ett första steg i utformningen utgår vi från Cancerfondens vision. Samtliga 
intervjupersoner på Cancerfonden uttrycker visionen tydligt: ”Cancer ska kunna botas och 
Cancerfonden ska finnas till för alla som har/har haft/kan få cancer”.  
 
Som synes kan visionen anses vara mycket bred. Ekonomichef Göte Långberg menar att detta 
är vanligt förekommande inom den ideella sektorn och det är enligt honom av yttersta vikt att 
försöka konkretisera visionen.211 Intressant att notera är det faktum att Cancerfondens vision 
inte uttrycks rent konkret i årsredovisningen. Det är möjligt att visionen på många sätt ter sig 
självklar för denna typ av verksamhet, men en mer konkret uttryckt vision kunde med fördel 
ha formulerats i årsredovisningen. Göte Långberg menar vidare att visionen att kunna bota 
cancer skall uppnås genom att främst lämna stöd till och samordna cancerforskning, utveckla 
nya metoder i vården av cancersjuka samt informera allmänheten om cancerforskningen och 
cancersjukdomar.212 Liknande resonemang återfinns även i Cancerfondens årsredovisning 
samt i stadgarna. Detta kan anses vara de viktigaste delarna av Cancerfondens strategi, men 
som vi ser det finns behov att ytterligare konkretisera för att senare kunna mäta och 
åskådliggöra inför ovan nämnda stora målgrupper. 
 
Enligt Sawhill & Williamson, verksamma vid McKinsey, är ett sätt att konkretisera visionen 
att definiera den så smalt som möjligt. På så vis kan framgång på ett mer direkt sätt mätas. 
Det är dock viktigt att inte hamna i fällan att visionen förenklas till den grad att föreningen 
mäter hur den behandlar symptomen snarare än hur orsaken till ett speciellt socialt problem 
behandlas. Ett annat sätt som författarna presenterade var att utveckla ”microlevel” mål. Om 
dessa uppnås skulle detta kunna indikera att föreningen på ett framgångsrikt sätt arbetar mot 
det övergripande målet.213 För att kunna bryta ner Cancerfondens breda vision vill vi 
identifiera delmål i verksamheten för att sedan kunna formulera viktiga framgångsfaktorer. På 
så sätt kan visionen i enlighet med Sawhill & Williamsons resonemang konkretiseras. 
 
 
5.3.2.2 Mål 
 
En tanke bakom Balanced Scorecard är just att konkretisera visionen och att sätta upp delmål 
som kan indikera att organisationen arbetar gentemot den övergripande visionen på ett 
framgångsrikt sätt.214 För att kunna uppfylla den breda visionen att kunna bota cancer krävs 
att stora mängder pengar samlas in. Detta är självklart en väsentlig faktor för Cancerfonden 
idag och framtiden. Inga Wall, controller, resonerar som tidigare nämnts om vikten av att 
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bredda givarbasen och öka summan av insamlade medel.215 Kampanjchef PG Persson 
uttrycker även han samma önskan att höja involveringsgraden hos allmänheten för att samla 
in större summor pengar. Han nämner vidare att det idag finns fler forskningsprojekt av hög 
kvalitet än vad Cancerfonden kan finansiera, vilket man gärna skulle vilja ändra på i 
framtiden.216 Ett starkt mål som vi upplever finns hos Cancerfonden är således att öka 
insamlade medel genom att dels öka antalet givare samt även öka insamlade medel per givare.  
 
Ett annat mål som inryms i den övergripande visionen och strategin är att man vill öka 
kunskapen om Cancerfonden och cancer i så stor utsträckning som möjligt. Man anser att det 
är ett problem att endast 400 000 av Sveriges cirka 9 miljoner invånare står för de insamlade 
medlen till Cancerfonden idag217. En anledning till detta kan vara att det inte finns tillräcklig 
kunskap om Cancerfonden och dess verksamhet bland allmänheten. Om fler skulle komma till 
insikt om hur stor andel av de svenska cancerforskningsprojekten som finansieras av 
Cancerfonden, karaktären på verksamheten, vad insamlade pengar verkligen går till, storleken 
på föreningen osv. skulle nyss nämnda problem med givarbasen kunna mildras. Målet att öka 
kunskapen om Cancerfonden och därmed om cancer i allmänhet skulle alltså kunna leda till 
att mer pengar samlas in. Vidare skulle den ökade kunskapen även kunna ligga till grund för 
prevention. Ett exempel på ett nedbrutet mål avseende att öka kunskapen om cancer och 
Cancerfonden är viljan att minska användningen av tobak i samhället vilket nämns av 
samtliga intervjupersoner på Cancerfonden. 6 500 personer dör varje år i Sverige i sjukdomar 
relaterade till rökning. Man skulle exempelvis gärna vilja se rökfria restauranger i Sverige 
vilket kommer att införas i Norge.218 För att nå målet att öka kunskapen om Cancerfonden och 
cancer ser vi både hemsidan och årsredovisningen som viktiga kanaler. 
 
Sammanfattningsvis ser vi en breddad givarbas, ökad insamling samt en ökad kännedom om 
Cancerfonden och om cancer som sjukdom som viktiga mål för Cancerfonden idag och i 
framtiden. Dessa mål har vi för avsikt att genom utvecklingen av ett Balanced Scorecard bryta 
ned och analysera ytterligare. Vi vill här även göra en koppling till Cancerfondens 
processkarta. Här ställer man framförallt upp fyra centrala huvudprocesser som vi anser kan 
sägas konkretisera Cancerfondens mål. Dessa processer är forskningsfinansiering, 
vårdutveckling, information och prevention. Vi ser här till stor del en överensstämmelse 
mellan de mål som framkommit i de olika intervjusituationerna och de uppställda processerna, 
vilket är väsentligt. Vad som dock inte framgår med önskvärd tydlighet är hur man tänker sig 
att mäta framgången i dessa processer. Detta har vi för avsikt att utveckla i de följande 
avsnitten. 
 
 
5.3.2.3 Kritiska framgångsfaktorer 
 
För att uppnå nyss diskuterade mål är det viktigt att identifiera ett antal kritiska 
framgångsfaktorer för Cancerfonden. Inga Wall ställer tydligt upp de kritiska 
framgångsfaktorer som föreningen anser sig jobba med.  
 

• Trovärdig 
• Fristående 
• Kompetent 
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Genom dessa framgångsfaktorer vill man vara en förening i kontinuerlig utveckling.219 
 
Enligt vår mening bygger dessa faktorer på hur Cancerfonden som organisation vill 
kännetecknas. Aspekten om trovärdighet har sitt ursprung i att man vill säkerställa en hög 
kunskapsnivå och därmed en hög kvalitet i det arbete man utför. Genom att exempelvis ha en 
mycket nogrann prioriteringsprocess av forskningsprojekten innan man beviljar anslag ökar 
trovärdigheten gentemot såväl forskare som nuvarande och potentiella givare. Kvaliteten i 
arbetet för en organisation som Cancerfonden får anses vara av stor vikt för att säkerställa en 
hög nivå på arbetet och för att i framtiden kunna bredda givarbasen. Att all information skall 
vara faktabaserad och faktagranskad, vilket nämns av Inga Wall, betyder vidare mycket för 
den trovärdighet man vill upprätthålla. En annan viktig del i hur man kännetecknas är givetvis 
varumärket. Som tidigare nämnts genomförs kontinuerligt undersökningar på hur starkt 
varumärket är och hur det uppfattas.220 Detta tyder på ett starkt intresse från Cancerfondens 
sida att skapa en medvetenhet om hur varumärket uppfattas och därmed vilken trovärdighet 
som finns för organisationen bland allmänheten. Även den tidigare generalsekreterare 
Marianne af Malmborg understryker i årsredovisningen vikten av att inneha ett känt och starkt 
varumärke i Cancerfonden.221 
 
Det är även av stor betydelse för Cancerfonden att vara fristående både politiskt och 
ekonomiskt, vilket i sin tur kan öka den nyss diskuterade trovärdigheten för verksamheten. 
Inga Wall nämner exempelvis att många tror att Cancerfonden har något samband med 
staten.222 Denna typ av uppfattning vill man således gärna komma ifrån, och istället belysa 
fördelarna med att vara en fristående organisation. En sådan fördel kan exempelvis avse det 
självständiga sätt som verksamheten bedrivs på som ett resultat av oberoendet. Det finns alltså 
ytterligare att önska vad gäller kännetecknet fristående bland allmänheten, vilket i sig kan 
utgöra en avgörande faktor för framgång exempelvis vad gäller ökad insamling i framtiden. 
 
Att vara en kompetent organisation i kontinuerlig utveckling avser framförallt det sätt man 
arbetar på internt i Cancerfonden. Detta får naturligtvis även konsekvenser för möjligheterna 
att nå uppställda mål på både lång och kort sikt. Man vill upprätthålla en kontinuerlig 
utveckling som innebär förändring och förbättring. Denna vilja från Cancerfondens sida anser 
vi vara en av de viktiga faktorer som kan göra att Cancerfonden lyckas i framtiden. Som 
tidigare nämnts finansierar Cancerfonden 75 procent av alla forskningsprojekt om cancer 
vilket innebär att man har en dominerande ställning inom detta område i Sverige. Att 
kontinuerligt förbättra kompetensen inom organisationen uppfattar vi, genom de intervjuer 
som genomförts inom ramen för uppsatsen, utgöra en viktig del av den starka ställning man 
innehar som forskningsfinansiär idag. Att ständigt se över arbetssättet kommer enligt vår 
mening även att vara avgörande i framtiden. Det handlar då främst om att identifiera de 
interna processer som ligger till grund för att tillfredsställa givare och mottagare. Detta 
resonemang kommer att utvecklas vidare senare i detta kapitel. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att då samtliga framgångsfaktorer i grunden handlar om att 
man vill kännetecknas som en organisation i kontinuerlig utveckling, anser vi att faktorerna är 
nära sammankopplade med varandra. Vi menar att Cancerfondens kritiska framgångsfaktorer 
är beroende av varandra och det är därför svårt att göra en gränsdragning dem emellan. 

                                                           
219 Wall, Inga, 23 april 2003. 
220 Persson, PG, 23 april 2003. 
221 Cancerfonden Årsredovisning 2001, s. 2. 
222 Wall, Inga, 23 april 2003. 



 80 

5.3.2.4 Perspektiv  
 
Vi har nu kommit fram till den del som handlar om att presentera perspektiv för Balanced 
Scorecard. Perspektiven ska ge en helhetsbild av organisationen och dess verksamhet. Det är 
viktigt att det råder balans mellan perspektiven och inget perspektiv får hamna i fokus på 
bekostnad av något annat.  
 
Vi avser att presentera fyra perspektiv i enlighet med Kaplan & Nortons ursprungliga modell 
för Balanced Scorecard.223 Dock kommer inte karaktären av dessa perspektiv att vara 
densamma som Kaplan & Norton ursprungligen föreslår. Vi anser det vara väsentligt att 
anpassa utformningen av de aktuella perspektiven, samt även nyckeltalen inom respektive 
perspektiv, efter karaktären på den verksamhet som styrkortet skall appliceras på.  
 
Enligt Kaplan & Norton finns det ett antal olika aspekter som skiljer sig vid utformandet av 
ett Balanced Scorecard i en ideell förening jämfört med i ett vinstdrivande företag. Det är 
exempelvis svårt att utforma ett rent kundperspektiv. I ett vinstdrivande företag är kunden 
vanligtvis såväl givare som mottagare. Kaplan & Norton föreslår således att kundperspektivet 
delas upp i två delar: givar- och mottagarperspektivet.224 Även andra författare som 
exempelvis Herzlinger menar att givare och mottagare tillhör två separata 
intressentgrupper.225 Cancerfonden benämner inom ramen för sin processkarta (se figur 5.1)  
sina intressenter som forskare, givare och vårdpersonal. Detta styrker ovanstående 
resonemang om ett givar- respektive mottagarperspektiv. När det gäller Cancerfonden är 
relationen mellan givare och mottagare relativt komplex. Som vi ser det finns det även två led 
av mottagare. Å ena sidan finns det forskare och vårdpersonal som kan sägas vara de direkta 
mottagarna av insamlade medel. Å andra sidan finns det alla människor som har/ kan få/ har 
haft cancer som indirekt tar del av de insamlade medlen som ett resultat av forsknings- och 
vårdutveckling. Denna stora grupp av så kallade indirekta mottagare för vilka Cancerfonden 
finns till, kan även vara eller bli givare. Det finns alltså ingen självklar separering mellan 
givare och mottagare, vilket gör bilden aningen komplicerad. Det finns som vi ser det dock 
inget hinder i att göra en indelning i ett givarperspektiv samt ett mottagarperspektiv då man 
vill mäta verksamheten med utgångspunkt i tänkbara intressenter. När man avser att utforma 
perspektiv för att sedan kunna formulera nyckeltal inom respektive perspektiv ser vi det dock 
som en viktig konkretisering att dela in perspektiven efter givare och mottagare. Detta för att 
på ett överskådligt sätt åskådliggöra det specifika för varje grupp och sin tur kunna utveckla 
effektiva användbara nyckeltal. Vi föreslår således ett givarperspektiv samt ett 
mottagarperspektiv. 
 
Kaplan & Norton menar att finansiella mått inte är av avgörande betydelse för huruvida en 
ideell förening lyckas med sin vision. Det finansiella perspektivet får således en underordnad 
betydelse i Kaplan & Nortons Balanced Scorecard för de ideella föreningarna.226 Enligt Göte 
Långberg består Cancerfondens verksamhet till stor del av förvaltning av kapital. Ofta delas 
det ut mer pengar till forskning än vad som samlats in under året vilket möjliggörs via räntor 
och utdelningar från förvaltat kapital.227 Då finansiering av forskningsprojekt är en 
verksamhet av långsiktig natur är det ytterst viktigt att inneha en stabil finansiell ställning. 
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Inga Wall menar att för att kunna vara en trovärdig och fristående samarbetspartner, vilket 
även identifierats som två av Cancerfondens framgångsfaktorer, krävs att man har så stort 
kapital att om nedläggning av föreningen av någon anledning skulle bli nödvändig, måste man 
ha möjlighet att i lugn takt avveckla de projekt man har idag.228 Långsiktighet och stabilitet i 
ekonomin är således viktiga komponenter för att Cancerfonden skall uppfattas som en 
trovärdig samarbetspartner av samtliga intressenter. Då man vidare står för 75 procent av 
svensk cancerforskning är det viktigt att ekonomin sköts på ett korrekt sätt. Både givare och 
mottagare av olika slag borde ha ett intresse i att på ett överskådligt sätt kunna bilda sig en 
uppfattning av den finansiella ställningen i en verksamhet som Cancerfondens. Vår 
uppfattning är således den att ett finansiellt perspektiv är av ytterst vikt även för en ideell 
insamlingsverksamhet som Cancerfondens, om än med en något annorlunda referensram än 
för ett vinstdrivande företag. Utan en fungerande finansiell bas går det helt enkelt inte att 
driva någon slags organisation, vinstdrivande eller ej. 
 
För att kunna tillgodose krav från de olika intressentgrupperna krävs en effektiv intern 
organisation. Den interna organisationen består övergripande i den verksamhet som bedrivs 
och därmed även i organisationens medarbetare. Som tidigare nämnts i detta kapitel har 
Cancerfonden redan ett internt processverktyg som man arbetar med. Detta verktyg utgör en 
bra grund för att utvärdera och utveckla den interna organisationen. Hur detta verktyg rent 
internt fungerar avser vi inte utvärdera här. Vad som är intressant är bl.a. vad Cancerfondens 
externa intressenter anser centralt att mäta i den interna verksamheten. För både givare och 
mottagare anser vi det finnas ett naturligt intresse för kännedom och öppenhet avseende delar 
av den interna organisationen, varför vi föreslår ett intern processperspektiv i detta Balanced 
Scorecard för Cancerfonden. Ett internt processperspektiv ingick även i det ursprungliga 
Balanced Scorecard som Kaplan & Norton utvecklade. Detta var bland annat med avsikt att 
synliggöra det företaget bör eftersträva internt för att exempelvis kunna möta kundernas (läs 
här: intressenternas) förväntningar.229 Sawhill & Williamson menar vidare att varje ideell 
förening, oavsett verksamhet, bör försöka mäta tre aspekter. Av dessa tre aspekter är två 
direkt kopplade till interna processer nämligen hur bra man är på att utnyttja och mobilisera 
resurser samt hur effektiva medarbetarna är på jobbet. 
  
Ett ytterligare perspektiv som dock är väsentligt och som fångas i resonemanget kring 
framgångsfaktorerna för Cancerfonden är viljan i organisationen att kontinuerligt utvecklas. 
Kaplan & Norton föreslår ett perspektiv för inlärning och tillväxt, men säger samtidigt att 
detta perspektiv ligger till grund för att skapa den infrastruktur som kan anses utgöra en 
förutsättning för måluppfyllelse i de övriga perspektiven. 230 Vi tar i vårt Balanced Scorecard 
för Cancerfonden fasta på denna tanke, och ser inlärning och tillväxt som en del i det 
värdeskapande som eftersträvas inom samtliga delar av organisationen. Vi anser att ständig 
utveckling är en naturlig del, samt förhoppningsvis även ett resultat, av samtliga ovan 
diskuterade perspektiv. Därav mäts den kontinuerliga utvecklingen på ett mer konkret och 
lätthanterligt sätt inom respektive perspektiv istället för i ett separat perspektiv. 
 
Ovan beskrivna perspektiv anser vi vara ett sätt att försöka skapa en helhetsbild av 
Cancerfondens organisation genom att illustrera strategi, mål samt i förlängningen de kritiska 
framgångsfaktorerna. För att avsluta diskussionen runt de olika perspektiven vill vi knyta an 
till Cancerfondens övergripande vision att kunna bota cancer och finnas till för alla som 
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har/har haft/kan få cancer. Vår förhoppning och strävan är att genom mottagar- och 
givarperspektivet, det finansiella samt det interna processperspektivet identifiera det centrala i 
Cancerfonden som ideell organisation. Dessa perspektiv kan förhoppningsvis ur ett externt 
blickfång understryka det stora samhällsansvar som en förening som Cancerfonden har genom 
sitt syfte att kunna bota cancer.   
 
 
5.3.2.5 Nyckeltal 
 
När det gäller nyckeltal är det viktigt att även dessa är kopplade till organisationens mål och 
framgångsfaktorer samt att nyckeltalen speglar det mest relevanta inom de olika perspektiven. 
Andra faktorer som har legat till grund för vårt arbete med att formulera nyckeltal inom de 
olika perspektiven är att nyckeltalen verkligen mäter det man avser att mäta samt att 
nyckeltalen leder fram till de uppställda målen. En orsak till nedan valda nyckeltal är vidare 
att en övervägande del av dessa är direkt påverkbara. Detta kriterium är viktigt för att ett 
Balanced Scorecard skall vara trovärdigt och användbart både ur externt och internt syfte.  
 
Årsredovisningsstudien i kapitel fyra visade att de verksamhetsspecifika nyckeltalen totalt sett 
var de allra vanligaste. Nackdelen med sådana tal är att de vanligen inte är lämpliga för 
jämförelse med andra organisationer. Vi har i utvecklingen av nyckeltal till Cancerfonden 
försökt ta fasta på detta, och valt att ta med flera tal som inte bara är jämförbara med mycket 
likartade föreningar. 
 
Vad gäller det antal nyckeltal som vi väljer att presentera inom varje perspektiv anser vi att ett 
för stort antal nyckeltal kan få en negativ inverkan på styrkortets praktiska användbarhet. Det 
finns en stor risk att man vid utformningen av ett av ett styrkort tar fram ett alltför omfattande 
material vilket i sin tur leder till en del problem. Människor är selektiva i sin urvalsprocess 
och för mycket information, mål och nyckeltal kan försvåra läsningen av en årsredovisning.231 
Vidare kan alltför många nyckeltal leda till en minskad uppmärksamhet på vad som verkligen 
är väsentligt. Problem kan även uppstå runt uppföljningen av nyckeltalen om dessa är alltför 
många. Ett problem med Cancerfondens årsredovisning idag, som vi identifierat i den 
inledande årsredovisningsstudien, är som vi ser det den mångfald av olika nyckeltal som 
förekommer genom hela skriften. Det är av stor vikt att identifiera vad som verkligen är 
väsentligt för Cancerfonden och därefter presentera nyckeltal med detta som utgångspunkt.  
 
Enligt Göte Långberg är det viktigt för Cancerfonden att sätta siffror som mål att arbeta efter. 
Det som är problematiskt i Cancerfondens fall är att det kan vara svårt att veta på vilken nivå 
målen ska ligga. För närvarande använder föreningen sig av benchmarking gentemot andra 
liknande organisationer för att kunna skapa sig en uppfattning om vilka nivåer som är 
realistiska att sträva efter. Göte Långberg poängterar dock att problemet med vilka 
organisationer som Cancerfonden ska mäta sig mot kvarstår.232  
 
Mot bakgrund av ovanstående avser vi presentera tre till fyra nyckeltal inom respektive 
perspektiv, vilket vi anser kunna spegla den verksamhet som bedrivs på ett effektivt och 
överskådligt sätt. Olve et al. menar att tre till fem nyckeltal inom varje perspektiv är 
idealiskt.233 Vi vill dock påpeka att de perspektiv och nyckeltal som presenteras endast är 
författarnas förslag och att många andra typer av lösningar finns. 
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1 Internt processperspektiv 
De nyckeltal vi föreslår inom det interna processperspektivet är tänkta att i första hand 
åskådliggöra viktig information om hur Cancerfondens interna processer fungerar. Genom att 
åskådliggöra delar av den interna strukturen kan man både uppnå ökad trovärdighet och 
information om Cancerfonden som organisation, vilket efterfrågats vid genomförda intervjuer 
hos Cancerfonden. Under intervjun med forskare Anna Karlsson framkom vikten av att kunna 
se i årsredovisningen hur mycket medel som går åt till förvaltning samt administration i 
relation till hur mycket medel som går åt till forskning.234 Enligt ekonomichef Göte Långberg 
är det vidare av stor vikt att kontrollera vilka och hur höga kostnader man har i förhållande till 
insamlade medel.235 Detta är dessutom av stort intresse då man jämför sig med andra liknande 
insamlingsorganisationer exempelvis i övriga Norden. SFI använder även en kravnivå på 
nyckeltalet administrativa och insamlingskostnader i relation till insamlade medel för att en 
förening ska få använda ett s.k. 90-konto. SFI har som tidigare nämnts ett krav på att nivån på 
detta nyckeltal skall ligga på maximalt 15 procent. Extra angeläget har detta blivit under det 
senaste året genom att SFI för första gången publicerar sina nyckeltal separat för varje 
organisation avseende år 2001. Detta sammantaget leder till att nyckeltalet som visar hur stora 
administrativa samt insamlingskostnader man haft i förhållande till insamlade medel känns 
väldigt relevant. Det är vikigt för Cancerfonden att uppvisa ett bra resultat av detta nyckeltal 
för att motsvara de kriterier man ställt upp för hur man vill kännetecknas. För allmänheten är 
denna typ av mått oerhört central och kan fungera som något av en garanti för hur effektiv den 
interna verksamheten är och därmed att en betydande andel av insamlade medel verkligen går 
till forskning. Det nyckeltal vi förslår mot bakgrund av ovanstående blir således 
administrativa och insamlingskostnader i förhållande till insamlade medel. 
  
En annan infallsvinkel inom ramen för det interna processperspektivet är frågan om hur de 
kostnader man har internt fördelar sig i förhållande till antalet anställda. Cancerfonden har i 
dagsläget 35 anställda på sitt kontor i Stockholm vilket kan ställas relation till de kostnader 
man har. Detta kan vara ett sätt att mäta samt åskådliggöra personalens kompetens och 
engagemang, inte enbart i internt syfte utan kanske framförallt för föreningens externa 
intressenter. Att mäta kostnader per anställd är dessutom något som controller Inga Wall 
menar kan vara intressant. Hon påpekar dock problemet med att i sin tur kontrollera alla 
kostnader vilket är mycket resurskrävande.236   
 
Vidare finns det i Cancerfonden en intern organisation som granskar inkomna ansökningar 
om medel till cancerforskning. Denna består bland annat av forskare som gör vetenskapliga 
bedömningar av andra forskares inkomna ansökningar.237 Kompetensen hos dessa forskare är 
naturligtvis av yttersta vikt. Dessutom anser vi att den interna effektiviten kan vara av 
betydelse. Göte Långberg nämner att cirka 45 procent av antalet inkomna ansökningar idag 
beviljas samt att kostnaden för att ta in en ny ansökan och behandla den kostar Cancerfonden 
runt 6000 kronor per styck.238 Man har här svårt att sätta upp rimliga mål då det är oklart om 
exempelvis 45 procent är för liten andel eller motsatt. Exakt vilken nivå som är bra eller 
optimal kan vara svårt att fastställa, och kräver jämförelse med många liknande verksamheter 
för kunna skapa ett rimligt underlag. Vad som dock är intressant exempelvis ur en givares 
perspektiv är hur kostnaderna för att hantera en ansökan utvecklar sig över tid och om det är 
möjligt att minska dessa kostnader. Göte Långberg nämner som exempel att Vetenskapsrådet 
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har en kostnad per behandlad ansökan på cirka 5000 kronor dvs. avsevärt mycket lägre än för 
Cancerfondens kostnad. I kontrast till ett mer kostnadseffektivt resonemang står det faktum att 
Cancerfonden vill bevilja anslag till forskningsprojekt av hög kvalitet vilket kan vara 
kostandskrävande i det granskande skedet. Vårt förslag är dock att man visar den 
handläggningskostnad man har per ansökan.  
 
Den kontinuerliga utveckling som Cancerfonden uttrycker som viktig i samband med de 
kritiska framgångsfaktorerna, framstår som betydelsefull inom detta perspektiv. Arbetet för en 
mer kostnadseffektiv och slimmad intern organisation är något som hela tiden måste 
utvecklas. De nyckeltal vi föreslår inom ramen för det interna processperspektivet är: 
    
 
 
 
 

• Insamlings- samt administrationskostnader i 
relation till insamlade medel 

• Insamlings- samt administrationskostnader 
per anställd  

• Administrationskostnad per ansökan 
 
 
 
2 Givarperspektiv 
Cancerfondens verksamhet är i sin helhet avhängig att det finns privatpersoner, företag, andra 
institutioner m.fl. som kan delge verksamheten medel. Därav är givarperspektivet av oerhört 
stor vikt. Ett av de övergripande målen för Cancerfonden är som tidigare nämnts att just öka 
insamlingen. Detta handlar t.ex. om att kunna presentera indikatorer i den externa 
informationen från föreningen som vänder sig direkt till givarna. Att Cancerfondens kritiska 
framgångsfaktorer primärt handlar om hur man vill kännetecknas utåt sett pekar även i denna 
riktning. Vilken information är då intressant för en givare till Cancerfonden och vad är 
centralt för Cancerfonden avseende givarbasen? 
 
Om man inledningsvis funderar över vad stora sponsorer värderar för typ av information 
framkommer att exempelvis ICA, som är en av Cancerfondens största sponsorer, anser att 
insamlingsvolymen är central. Även kopplingen till hur många och vilka forskningsprojekt 
man fördelat pengar till är viktig.239 Dessa sponsorer har dock ett egenintresse i sponsringen 
utöver att stödja det rent ideella syftet i Cancerfonden, vilket skiljer sig mot en privatperson 
som givare. Om man går vidare och funderar över vad en vanlig privatperson värderar i 
informationen från Cancerfonden påpekar exempelvis Anna Karlsson forskare vid Karolinska 
Institutet, dock ur sitt perspektiv som forskare, att det är viktigt att allmänheten kan bilda sig 
en uppfattning om hur insamlade pengar används. Det bör här tilläggas att det är just 
privatpersoner som utgör den största gruppen av givare till Cancerfonden då dessa utgör 90-
95 procent av givarna.240  
 
Ur givarens perspektiv är det centralt vilket förtroende man har för organisationens 
verksamhet. Den information som efterfrågas angående insamlade medel borde således finnas 
lättillgänglig i Cancerfondens årsredovisning i form av nyckeltal. Samtliga nyss nämnda 
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uppgifter återfinns i Cancerfondens årsredovisning men i många olika former. Den 
jämförande aspekten över tid finns inte heller konsekvent. Vad som är intressant att påpeka i 
detta sammanhang är det faktum att Skandia, som även är en av Cancerfondens stora 
sponsorer, inte tycks ha lagt någon vikt vid informationen i Cancerfondens årsredovisning. 
Detta kan tyda på att den information man söker som stor givare/sponsor inte återfinns i rätt 
och tillräckligt tydlig form i årsredovisningen. För att återgå till vad en vanlig privatperson 
värderar i informationen från Cancerfonden tror vi att detta främst handlar om sådan 
information som direkt kan styrka trovärdigheten i Cancerfondens verksamhet. Denna 
information skall även vara tydlig, enkel och lättförståelig. Om sådan information återfinns 
har Cancerfonden en bra möjlighet att kunna öka givarbasen och därmed även insamlade 
medel. Ett konkret sätt för Cancerfonden att relatera den egna verksamheten till givare och 
insamlade medel är vidare att mäta antalet genomförda kampanjer och projekt under året och 
även jämföra över tiden. Skandias sponsorchef Lars Tigerberg menar även att det ur en 
sponsors perspektiv är mycket intressant att få reda på vilka kampanjer som är aktuella.241 
Som vi tidigare nämnt är det viktigt för Cancerfonden hur man framstår externt, och genom 
kampanjarbetet stärker föreningen sitt varumärke. Arbetet för att förstärka varumärket genom 
kampanjer och projekt ligger till grund för att nya givare ska upptäcka föreningen och för att 
en ökad kunskap om Cancerfonden ska spridas i samhället.  
 
En ytterligare aspekt som man som givare kan vara intresserad av och som bland annat 
uttrycks av Peter Wigstein från ICA är vikten av att presentera mer okända frågor angående 
cancer.242 Denna information, exempelvis ett visst läge för en specifik cancerform, borde dock 
te sig bättre i beskrivande form och inte som ett nyckeltal. 
 
Ur Cancerfondens perspektiv borde antalet givare och olika typer av givare vara av intresse. 
Testamentsförordnandena som nu står för en stor del av intäkterna kanske ebbar ut inom en 
inte alltför avlägsen framtid. Att attrahera nya typer av givare blir då av oerhörd betydelse för 
föreningens fortsatta överlevnad. En ökning av antalet givare är naturligtvis positivt. 
 
De nyckeltal vi föreslår mot bakgrund av ovanstående resonemang är: 
 
 
 

• Insamlade medel över tid  
• Utdelade medel i relation till insamlade 

medel  
• Antal projekt/kampanjer över tid 
• Antal aktiva givare med fördelning över 

olika typer av givare 
 
 
 
 
3 Finansiellt perspektiv  
Som tidigare nämnts i detta kapitel anser vi att det finansiella perspektivet är en ytterst viktig 
del av Cancerfondens verksamhet, likaså som det är för vilken organisation som helst som vill 
fortleva. Det är viktigt för verksamhetens fortlevnad men det finns även aspekten av att ha en 
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hög transparens i årsredovisningen i denna fråga. Man presenterar idag framförallt ett 
finansiellt nyckeltal vilket utgörs av totalavkastningen på förvaltat kapital. Detta åskådliggörs 
årsvis samt över tio år. Detta nyckeltal är viktigt att även fortsättningsvis använda sig av, 
bland annat på grund av att Cancerfonden oftast delar ut mer pengar än man samlar in. 
Avkastning på kapitalet nämns även som ett viktigt nyckeltal under intervjuer med både 
ekonomichef Göte Långberg samt controller Inga Wall.243 Även ICA:s sponsorchef visar ett 
intresse för information från Cancerfonden om kapitalets förändring. 244 
 
Vidare föreslår vi att man använder och visar upp ett mått på soliditet i Cancerfonden. Detta 
kan tyckas vara ett aningen oväntat nyckeltal för en ideell verksamhet men vi efterlyser en 
breddad syn på denna typ av nyckeltal för ideella föreningar. Precis som soliditeten i ett privat 
företag kan utgöra ett tecken på stabilitet och långsiktighet kan det fylla samma funktion i en 
ideell verksamhet. Vikten av långsiktighet inom Cancerfondens verksamhet kan som tidigare 
nämnts inte betonas nog. Soliditeten kan vara intressant för många olika intressenter, t.ex. 
forskare, och är ett nyckeltal som är relativt lättförståeligt samt därav enkelt att kommunicera 
både internt och externt. Värt att uppmärksamma är att det blir helt andra nivåer på soliditeten 
i en organisation som Cancerfonden än normalt i ett privat företag. Detta ser vi dock inte som 
ett problem då det är själva utvecklingen av nyckeltalet över tid som är intressant och inte 
nivån i sig. Ett tecken på nyckeltalets relevans är det faktum att SFI, Stiftelsen för 
insamlingskontroll, mäter just nivån på det egna kapitalet över tid för alla 
insamlingsorganisationer i Sverige.245 Soliditeten är även ett mått som kan visa på  
Cancerfondens vilja att vara fristående vilket anses vara grundläggande för verksamheten. En 
hög och jämn soliditet indikerar att föreningen inte är i beroendeställning till exempelvis 
långivare. 
 
Ett nyckeltal som vid första anblick möjligen inte verkar relevant i en ideell förening är 
resultatet, detta då den ideella föreningen vanligen inte eftersträvar ett så högt resultat som 
möjligt. Vi anser dock att resultatmåttet är extra intressant just på grund av denna anledning. 
Ekonomichef Göte Långberg menar att eftersom syftet med Cancerfonden går ut på att främja 
ändamålet är det bra om man delar ut mer till ändamålet än vad som samlas in. Det är dock ej 
bra med underskott i längden varför man sannolikt bör sträva efter balans.246 Detta är en av de 
stora svårigheterna med att mäta en ideell verksamhet, nämligen att finansiell vinst inte är ett 
positivt tecken. Vi anser dock att kunna visa upp ett nollresultat, d.v.s. att alla insamlade 
medel har gått till ändamålet, är viktigt för Cancerfonden för att visa på sin trovärdighet 
gentemot intressenterna både idag och över tid. 
 
Således föreslår vi följande nyckeltal inom det finansiella perspektivet: 
 

 
• Avkastning på förvaltat kapital  
• Soliditet (d.v.s. eget kapital i relation till 

totalt kapital) 
• Resultat  
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4 Mottagarperspektiv 
Vi vill här börja med att knyta an till den indelning i direkta och indirekta mottagare som 
gjordes under avsnittet om perspektiven i styrkortet för Cancerfonden. Denna indelning 
använder vi oss även av här vid utformningen av relevanta nyckeltal inom 
mottagarperspektivet.  
 
Forskare och vårdpersonal m.fl. är den grupp av mottagare som kan kallas för direkta. Dessa 
mottagare erhåller olika omfattande anslag både ekonomiskt och tidsmässigt. De frågor vi 
ställer oss här är främst vilken information som är intressant för mottagare av 
forskningsanslag samt vilken information Cancerfonden anser vara viktig att lämna till 
desamma. Anna Karlsson, forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, menar att den 
information hon som forskare upplever viktigast är delen som rör projektstöd och stöd för 
tjänster. Vikigt är även hur mycket pengar som delas ut och vilka särskilda satsningar som 
görs.247 För att kunna bryta ner denna typ av information och omvandla till nyckeltal krävs att 
man förenklar. Detta har dock en poäng då viktiga drag i fördelningen av anslag möjligen kan 
synliggöras. Att synliggöra hur många nya forskningsprojekt man börjat finansiera är 
exempelvis ett bra sätt att synliggöra för alla intressenter vad som kan komma att bli 
intressant i framtiden och vilken omfattning Cancerfonden satsar på detta. Anna Karlsson 
påpekar just vikten av att få reda på vad som kan hända långsiktigt samt vilka särskilda 
satsningar som görs. Vi förslår att en redogörelse för antalet befintliga forskningsprojekt 
uppdelat på kvarvarande längd skulle utgöra ett bra nyckeltal, då detta nyckeltal indirekt även 
indikerar utvecklingen av antalet forskningsprojekt om det används år efter år. 
 
Den andra stora gruppen av mottagare kan sägas vara alla människor som har/kan få/har haft 
cancer som indirekt tar del av de insamlade medlen som ett resultat av forskning och 
vårdutveckling. Dessa mottagares intressen skiljer sig åt från exempelvis forskarens vilket 
även gäller den information vilken Cancerfonden anser väsentligt att lämna. Vi har här 
funderat en del kring de olika typer av cancerformer som existerar, att en del av dessa är 
ärftliga samt att många som varit mottagare blir givare därefter. Dessa faktorer sammantaget 
gör att ur ett mottagarperspektiv är det av intresse att se hur många forskningsprojekt samt 
summa anslag som hänför sig till en viss cancerform. Att använda denna typ av nyckeltal kan 
även hänföras till ett av Cancerfondens övergripande mål att öka informationen samt 
kunskapen om cancer.  
 
En annan aspekt av de indirekta mottagarna är de preventiva projekt som Cancerfonden 
genomför för att minska cancern. Ett exempel på ett sådant preventivt projekt är 
Cancerfondens nya sluta–röka-sajt med bland annat rökavvänjningsprogrammet ”Pepp”.248 
Framgången i denna typ av kampanjer kan indikera intresset för vissa typer av 
cancerrelaterade ämnen samt även hur man skall gå vidare i framtiden med preventiva 
åtgärder. Möjliga nyckeltal på projekt liknande rökavvänjningsprogrammet ”Pepp” skulle 
kunna vara det antal personer som avslutar programmet i förhållande till hur många som gått 
in i projektet.  
 
Vad som skall nämnas är att Cancerfonden idag i sin årsredovisning har tabeller med dylika 
uppgifter som beskrivits ovan. Dessa är dock inlagda som bilagor och får således inte anses 
vara så läsarvänliga. Vi ställer oss frågan hur många som verkligen tar till sig informationen i 
den form den presenteras i bilagorna i årsredovisningen idag, varför minskat antal nyckeltal i 
komprimerad version framstår som ett bättre alternativ. 

                                                           
247 Karlsson, Anna, 6 maj 2003. 
248 www.cancerfonden.se, 14 maj 2003. 
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Ett nyckeltal som verkligen beskriver om den vision som Cancerfonden har börjar bli 
verklighet eller inte är antalet dödsfall i cancer per år. Detta nyckeltal är intressant ur de flesta 
människors perspektiv, och framför allt för Cancerfondens indirekta mottagare, de 
cancersjuka. Att minska antalet dödsfall i cancer är essentiellt för Cancerfonden, men ett 
uppenbart problem med nyckeltalet är svårigheten att mäta om och hur mycket som just 
Cancerfondens insatser påverkar dödstalet. Vi är således väl medvetna om detta men anser 
ändå att nyckeltalets intima koppling till Cancerfondens vision rättfärdigar valet.  
 
Efter ovan förda resonemang föreslår vi följande nyckeltal inom ramen för 
mottagarperspektivet: 
 
 

• Antal befintliga forskningsprojekt (uppdelat 
på kvarvarande längd) 

• Summa anslag per cancerform 
• Antal personer som avslutar preventivt 

projekt i relation till det antal som inleder 
(exempelvis för projekt via hemsidan) 

• Antal dödsfall i cancer per år  
 
 
 
 
5.3.2.6 Orsak-verkan 
 
En tanke bakom såväl perspektiv som mått är att de ska bygga på kedjor av orsak och verkan. 
Enligt Nørreklitt är detta av central betydelse och är det som kan anses skilja Balanced 
Scorecard från andra liknande modeller.249 Det kan dock vara svårt att identifiera tydliga 
orsak-verkan-samband. Enligt Olve et al. är det inte nödvändigt att sådana samband kan 
identifieras, många styrkort innehåller orelaterade mått.250 Vi ser ett visst orsak-verkan-
samband mellan de olika perspektiven, vilket ovan har legat till grund för ordningsföljden på 
desamma. Vi menar att hela processen startar i det interna processperspektivet där en effektiv 
och kostnadsmedveten organisation utgör grunden för insamlingen i perspektiv nummer två, 
givarperspektivet. I givarperspektivet har nyckeltalet utdelade medel i förhållande till 
insamling en stark koppling till perspektiv nummer tre, det finansiella perspektivet, och 
nyckeltalet avkastning på förvaltat kapital. För att klara av att dela ut mer pengar än de 
insamlade medlen krävs att kapitalet förvaltats på bästa sätt. Perspektiv nummer fyra, 
mottagarperspektivet, motsvarar slutet på kedjan där de insamlade pengarna kommer till 
nytta. 
 
 

                                                           
249 Nørreklitt, Hanne, The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its assumptions, 
Management Accounting Research  (2000), s. 68ff. 
250 Olve, Nils-Göran, Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 190. 

 

 

 

 

Figur 5.6 Mottagarperspektiv 
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5.3.3 Sammanfattning 
 
Se figur 5.7 samt figur 5.8. 
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Figur 5.8  Balanced Scorecard i Cancerfonden 

INTERNT PROCESS- 
PERSPEKTIV 

• Insamlings- samt 
administrativa kostnader i 
relation till insamlade medel 

• Insamlings- samt 
administrativa kostnader per 
anställd  

• Administrationskostnad per 
ansökan 

MOTTAGARPERSPEKTIV 
• Antal befintliga 

forskningsprojekt (uppdelat på 
kvarvarande längd) 

• Summa anslag per cancerform  
• Antal personer som avslutar 

preventivt projekt i relation till 
det antal som inleder  

• Antal dödsfall i cancer per år 

GIVARPERSPEKTIV 
• Insamlade medel över tid 
• Utdelade medel i relation till 

insamlade medel   
• Antal projekt/kampanjer över 

tid 
• Antal aktiva givare med 

fördelning över olika typer av 
givare 

FINANSIELLT PERSPEKTIV 
• Avkastning på förvaltat kapital  
• Soliditet  
• Resultat 

 



6 Resultatdiskussion 
 

6.1 Disposition  
 
I det avslutande kapitlet av uppsatsen diskuteras inledningsvis resultatet från 
årsredovisningsstudien och därefter fallstudien av Cancerfonden. Vidare resonerar vi runt 
generaliserbarheten avseende respektive delstudie vilket följs av en diskussion runt studiernas 
praktiska samt teoretiska bidrag.  Slutligen ges förslag till fortsatt forskning.   
 
 

6.2 Årsredovisningsstudien  
 
Mot bakgrund av den ideella sektorns mångfald och betydelse i svenskt samhällsliv 
aktualiserade vi frågan hur den information som ideella föreningar visar upp gentemot sina 
intressenter är utformad i exempelvis en årsredovisning. Nya bestämmelser för redovisning i 
ideella föreningar trädde i kraft den 1 januari 2001. De nya bestämmelserna innebär att många 
ideella föreningar skall upprätta en årsredovisning och kraven växer således på en öppen, 
tillförlitlig och trovärdig redovisning. 
 
Nyckeltal är ett vanligt sätt att utvärdera verksamheten i ett privat företags årsredovisning, 
vilket väcker tanken på dess relevans även för den ideella sektorn. I den första delstudien 
ställde vi oss följande fråga: 
 

• Används nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar och i så fall vilka nyckeltal? 
 
Syftet var att beskriva och analysera förekomsten samt karaktären av nyckeltal i ideella 
föreningars årsredovisningar. Vi studerade tio årsredovisningar som kvalificerat sig till final i 
tävlingen ”Bästa årsredovisning 2001 för den ideella sektorn i Sverige” vilken hölls i 
samarbete mellan Öhrlings PricewaterhouseCoopers och FöreningsSparbanken. Vi delade in 
nyckeltalen i kategorierna traditionella, ideella samt verksamhetsspecifika. 
 
Vi fann att flest nyckeltal fanns representerade inom kategorin verksamhetsspecifika 
nyckeltal, d.v.s. nyckeltal som inte lämpar sig för jämförelse annat än inom den egna 
organisationen och som beskriver verksamheten mer specifikt och ingående. Mer än hälften 
av nyckeltalen i samtliga årsredovisningar kunde beskrivas som verksamhetsspecifika.  
Vidare fann vi att det inom denna kategori gick att skilja på två slags grupper. Den ena 
gruppen av nyckeltal skildrade verksamheten mer specifikt medan den andra gruppen beskrev 
omvärldsförhållanden som föreningen i fråga ville försöka påverka, exempelvis Rädda 
Barnens mått på antalet flickor i skolan i Sudan.  
 
När det gällde kategorin nyckeltal generella för ideella föreningar, d.v.s. nyckeltal som kan 
användas för jämförelse ideella föreningar emellan, fann vi mått som exempelvis antal besök 
på hemsidan, antal tv- och radioinslag samt publicerade artiklar m.m. En orsak till 
föreningarnas intresse att mäta denna typ av aktiviteter kan bero på vikten av att ha ett starkt 
varumärke. Ett starkt varumärke skulle exempelvis kunna attrahera givare eller aktiva 
medlemmar.  
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Då de ideella föreningarnas yttersta mål, till skillnad från privata företag, inte är att maximera 
sin vinst, trodde vi inledningsvis att de traditionella nyckeltalen inte skulle återfinnas i så stor 
omfattning. Vi fann dock att de traditionella nyckeltalen förekom i betydligt högre 
utsträckning än vi kunnat tro. Det är anmärkningsvärt vilken mängd information flera 
föreningar visar upp gällande kapitalinnehavet. Det framkom tydligt att många föreningar 
anser det vara av stor betydelse att visa upp hur kapitalet förvaltas. En anledning till detta kan 
vara att det är ett sätt att undvika risken för kritik gällande förvaltningen av kapitalet. Det kan 
exempelvis ses med kritiska ögon om ideella föreningar i alltför stor utsträckning förvaltar 
istället för att dela ut kapital. Vidare kan det även finnas ett stort intresse gällande vilken typ 
av aktier och fonder som föreningen investerar i. Detta då det torde vara av vikt att den etik 
och moral som präglar exempelvis de fonder föreningen investerat i är förenliga med den 
vision och de mål föreningen har.  
 
Endast en av de tio föreningarna använder ordet nyckeltal i sin årsredovisning, och det 
förekommer då enbart en gång. Detta pekar eventuellt på att de nyckeltal, enligt vår 
definition, vi funnit i årsredovisningarna vanligtvis inte är tänkta att ses som nyckeltal enligt 
traditionell mening. Vi ser här ett visst behov av en strukturering av dessa mått. Kanske skulle 
de tal föreningen i fråga anser vara viktigast kunna samlas under rubriken nyckeltal eller 
måhända inom ramen för ett Balanced Scorecard. 
 
 

6.3 Fallstudien – Cancerfonden 
 
Enligt Wijkström och Lundström ger enbart ekonomiska mått inte någon bra bild av de ideella 
organisationerna.251 Denna tanke, fast då gällande den privata sektorn, presenterade Kaplan 
och Norton i en artikel i Harvard Business Review 1992. Kritik framfördes mot att enbart 
använda finansiella mått. Författarna menade att det fanns betydligt fler aspekter av ett företag 
som var av betydelse för dess framgång. Kaplan och Norton presenterade en modell, 
Balanced Scorecard, bestående av fyra perspektiv: det finansiella, kund-, intern process- samt 
inlärning och tillväxtperspektivet.252  
 
När det gäller ekonomistyrning i ideella föreningar menar flertalet författare att det finns lite 
skrivet inom området och det råder brist på såväl teoretiska som empiriska undersökningar.253 
De flesta teorier och modeller tar sin utgångspunkt i näringslivet och det kan vara svårt att 
applicera dessa på ideella föreningar. Balanced Scorecard utvecklades som tidigare nämnts 
utifrån det privata näringslivet och växte fram som en kritik mot den tidigare ensidiga fokusen 
på finansiella mått. Enligt Olve et al. torde dock modellen lämpa sig särskilt väl för 
verksamheter som inte har vinst som huvudsyfte.254 Kaplan och Norton utformade även ett 
Balanced Scorecard för en ideell förening i artikeln ”Balance without Profit”.   
 

                                                           
251 Wijkström, Filip & Lundström, Tommy, Den ideella sektorn-organisationerna i det civila samhället  (2002),    
s. 179. 
252 Kaplan, Robert S & Norton, David P, The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance, Harvard 
Business Review  (1992), s. 71ff. 
253 Jegers, Marc, The economics of non profit accounting and auditing: suggestions for a research agenda, 
Annals of Public and Cooperative Economics  (2002), s. 430. 
254 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s.  265. 
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Mot bakgrund av ovanstående ville vi i form av en fallstudie utveckla nyckeltal för en ideell 
organisation inom ramen för ett Balanced Scorecard. En rad inledande frågor ställdes inför 
denna delstudie :  
 

• Vilken övergripande vision har den ideella föreningen? 
• Vad vill den ideella föreningen själv mäta? 
• Vad vill dess intressenter mäta? 

 
Med beaktande av vad som framkom från ovan beskrivna frågor uppkom följande frågor :  
 

• Vilka perspektiv bör ett Balanced Scorecard specifikt för denna verksamhet bestå av? 
• Vilka nyckeltal kan i så fall tillämpas inom ramen för dessa perspektiv? 

 
Avsikten med användningen av det Balanced Scorecard som utformats var att det skulle vara 
utformat utifrån de krav som ställs på en ideell verksamhet samt med avsikt att användas 
externt. Sedan Kaplan och Norton introducerade idéen om Balanced Scorecard har en mängd 
företag implementerat modellen. Även om Balanced Scorecard främst används för intern 
styrning finns det exempel på extern användning i exempelvis årsredovisningen.255  
 
 

6.3.1 Balanced Scorecard i årsredovisning 
 
AICPA lämnade år 1996 ett förslag angående kompletterande information i årsredovisningar. 
AICPA menade att finansiell rapportering bör baseras på en mångsidig ”business model”. 
Modellen bör innefatta såväl finansiell information som icke-finansiell och framtidsinriktad 
information. Professorer som exempelvis Bean och Jarnagin menar att Balanced Scorecard 
skulle kunna uppfylla de krav som AICPA:s förslag ställer.256 Även Olve et al. diskuterar i 
boken ”Balanced Scorecard i svensk praktik” användningen av Balanced Scorecard i 
exempelvis årsredovisningen. Författarna menar att fördelen med att ge marknadens aktörer 
en Balanced Scorecard-bild är att olika bedömare kan skapa sin egen värdering av hur de vill 
se på utvecklingen och att årsredovisningen kan komma att ge en mer fullständig bild av 
företaget.257  
 
Det föreligger dock en rad problem med användningen av Balanced Scorecard i 
årsredovisningen. I dagsläget skriver exempelvis inte revisorer på annat än de formellt 
reviderbara talen vilket gör att frågor om tillförlitlighet och verifierbarhet uppstår. Det är dock 
möjligt att revisorerna mot bakgrund av AICPA:s förslag kan komma att skriva på även annan 
information. Utgår man vidare från de krav IASC:s referensram sätter upp för finansiell 
information, jämförbarhet, begriplighet, tillförlitlighet och reliabilitet, går det att identifiera 
ytterligare problem. Om Balanced Scorecard ska ge en helhetsbild av organisationen och 
belysa viktiga aspekter specifikt för en organisation är det möjligt att olika perspektiv väljs. I 
en organisation som exempelvis Skandia är det intellektuella kapitalet av stor betydelse och 
detta var även något som låg till grund för Navigator, Skandias variant av Balanced 
Scorecard. I en annan organisation är det möjligt att exempelvis miljö är av central betydelse 
och att ett miljöperspektiv kommer i fokus. Denna anpassning och möjlighet till val av 
perspektiv och mått kan innebära att jämförbarhet mellan företag försvåras. Vidare kan man 
                                                           
255 Bean, Luann & Jarnagin, Bill D,  Using a Balanced Scorecard Approach in Financial Reports, Journal of 
Corporate Accounting & Finance  (2002) vol.13 issue 3, s. 61.  
256 Ibid. 
257 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 253ff. 
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fråga sig om valet av perspektiv kommer att styras av att företaget vill framstå i god dager. 
Liknande resonemang går att föra för ideella föreningar. Gällande begriplighet finns det en 
risk att ytterligare information, mål och mått kan försvåra läsningen av en årsredovisning. 
Forskning inom Human Information Process visar att människor har svårt att ta till sig alltför 
stor mängd information. Människan är selektiv i sin urvalsprocess och det kan finnas en risk 
med ytterligare information.258 Olve et al. menar dock att trots problemen med att ge en 
Balanced Scorecard-bild i årsredovisningen är alternativet, att acceptera den ofullständiga bild 
som den traditionella redovisningen ger, knappast bättre.259  
 
 

6.3.2 Årsredovisningens betydelse för Cancerfonden  
 
Eftersom en ideell förening präglas av andra mål än vinstmaximering, och då Balanced 
Scorecard torde lämpa sig särskilt väl för denna typ av organisation, är det möjligt att 
Balanced Scorecard i en ideell förenings årsredovisning ger en mer fullständig bild av 
föreningen. När det gäller informationen i årsredovisningen fann vi dock i vår studie att 
årsredovisningen inte var särskilt uppmärksammad av föreningens intressenter. Inga Wall, 
controller på Cancerfonden, menade vidare i likhet med andra på Cancerfonden, att det kostar 
mycket att producera en årsredovisning och uttryckte vidare en skepsis till årsredovisningens 
betydelse och nytta i förhållande till kostnaderna.260 Det är dock möjligt att årsredovisningen 
som redskap för att förmedla information och kommunicera med intressenter har 
underskattats. Man kan även ställa sig frågande till varför intressenter som exempelvis en 
sponsor som Skandia, som satsar flera miljoner kronor, inte är intresserade av information 
som granskats av en oberoende extern granskare. Allmänheten borde vidare ha ett intresse av 
en årsredovisning som ger en fullständig och granskad bild av föreningen. Cancerfonden 
erhåller betydande skattelättnader och det vilar även ett stort ansvar på Cancerfonden som står 
för 75 procent av alla forskningsprojekt om cancer i Sverige. Det är möjligt att 
årsredovisningen, mot bakgrund av de nya redovisningsreglerna för ideella föreningar, 
kommer att få en högre status och väcka mer intresse än tidigare. När det gäller extern 
informationsgivning är givetvis årsredovisningen inte det enda existerande redskap som finns 
att tillgå. Hemsidan kan exempelvis vara ett annat sätt att externt förmedla information till låg 
kostnad.   
 
 

6.3.3 Utformning av Balanced Scorecard för Cancerfonden  
 
När det gäller vår utformning av Balanced Scorecard för Cancerfonden utgick vi från den 
gemensamma vision som framkom under våra intervjuer. Cancerfondens vision är att cancer 
ska kunna botas och att Cancerfonden ska finnas till för alla som har/har haft/kan få cancer. 
Strategin för att uppnå denna vision är enligt Göte Långberg, ekonomichef på Cancerfonden, 
att samordna och stödja cancerforskningen, utveckla nya metoder i vården samt informera om 
cancer.261 Visionen är i likhet med många andra ideella föreningars visioner, mycket bred och 
i enlighet med Sawhill och Williamsson konkretiserades visionen genom att vi presenterade 
ett antal delmål. Om dessa uppnås skulle det kunna indikera att föreningen på ett 

                                                           
258 Schroeder, Richard G & Clark, Myrtle W, Accounting Theory  (1998), s. 67. 
259 Olve Nils-Göran et al. Balanced Scorecard i svensk praktik  (1997), s. 253ff. 
260 Wall, Inga, 23 april 2003. 
261 Långberg, Göte, 14 april 2003. 
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framgångsrikt sätt arbetar mot det övergripande målet.262 De delmål vi identifierade var att 
öka insamlade medel, dels genom att bredda givarbasen och dels genom att öka insamlade 
medel per givare. För att kunna uppfylla den breda visionen att bota cancer krävs det att stora 
mängder pengar samlas in. Ett ytterligare delmål var att öka kunskapen om cancer, detta 
skulle kunna leda till fler givare men även bidra till prevention.  
 
För att uppnå delmålen är det viktigt att identifiera ett antal kritiska framgångsfaktorer. De 
framgångsfaktorer som Inga Wall lyfte fram bygger på att Cancerfonden vill vara en 
organisation i kontinuerlig utveckling. Följande kritiska framgångsfaktorer presenterades: 
Cancerfonden ska vara en trovärdig, fristående och kompetent organisation. 263 Vi anser även 
att man övergripande skulle kunna säga att det är av största vikt för Cancerfonden hur man 
som förening kännetecknas. 
 
Kontinuerlig utveckling kan ligga till grund för att tillfredsställa givare och mottagare. Inom 
Cancerfonden finns det en önskan att ständigt utveckla arbetssätten inom organisationen och 
effektivisera arbetet. Detta leder oss fram till ett av de perspektiv vi valde att presentera 
nämligen det interna processperspektivet. De mått vi kom fram till var följande: 
 

• Insamlings- samt administrativa kostnader i relation till insamlade medel 
• Insamlings- samt administrativa kostnader per anställd  
• Administrationskostnad per ansökan 

 
Nyckeltalet insamlings- samt administrativa kostnader genom insamlade medel måste ligga 
under en viss nivå för att Cancerfonden ska få behålla sitt 90-konto enligt SFI. För ett stort 
antal intressenter är denna typ av kostnadsmått av central betydelse och kan fungera som en 
garanti för att den interna verksamheten sköts på bästa sätt samt att de insamlade medlen 
verkligen går till forskning. Ett effektivt internt arbete kan även anses ligga till grund för ett 
effektivt insamlingsarbete vilket leder oss vidare till nästa perspektiv: givarperspektivet.  
 
Ett av de tidigare nämnda delmålen var att öka insamlingen dels i form av en breddad 
givarbas och dels i form av mer insamling per givare. Den externa informationen som vänder 
sig till givarna är viktig och att Cancerfondens kritiska framgångsfaktorer primärt handlar om 
hur man vill kännetecknas utåt sett pekar även i denna riktning. För Cancerfonden kan det 
mot bakgrund av detta vara av intresse att försöka mäta arbetet för att stärka varumärket. För 
att möjliggöra en breddning av givarbasen borde det även vara av intresse för Cancerfonden 
vilka olika kategorier av givare som finns, vilka av dessa kategorier som ökar respektive 
minskar samt vilka kategorier som saknas och behöver satsas på. ICAs sponsorchef som är en 
av Cancerfondens största sponsorer, anser att insamlingsvolymen samt kopplingen till hur 
många och vilka forskningsprojekt man fördelat pengar till är viktig.264 Den information som 
efterfrågas angående insamlade medel borde finnas lättillgänglig i årsredovisningen. 
Nyckeltalen vi tagit fram inom givarperspektivet är:  
 

• Insamlade medel över tid  
• Utdelade medel i relation till insamlade medel  
• Antal projekt/kampanjer över tid 
• Antal aktiva givare med fördelning över olika typer av givare 
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Fler givare och ökad insamling kan vara viktiga faktorer ur ett finansiellt perspektiv. När det 
gäller avkastning på förvaltat kapital framkom det tydligt i årsredovisningsstudien att flertalet 
föreningar ansåg det vara viktigt att visa upp hur kapitalet förvaltats. Även Inga Wall och 
Göte Långberg på Cancerfonden ansåg att detta mått var av vikt. Som tidigare nämnts vilar ett 
stort ansvar på Cancerfonden då föreningen står för 75 procent av alla forskningsprojekt om 
cancer i Sverige. Vidare finansierar Cancerfonden flertalet forskare under hela deras karriär. 
Forskningsprojekt om cancer sträcker sig oftast över flera år och det är viktigt att det finns 
finansiärer för att kunna fullfölja projekten. Långsiktighet och stabilitet är viktiga nyckelord. 
Soliditet som kan sägas visa på stabilitet är ett relativt lättförståeligt mått som enkelt kan 
kommuniceras både internt och externt. Resultatet är vidare ett intressant mått i ideella 
föreningar då ett nollresultat vanligen borde vara målet. Att visa på detta nyckeltal borde ur 
Cancerfondens perspektiv vara av intresse, främst ur förtroendesynpunkt. De valda 
nyckeltalen inom detta perspektiv är som följer: 
 

• Avkastning på förvaltat kapital  
• Soliditet  
• Resultat 

 
Det finansiella perspektivet ligger till grund för det perspektiv som kan sägas representera 
Cancerfondens målgrupp nämligen mottagarna. När det gäller mottagarperspektivet anser vi 
det vara av vikt för Cancerfonden att presentera nyckeltal som visar på de forskningsprojekt 
som anslag givits till samt vilka resultat de projekt som föreningen arbeta med ger. Forskare, 
de direkta mottagarna, borde vara intresserade av information kring anslagen och vilka 
områden inom forskningen som erhåller anslag, och det är något som Anna Karlsson, forskare 
och mottagare av Cancerfondens forskningsanslag, bekräftar.265 De indirekta mottagarna, 
cancersjuka och allmänheten i stort, kan förväntas se nyckeltal som beskriver följderna av de 
kampanjer och forskningsprojekt som föreningen stödjer som viktiga och intressanta. Dessa 
nyckeltal har vi urskiljt som de mest intressanta: 
 

• Antal befintliga forskningsprojekt (uppdelat på kvarvarande längd) 
• Summa anslag per cancerform 
• Antal personer som avslutar preventivt projekt i relation till det antal som inleder 

(exempelvis för projekt via hemsidan) 
• Antal dödsfall i cancer per år  

 
Orsak-verkan-förhållanden mellan perspektiven och mellan måtten är enligt Nørreklitt m.fl. 
av central betydelse för Balanced Scorecard. En tanke bakom måtten är att de ska bygga på 
kedjor av orsak och verkan.266 Enligt Olve et al. kan det dock vara svårt att identifiera tydliga 
orsak-verkan-samband och många styrkort innehåller orelaterade mått. 267 Vi har i möjligaste 
mån försökt finna orsak-verkan-samband mellan perspektiven och till viss del även gällande 
måtten. Dessa orsak-verkan-samband kan givetvis diskuteras och det är möjligt att ytterligare 
inblick i Cancerfondens organisation och verksamhet skulle leda till att vi omvärderade orsak-
verkan-sambanden.  
 
När det gäller antalet mått valde vi att utforma tre till fyra mått för respektive perspektiv. Vi 
ansåg det vara viktigt att inte använda alltför stort antal mått då det kan vara svårt för läsaren 
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att ta till sig. Vidare kan alltför många mått leda till minskad uppmärksamhet på vad som 
verkligen är väsentligt. Vårt val av mått kan givetvis diskuteras då det är ett subjektivt val och 
det är möjligt att det finns andra lämpliga mått inom respektive perspektiv. Varje val av mått 
innebär naturligtvis att andra mått väljs bort. Vi vill dock poängtera att våra perspektiv och 
val av mått ska ses som förslag till ett Balanced Scorecard för Cancerfonden.  
 
 

6.3.4 Kommentarer från Cancerfonden (face validity) 
 
Vår avsikt har, som tidigare nämnts, varit att om möjligt återknyta till intervjupersonerna på 
Cancerfonden då fallstudien färdigställts. Detta för att ytterligare stärka studiens validitet 
genom att låta intervjupersonerna kommentera framförallt den empiriska framställningen. Vi 
har även velat ge utrymme för intervjupersonernas egna reaktioner på studiens resultat. Då 
samtliga intervjupersoner på Cancerfonden vid tidpunkten för uppsatsens färdigställande varit 
väldigt upptagna, har möjlighet tyvärr inte getts till kommentarer från samtliga. 
Cancerfondens ekonomichef Göte Långberg samt controller Inga Wall har dock haft 
möjlighet och läsa samt reflektera över studien.  
 
Göte Långberg påpekar övergripande att han anser att vi gjort en bra beskrivning av 
Cancerfonden där inga väsentliga delar missats.268 Han vill dock gärna korrigera enstaka 
ordval i den beskrivande delen av studien samt mindre korrekturfel. Då vi velat göra en så 
bred och heltäckande beskrivningen av Cancerfonden som möjligt för att fånga in många 
olika aspekter har vi beaktat samtliga av dessa kommentarer. Vad som dock är intressant att 
notera är vidare att Göte Långberg påpekar att man i den ideella sektorn hellre talar om 
kompetens och engagemang istället för effektivitet hos de anställda. Att tala om effektivitet 
kan enligt Göte Långberg anses vara för nära resonemanget i ett vanligt vinstdrivande företag. 
Här synliggörs som vi ser det ett viktigt område som varit föremål för diskussion under 
uppsatsens gång. Att utveckla ett Balanced Scorecard, ursprungligen en modell för privata 
företag med vinst som huvudsyfte, för extern användning i en ideell förening har sina 
komplikationer. Frågan är på vilka punkter en årsredovisning i en ideell förening skall/bör 
påminna om ett privat företags årsredovisning. Det finns givetvis ingen självklar väg att gå 
och vår ansats är endast ett alternativ för en organisation som Cancerfonden. Det är dock 
intressant att belysa problematiken genom ovanstående resonemang. Avseende studien i sin 
helhet anser Göte Långberg vidare att en del nya intressanta synvinklar belyses genom 
fallstudien på Cancerfonden. Föreningen har generellt uppvisat ett stort intresse för ämnet 
nyckeltal i ideella föreningar under hela tiden för uppsatsen.  
 
Även Inga Wall vill korrigera enstaka ordval samt formuleringar i den empiriska delen av 
fallstudien.269 Hon påpekar vidare att det är av stor vikt att formulera Cancerfondens vision på 
ett korrekt och exakt sätt. Detta har vi beaktat genom att använda oss av citat från intervjuerna 
på Cancerfonden vad gäller just visionen. Vidare är Inga Wall noggrann med att poängtera 
vilka kritiska framgångsfaktorer Cancerfonden formulerat samt hur dessa uttrycks. Avseende 
studiens resultat menar Inga Wall slutligen att vi gjort ett bra arbete samt att hon tänker 
använda och hänvisa till den gjorda studien i Cancerfondens interna arbete.  
 
Att använda ytvaliditet (face validity) som en del av metoden anser vi har stärkt giltigheten i 
den gjorda fallstudien av Cancerfonden. Det ger dessutom läsaren en möjlighet att själv skapa 
sig en bild av validiteten. Det finns dock en fara i att låta de aktuella intervjupersonerna 
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påverka det slutliga resultatet allt för mycket. Rent generellt anser vi att det är viktigt att 
beakta korrigeringar och kommentarer avseende de empiriska delarna. I de analyserande 
avsnitten bör man som vi ser det ha ett mer kritiskt förhållningssätt till kommentarer från de 
inblandade intervjupersonerna.  
 
 

6.4 Generaliserbarhet 
 

6.4.1 Årsredovisningsstudien 
 
Den inledande årsredovisningsstudien är gjord på ett material bestående av årsredovisningar 
för tio ideella föreningar vilka samtliga placerade sig i final i tävlingen om ”Bästa 
årsredovisning 2001 för den ideella sektorn i Sverige”. Detta har vi ansett tala för att de 
undersökta föreningarna har en väl utvecklad redovisning och därmed kan antas använda sig 
av nyckeltal i årsredovisningarna i någon form. Juryn i tävlingen ansåg bland annat att de tre 
vinnande föreningarnas årsredovisningar kunde fungera som förebilder för andra 
organisationer.270 De tio finalisterna får även anses representera ett relativt brett urval av olika 
typer av ideella föreningar då fyra av dessa är insamlingsorganisationer, två är 
idrottsföreningar, två är fackföreningar och två kan anses vara inriktade mot utbildning.  
 
Gällande årsredovisningsstudien anser vi att det faktum att de undersökta föreningarna 
representerar ett relativt brett urval av typer av ideella föreningar talar för en viss 
generaliserbarhet för den ideella sektorn totalt. Vidare fann vi i samtliga tio föreningars 
årsredovisningar en rad nyckeltal. Till exempel hade den förening med minst antal nyckeltal 
ändå 31 stycken sådana. Alltså var de tio undersökta föreningarna relativt likartade vad gäller 
förekomsten av nyckeltal, vilket vi anser tala för en viss generaliserbarhet för andra ideella 
föreningar. Vi vill dock poängtera att denna generaliserbarhet enbart gäller de föreningar som 
upprättar årsredovisningar, utifrån denna undersökning kan vi inte säga något generellt om 
användningen av nyckeltal i den samlade sektorn ideella föreningar. 
 
Vi är medvetna om att det föreligger en del begränsningar i materialet som minskar 
möjligheten till generaliserbarhet. Framförallt är den ideella sektorn som tidigare nämnts 
mycket heterogen. Detta försvårar möjligheterna att bilda sig en rimlig uppfattning om 
sektorn. Vårt urval kan vidare inte anses representera samtliga ideella verksamhetsområden 
vilket kan leda till att vissa typer av verksamheter uteslutits. Dessutom är det svårt att säga om 
det antal årsredovisningar som undersökts är tillräckligt för att spegla alla ideella föreningar. 
Vi är även medvetna om att långt ifrån alla ideella föreningar bedriver samma typ av arbete 
med sin redovisning som de tio ideella föreningar som undersökts, varför generaliserbarheten 
kan påverkas negativt. Vidare har den definiering av begreppet nyckeltal samt den valda 
kategorisering som använts lett till att många uppgifter i årsredovisningen fallit in under 
benämningen nyckeltal. Om en annorlunda definiering samt kategorisering gjorts hade 
resultatet således blivit annorlunda. 
 
 

6.4.2 Fallstudie av Cancerfonden 
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Vidare kan det diskuteras vilken generaliserbarhet det framtagna Balanced Scorecard har för 
andra ideella föreningar. Då man betraktar hela den ideella sektorn har vi svårt att se någon 
större generaliserbarhet i resultaten av fallstudien på Cancerfonden. Detta eftersom den 
ideella sektorn som tidigare nämnts består av ett mycket brett spektrum av olika typer samt 
storlekar av verksamheter. Om man istället ser till Cancerfonden i egenskap av 
insamlingsorganisation ser vi en viss möjlighet till generalisering av det utformade styrkortet. 
Gruppen insamlingsorganisationer är dock även den en stor heterogen grupp av organisationer 
med olika syften och mål, vilket gör det svårt att använda sig av ett och samma Balanced 
Scorecard. Vad vi dock ser en möjlighet till är att andra, framförallt insamlingsorganisationer, 
skulle kunna använda sig av tankegången i utvecklingen samt användningen av detta 
Balanced Scorecard. Att exempelvis presentera denna typ av information externt i en 
årsredovisning anser vi att många insamlingsorganisationer skulle vara betjänta av för att öka 
trovärdigheten. Vi ser även en möjlighet att använda sig av indelningen i de utformade 
perspektiven. När det gäller exempelvis det finansiella perspektivet fann vi i delstudie ett att 
det fanns betydligt fler traditionella nyckeltal än vi förväntat oss och det framkom tydligt att 
det var av stor vikt att redogöra för hur kapitalet förvaltats. Vidare bygger de flesta 
insamlingsorganisationer på givare, mottagare samt en intern organisation. Ett problem här är 
dock det faktum att Cancerfonden inte har några aktiva medlemmar. Detta är speciellt för 
Cancerfonden då huvudmännen istället handhar föreningens angelägenheter. Andra 
organisationer som har aktiva medlemmar och för vilkas verksamhet denna aktivitet är viktigt 
är det möjligt att ett medlemsperspektiv även skulle vara av intresse. 
 
Övergripande ser vi alltså en viss generaliserbarhet avseende idén med att presentera en 
modell liknande Balanced Scorecard i en årsredovisning, samt även delvis gällande de 
utformade perspektiven. Vad som dock är mer ovisst är huruvida de specifika nyckeltalen kan 
användas i andra insamlingsorganisationer. Många av nyckeltalen är starkt kopplade till 
Cancerfondens verksamhet såsom exempelvis summa anslag per cancerform och antal 
dödsfall i cancer per år. Andra nyckeltal såsom exempelvis de finansiella nyckeltalen torde 
dock passa många olika typer av insamlingsorganisationer.   
 
Det är således svårt att göra en generalisering av det aktuella styrkortet, utformat för 
Cancerfondens verksamhet och vision samt mål, för insamlingsorganisationer i stort. Att 
använda sig övergripande av de utvecklade perspektiven borde dock vara möjligt för många 
insamlingsorganisationer men för de enskilda nyckeltalen ser vi endast en begränsad 
generaliserbarhet. Det är dock möjligt att en organisation som Barncancerfonden, vars 
verksamhet i hög grad sammanfaller med Cancerfondens, kan använda ett Balanced 
Scorecard snarlikt det som här utvecklats för Cancerfonden.  
 
 

6.5 Studiernas teoretiska & praktiska bidrag 
 

6.5.1 Årsredovisningsstudien 
 
En del undersökningar har gjorts av den ideella sektorns omfattning och struktur både i 
Sverige och internationellt, se exempelvis Wijkström & Lundström (2002).271 Generellt är 
den ideella sektorn mindre utforskad än den privata vilket således även omfattar studier om 
nyckeltal. Efter samtal med redovisningsspecialist Eva Törning fick vi även indikationer på 
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att nyckeltal i ideella föreningar är ett relativt outforskat område.272 Den litteratur vi funnit 
avseende nyckeltal har enbart gällt den privata sektorn. Vår studie där vi beskriver och 
analyserar förekomsten samt karaktären av nyckeltal ideella föreningars årsredovisningar får 
därav till viss del anses vara unik i sitt slag. Med den induktiva ansats vi antagit i studien har 
vi haft som mål att klargöra förhållanden som inte varit kända förut och därmed väcka ett 
intresse för detta område. Att använda sig av nyckeltal i en ideell förening, framförallt i ett 
externt syfte, är något som visat sig vara ett mindre utvecklat område om man jämför med den 
privata sektorn.  
 
Vår tanke är att om man kan uppvisa en studie av vilka nyckeltal som finns idag i olika ideella 
föreningars årsredovisningar samt hur dessa presenteras, skulle man därifrån kunna gå vidare 
och utveckla t.ex. sättet på vilket de åskådliggörs. Studien kan både fungera som en grund för 
föreningar som inte har en lika utvecklad redovisning, men även för de föreningar som redan 
har en utvecklad redovisning men vill gå vidare och utvecklad den ytterligare. Att vi använt 
oss av en viss kategorisering av nyckeltalen i studien påverkar självklart resultatet, men vi 
anser ändå att det går att bilda sig en uppfattning om vilka nyckeltal som används oberoende 
av den valda kategoriseringen. Vidare anser vi att det faktum att vi använts oss av en bred 
definition på nyckeltal gör att studien ger en relativt bra bild över innehållet i föreningarnas 
årsredovisningar. 
 
 

6.5.2 Fallstudie av Cancerfonden 
 
Som tidigare presenterats finns forskning både avseende utveckling av Balanced Scorecard 
för ideella föreningar samt även ett mer externt användande av detsamma. Diskussionerna 
runt ett externt användande rör dock främst privata företag. Kombinationen av utvecklingen 
av ett Balanced Scorecard för en ideell förening och avsikten att främst använda det externt 
har, så vitt vi erfarit, inte utforskats tidigare i någon större omfattning. Vår studie kan på detta 
vis anses tillföra något nytt till befintlig forskning genom att statuera exempel på ett Balanced 
Scorecard utformat just för ett externt användande. För att uppnå en så bra extern användning 
som möjligt har vi förutom intervjuer inom den undersökta organisationen även intervjuat 
föreningens intressenter. Detta kan även anses bidra till en differentiering gentemot tidigare 
forskning som främst rört intern implementering av Balanced Scorecard, och därmed i större 
utsträckning byggt på intern information. Vi är dock medvetna om att det aktuella styrkortet 
för Cancerfonden endast är ett exempel på ett Balanced Scorecard för Cancerfonden. 
  
Vi menar vidare att studien får anses lämna ett visst empiriskt bidrag i form av en beskrivning 
av Cancerfonden och dess verksamhet samt intressenter. Den gjorda fallstudien kan även 
utgöra och lämna ett praktiskt bidrag till den externa informationsgivningen i Cancerfonden. 
Främst med avseende på årsredovisningen, men även för andra externa informationskanaler 
såsom exempelvis andra skrifter från Cancerfonden samt föreningens hemsida. 
Intervjupersonerna uttryckte bl.a. en önskan att minska de administrativa kostnaderna i 
samband med årsredovisningen, vilket skulle kunna göras genom att exempelvis presentera ett 
Balanced Scorecard på den egna hemsidan. Att använda sig av den typ av styrkort som 
utvecklats i denna uppsats kan dessutom vara ett sätt att göra årsredovisningen och/eller 
hemsidan mer intressant, vilket borde vara av avgörande betydelse för Cancerfondens 
verksamhet. Eventuellt finns även samma ovan beskrivna användbarhet för andra liknande 
insamlingsorganisationer, se resonemanget om generaliserbarhet i avsnitt 6.4.2. Själva 
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grundidéen med det externa användandet kan troligen praktiskt tillämpas i många andra 
insamlingsorganisationer, men det specifika styrkortet med alla nyckeltal kan vara svårare att 
applicera exakt i den form som framställts för Cancerfonden. 
 
Förutom det rent externa användandet anser vi även att det föreligger möjligheter att till viss 
del använda styrkortet internt. De faktorer man vill visa upp externt är självklart av vikt att 
arbeta med internt. I det aktuella styrkortet ingår dessutom ett internt processperspektiv som 
kan anses vara en grundförutsättning för att uppfylla många mål av mer extern karaktär. En 
ytterligare idé vore att använda detta Balanced Scorecard som en del av det interna 
budgetarbetet. På så sätt skulle en del mål eventuellt vara lättare att uppfylla genom att de 
blev en del av det interna arbetet.  
 
 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 

6.6.1 Årsredovisningsstudien 
 
Vad gäller vår årsredovisningsstudie ser vi åtskilliga fortsatta vägar mot ny forskning. Det 
empiriska material som tagits fram är en bas som skulle kunna användas till flera djupare 
studier. Exempelvis skulle nyckeltalens förekomst i förhållande till rubrikerna i 
årsredovisningen kunna undersökas. Andra uppdelningar av nyckeltalen än de tre kategorier 
vi använt är självfallet också möjliga att göra. Det vore även intressant att göra en liknande 
undersökning av årsredovisningar från vinstdrivande företag för att använda denna som ett 
jämförelsematerial. Den fortsatta forskningen skulle dessutom kunna bestå i en studie av 
ideella årsredovisningarna i stort och inte enbart en fokusering på nyckeltal.   
 
För att skapa en större generaliserbarhet i en sådan här studie skulle fler årsredovisningar från 
ideella föreningar kunna undersökas på liknande sätt. Mer fokus skulle då kunna ligga på 
indelning av föreningarna i olika verksamhetsområden för att tydliggöra samband samt 
likheter och skillnader inom och mellan områdena. Vi menar även att en studie mer inriktad 
på utvecklingen över tid vad gäller årsredovisningar i ideella föreningar skulle vara av 
intresse. 
 
 

6.6.2 Fallstudie av Cancerfonden 
 
I utformningen av detta Balanced Scorecard för Cancerfonden har vi p.g.a. tidsaspekten inte 
haft möjlighet att ha ett kontinuerligt nära samarbete med Cancerfonden. Om studien gjorts 
över en längre tidsperiod skulle vi ha haft en bättre möjlighet till ett mer intimt samarbete, 
vilket troligen skulle ha påverkat resultatet av studien i en positiv riktning. Det finns således 
ytterligare att önska och utveckla i den studie som gjorts vilket skulle vara intressant att 
utveckla vidare i framtiden. Detta skulle kunna leda till att en mer nyanserad bild av 
Cancerfonden ges genom fler intervjuer både internt och av föreningens intressenter. Vidare 
även genom att organisationen på så sätt tar en mer aktiv del i själva utformningen av 
styrkortet. 
 
Vi har i vår studie främst avsett att utveckla ett Balanced Scorecard för extern användning i en 
ideell förening, Cancerfonden. Då det aktuella styrkortet endast får anses utgöra ett förslag på 
utformning skulle det vara intressant att prova att utveckla Balanced Scorecard även för andra 
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ideella föreningar. Det skulle både vara intressant att titta på liknande 
insamlingsorganisationer som arbetar för botande av sjukdomar, men även helt andra 
insamlingsorganisationer. Skillnader och likheter mellan olika ideella föreningar skulle vara 
av intresse för att i framtiden eventuellt kunna formulera någon mer standardiserad modell 
med perspektiv och nyckeltal. Denna modell skulle eventuellt kunna utgöra ett riktmärke för 
vad olika insamlingsorganisationer, eller kanske ännu troligare olika grupper av 
insamlingsorganisationer, bör visa i form av nyckeltal sin årsredovisning eller via andra 
informationskanaler. Detta skulle öka trovärdigheten avsevärt för insamlingsorganisationerna, 
vilket kan anses centralt för dessa typer av ideella verksamheter. 
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