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 I 

Sammanfattning 
 
I takt med ökad globalisering och den teknologiska utvecklingen blir klimatet för 
organisationer allt mer instabilt och föränderligt. Det är därför viktigt att kunna styra 
organisationen genom att fatta snabba beslut. På grund av detta krävs en ekonomistyrning 
som inkluderar många viktiga delar för beslutsfattarna. 
 
Det har gjorts många studier om ekonomistyrning för vinstdrivande företag, men studier som 
behandlar den ideella sektorn är mer sällsynta. Därför har vi valt att studera 
ekonomistyrningen i en ideell organisation, Hyresgästföreningen. De slutsatser som dragits i 
studien kan jämföras med liknande organisationer, dock kan slutsatserna inte ses som 
allmängiltiga. 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för ekonomistyrning i ideella organisationer genom 
att undersöka vilka styrmedel Hyresgästföreningen använder sig av. Vidare är syftet att 
identifiera hur dessa styrmedel används samt att analysera, utifrån institutionell teori och 
struktureringsteori, varför Hyresgästföreningen använder sina styrmedel på det sättet de gör. 
 
För att besvara frågeställningarna har institutionell teori och struktureringsteori presenterats, 
vilka sedan ligger till grund för den avslutande analysen. Studien tar även upp vanliga 
styrmedel, så som kalkyler/budgetar, belöningssystem, balanserat styrkort och 
externredovisning. För att få en uppfattning om hur dessa delar används i 
Hyresgästföreningen har två telefonintervjuer genomförts. Den förta var med Urban 
Ehrenborg, som är ekonomichefen för Hyresgästföreningen, den andra med 
ekonomicontrollern Christian Rickardsson. 
 
De viktigaste slutsatser vi dragit är att Hyresgästföreningen använder sig till stor del av det 
balanserade styrkortet och budgetar. Det balanserade styrkortet används till stor del för att 
mäta hur medlemmar förhåller sig till Hyresgästföreningen men även andra delar, så som 
allmänhetens uppfattning. Utifrån dessa mätningar sätts sedan mål upp som föreningen strävar 
efter att uppfylla. Anledningen till varför föreningen använder sina styrmedel på det sätt de 
gör har sin grund i att de ska generera medlemsnytta. Skapas inte medlemsnytta finns det 
ingen anledning att medlemmarna stannar i föreningen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I takt med den ökande globaliseringen och den teknologiska utvecklingen har klimatet som 
dagens företag agerar i blivit alltmer föränderligt och instabilt. Allmänna uppfattningar som 
var gällande igår kan idag vara helt förändrade. Samma sak gäller för den information som 
flödar inom en organisation. Det gäller att hela organisationen har inblick i utvecklingen och 
väl underrättad med den senaste informationen för att fatta rätt beslut i olika situationer. Inom 
ett företag är en lösning att utveckla ett ekonomistyrsystem som förser organisationen med så 
väl ekonomisk som icke ekonomisk information. Detta är något som de flesta större 
organisationer är väl medvetna om, och arbetar därför med en ständig förbättring av sitt 
ekonomistyrsystem. Organisationer använder sig av sådan ekonomistyrning för att undvika att 
hamna i ekonomiska trångmål och för att styra verksamheten i önskad riktning.1  
 
Organisationer har ett stort inflytande över det mänskliga livet. Moderna organisationer 
omfattar bland annat sjukhus, fängelser, humanitära föreningar, skolor och fackliga 
organisationer. Dessa organisationer påverkar människan under många skeenden i livet. 
Många människor tillhör någon organisation och somliga tillhör till och med flera stycken. 
Idag är det svårt att tänka sig ett samhälle som inte har organisationer. Organisationer uppstår 
eftersom människors egenintresse bäst kan uppnås, eller tillvaratas, genom en kollektiv-, 
snarare än en individuell handling. Organisationers gemensamma drag är att de är medvetet 
strukturerade, de existerar som en del av ett större socialt sammanhang och de har inrättats för 
att uppnå mål.2 
 
I alla organisationer, till och med i de allra minsta, finns någon form av ekonomistyrning. I 
större organisationer är denna funktion relativt formaliserad och standardiserad, medan 
ekonomistyrning i mindre organisationer tenderar att vara informell. Ekonomistyrning har 
egentligen funnits lika länge som organisationer har existerat, dock är forskning kring 
området ett förhållandevis nytt fenomen. Studier har framförallt riktat sig mot vinstdrivande 
företag och i väldigt liten utsträckning mot ideella organisationer.3  
 
Ideella föreningar började bildas i Sverige i mitten av 1800-talet. De uppkom som folkrörelser 
där människor engagerade sig i allt från idrott till kyrkans verksamhet. Även idag är 
föreningslivet något som berör många människor.4 År 2005 fanns det enligt beräkningar av 
Statistiska centralbyrån drygt 24 000 ideella föreningar i Sverige5. Människors intresse för att 
engagera sig i olika uppgifter av ideell karaktär framhålls allt oftare som en styrka för 
samhället som helhet. Faktum är att varannan svensk, på ett eller annat vis, är involverad i en 
eller flera ideella organisationer. Exempel på ideella föreningar i Sverige är; idrottsföreningar, 
politiska partier, fackförbund och hjälporganisationer. Den ideella sektorn utgörs inte bara av 
frivilliga och oavlönade personer, utan är även en arbetsplats för många människor. Nästan 
2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige, det vill säga ca 100 000 personer, är anställd inom 

                                                 
1 Kullvén, (2001) s. 27 
2 Abrahamsson och Andersen (1998) s. 24 
3 Anthony och Young (1988) s. 3 
4 Riksskatteverket (2002) s. 104 ff 
5 www.scb.se  (2006-04-03, kl 11.30)   
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denna sektor.6 1992 omsatte de ideella organisationerna i Sverige nästan 60 miljarder kronor, 
vilket då utgjorde 4 % av landets BNP.7  
 
Till skillnad från vinstdrivande företag, som har till syfte att ge utdelning på investerat kapital 
till ägarna, drivs ideella föreningar för att generera medlemsnytta.8 Beslut som tas i en ideell 
förening syftar till att bidra till mesta möjliga service med de tillgängliga resurserna. 
Grundläggande är att en ideell organisations framgång mäts genom hur mycket den bidrar 
med till allmänhetens välbefinnande.9 Även om en ideell förening, enligt definition, drivs helt 
utan vinstsyfte är det viktigt att klargöra att många organisationer av detta slag omsätter 
mycket pengar. Med anledning av alla skriverier i media de senaste åren som bland annat 
handlat om stora ekonomiska problem för bland annat idrottsföreningar finns ett intresse för 
att se hur ideella organisationer använder sig av ekonomisk information.  
 
En ideell förening som bedriver näringsverksamhet och innehar tillgångar vars 
marknadsvärde värderas till mer än 30 prisbasbelopp är bokföringsskyldiga.10 Ett 
prisbasbelopp för inkomståret 2006 uppgår till 39 700 kronor.11 Har föreningen en normal 
omsättning som överstiger 20 prisbasbelopp tillkommer även kravet på årsbokslut. Ett 
årsbokslut är inte offentligt och skall vara upprättat senast sex månader efter räkenskapsårets 
slut. Överstiger föreningens tillgångar 24 miljoner kronor förändras kravet på årsbokslut till 
att istället framställa en årsredovisning. Skillnaden är att en årsredovisning innehåller noter, 
förvaltningsberättelse och fler tilläggsupplysningar. En årsredovisning har även genomgått 
revision och är offentlig.12 
 
Lagar och bestämmelser för ideella föreningar skiljer sig i flera avseenden från andra 
associationsformer. Karakteristisk för flertalet ideella verksamheter är att de främjar 
medlemmarnas ekonomiska intresse utan att bedriva så kallad ekonomisk verksamhet. Med 
icke-ekonomisk verksamhet avses i detta fall att föreningarna inte bedrivs affärsmässigt i 
syfte till ekonomisk vinning. Föreningarnas primära mål ligger i annat än det ekonomiska, 
men en fungerande ekonomi är en förutsättning för verksamheten.13 

1.2 Problemdiskussion 
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation som arbetar för att alla 
medlemmar ska bo tryggt med inflytande och gemenskap. Organisationen klassificeras som 
en ideell förening då verksamheten inte bedrivs som näringsverksamhet. Istället arbetar 
organisationen med att organisera landets hyresgäster i lokala och regionala föreningar, som i 
sin tur ingår i riksförbundet Hyresgästföreningen. Genom denna opinionsbildning verkar 
organisationen för att ge medlemmarna stöd i relationen till hyresvärden, främst vid 
hyresförhandlingar. Hyresgästföreningen vill skapa bra villkor för boende i allmänhet och för 
hyresrätter i synnerhet. Varje medlem betalar varje månad en medlemsavgift på 70-80 kronor 
till organisationen och med drygt 537 000 medlemmar omsätter Hyresgästföreningen mer än 

                                                 
6 www.ideella.org, 2006-03-29, kl 11.40 
7 Gustafson (2005) s. 1  
8 www.ne.se (2006-03-13, kl 10:42) 
9 Anthony och Young (1988) s. 49 f 
10 FAR (2004) BFL, kap 2 §2 
11 www.skatteverket.se (2006-03-30 kl. 10.11) 
12 Lindblad och Lundén(2000) s. 105f 
13 Riksskatteverket (2002) s. 108 
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435 miljoner kronor enbart i medlemsavgifter varje år. Dessa pengar ska under året användas 
till att verka för de befintliga medlemmarnas bästa, samt att värva nya medlemmar. 14 
 
Ett vinstdrivande företag styrs ofta med budgetar och andra finansiella styrmedel. Inom 
Hyresgästföreningen, där finansiella mål inte är det primära, skulle det rimligtvis finnas andra 
faktorer som föreningen styrs efter. Skulle den grundläggande skillnaden i verksamhetssyfte 
mellan de båda associationsformerna kunna ge upphov till olikheter i användningen av 
ekonomistyrning i Hyresgästföreningen jämfört med ett vinstdrivande företag?  
 
Ideella föreningar består, helt eller delvis, av människor som arbetar gratis och ofta med stort 
engagemang, men troligen är deras kunskaper om ekonomistyrning tämligen begränsat, 
mycket beroende på att deras intresse ligger någon helt annanstans. I större ideella 
organisationer finns oftast avlönad personal på de högre hierarkiska nivåerna, men längre ner 
finns alltid de ideella krafterna. Skulle det kunna vara så att skillnader i kunskapsnivå, mellan 
ideella föreningar och företag, är en anledning till en annorlunda användning av 
ekonomistyrning?  
 
I ett företag finns nästan alltid tanken om att göra bra ekonomiska resultat. Kanske vill 
företaget överträffa förra årets vinst, eller är det i år den negativa trenden ska brytas och 
äntligen redovisa ett positivt resultat? På sikt måste en verksamhet kunna anses som lönsam 
för att det ska finnas en anledning till att driva den vidare. Att översätta detta resonemang till 
en ideell förening som Hyresgästföreningen och dess verklighet är inte helt enkelt. Vad är det 
som utgör drivkraften för Hyresgästföreningen att år efter år verka för sina medlemmars 
bästa? Kanske ligger svaret i frågan; att drivkraften enbart är att verka för medlemmarnas 
bästa. Men någonstans kommer ändå föreningens ekonomi in i bilden. Att driva verksamheten 
med fokus enbart på medlemmarnas bästa är inte möjligt utan att samtidigt ha en ordnad 
ekonomi. Frågan är med hjälp av vilka ekonomiska och icke ekonomiska styrmedel 
Hyresgästföreningen styr sin verksamhet?   

1.3 Frågeställningar 
Huvudfråga: 

• Varför använder Hyresgästföreningen sina styrmedel som de gör? 
För att besvara huvudfrågan måste först följande frågor besvaras: 

• Vilka styrmedel använder sig Hyresgästföreningen av? 
• Hur används styrmedlen inom Hyresgästföreningen? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna magisteruppsats är att öka förståelsen för ekonomistyrning i ideella 
organisationer genom att beskriva vilka styrmedel Hyresgästföreningen använder sig av (och 
genom att klassificera Hyresgästföreningen i två matriser för ideella organisationer). Vidare är 
syftet att identifiera hur dessa styrmedel används samt att förklara, utifrån institutionell teori 
och struktureringsteori, varför Hyresgästföreningen använder sina styrmedel på det sättet de 
gör.  

                                                 
14 Hyresrättsföreningens årsredovisning 2004 
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2. Disposition 
I detta kapitel kommer uppsatsens upplägg att förklaras, vilket ger läsaren förståelse för hur 
och varför de olika delarna behandlas på sin särskilda plats. Förhoppningen är att detta ska 
underlätta läsningen. 
 
Nästa kapitel tar upp de teorier författarna utgår ifrån, dessa kommer sedan att användas som 
analysverktyg. Att teorierna presenteras så tidigt har sin grund i att det är lättare att motivera 
metoden utifrån de teorier som tas upp. De teorier som presenteras är institutionell teori och 
struktureringsteori. Dessa teorier ska användas som verktyg att analysera hur och varför 
hyresgästföreningen använder de styrmedel de har. En studie utan institutionell teori och 
struktureringsteori skulle svara på frågorna vilka styrmedel som finns och hur dessa används. 
Svaret på frågan varför styrmedlen används på det sätt de görs kommer att förklaras utifrån 
institutionell teori och strukturerings. 
 
Efter teorikapitlet följer metodkapitlet, där tillvägagångssättet för studien förklaras. Även 
andra delar tas upp, till exempel valet av den organisation som studeras och vilka styrmedel 
som studeras.  
 
Innan kapitlet innehållande de valda styrmedlen tas upp finns två klassificeringar av ideella 
föreningar. Den första är en uppdelning gjord av svenske Carl Hemström, som skrivit mycket 
om den ideella sektorn. Hemström förklarar skillnaden mellan olika typer av ideella 
föreningar och ekonomiska föreningar. Den andra klassificeringen är gjord av Amerikanen 
Haim Falk. Han delar upp ideella organisationer i klubbar och icke klubbar och förklarar 
skillnader mellan dessa. Dessa två klassificeringar tas upp för att författarna vill placera in 
Hyresgästföreningen i dessa båda, vilket underlättar vid en jämförelse med andra ideella 
organisationer.  
 
De styrmedel som tas upp är valda av författarna utifrån det vi uppfattat som vanligt 
förekommande när vi studerat ämnesområdet. De styrmedel som behandlas är kalkyler, 
budget, belöningssystem, balanserat styrkort samt externredovisning. Alla dessa kan användas 
för internt bruk, men endast externredovisning är något som krävs av lagen. 
 
I empirikapitlet presenteras en löpande text utifrån de intervjuer som gjorts med de valda 
respondenterna. I slutet av empirin följer också ett avsnitt om Hyresgästföreningens 
balanserade styrkort och andra viktiga perspektiv. 
 
I analysen placeras Hyresgästföreningen in i de två olika klassificeringsmodellerna för ideella 
föreningar samt klubbar och icke-klubbar. Efter det återges vilka styrmedel 
Hyresgästföreningen har och hur dessa används. Efter den översikten kommer en djupare 
analys utifrån institutionell teori och struktureringsteori förklara varför styrmedlen används 
som de gör. 
 
I slutsatsen presenteras vad uppsatsen lett fram till och svar på de grundläggande 
problemfrågorna redovisas. 
 
Slutligen följer en egen diskussion där intressanta delar som framkommit under 
uppsatsarbetets gång, men som ligger utanför syftet till uppsatsen, kommenteras.  
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3. Teori 

3.1 Institutionell teori 
Institutionell teori har sin grund i att världen är skapad av våra egna tankar och idéer. De 
sociala regler, normer, symboler och praxis som skapas anammas av organisationer och de 
anställda accepterar och försöker leva upp till dessa.15  
 
Institutionell teori bygger på två traditioner, det är den äldre som bygger på att organisationer 
utnyttjar tolkningsprocesser för att påverka sin omgivning och den modernare som bygger på 
studier av inlärning, tolkning och social förståelse. Skillnaden ligger i att den moderna teorin 
är mer övergripande. Den moderna teorin lägger stor vikt vid förhållanden som legitimerar en 
organisation, dvs. faktorer som gör att den blir accepterad av sin omgivning.16 
 
En institution kan beskrivas som påverkande sociala sammanhang som styr människors 
agerande. Det sociala sammanhanget ger individer ett sätt att tänka och agera på genom 
vanor. Institutioner består av antaganden som är så pass djupt rotade att de tas för givet, hos 
människorna i organisationen, och som på så sätt styr handlingar. Institutioner påverkas också 
genom individers handlingar, eftersom det är dessa som ligger till grund för en institution. 
Dualiteten mellan institutioner och individers handlingar bottnar i regler och rutiner. Regler är 
de formellt uttalade sätten på vilka handlingar egentligen ska utföras, medan rutiner är de 
tankemönster och handlingar, som påverkar hur saker och ting i praktiken utförs. Skillnaden 
mellan regler och rutiner uppstår i en process där regler medvetet eller omedvetet feltolkas 
och som på så sätt bidrar till nya handlingsmönster. När nya regler implementeras skapas 
direkt en uppfattning om hur dessa ska tolkas och på så sätt har en rutin skapats.17  
 
Det går att likna förhållandet mellan handlingar och institutioner med förhållandet mellan att 
tala och ett språk. Ett språk påverkas och ändras över tiden beroende på hur vi talar det. 
Institutioner skapar och begränsar regler samt rutiner som påverkar en individs värderingar 
och således även dennes handlingar. Ju djupare en institution är rotad i en organisation, desto 
mer resistent är den mot förändringar.18 Nedan följer en figur som illustrerar hur samspelet 
mellan institutioner och individers handlingar ser ut.  

figur 1. The process of institutionalisation
19 

                                                 
15 Gustafson (2005) s. 14 
16 Greve (1997) s. 64 ff 
17 Burns och Scapens (2000) s. 5 
18 Ibid. s. 8 
19 Ibid. s. 9 
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Institutioner påverkar (kodar) regler och rutiner (pil A) genom de värderingar som förmedlas. 
Enligt pil B påverkas individens handlingar av de regler och rutiner som institutionen 
förmedlar som givna. Individen har ett fritt val men den fria viljan påverkas av de rådande 
värderingarna i omgivningen. Handlingar som på något sätt går emot de inarbetade 
värderingarna, medvetet eller ej, reproducerar nya rutiner, vilka även kan förändra de regler 
som finns (pil C). En sådan reproduktion av nya rutiner är inte något som sker direkt, utan 
fungerar som en kumulativ process som inte beror på en enskild tidpunkt eller händelse. 
Processen är ständigt pågående och förändringar växer fram med tiden. Efter en längre tid av 
reproduktion kan regler och rutiner institutionaliseras och anses då som ”tagna för givet” av 
organisationen (Pil D). För att regler och rutiner ska institutionaliseras krävs längre tid än det 
gör för handlingar att reproducera regler och rutiner (jämför lutningen på pil C och D).20   
 
Institutionalisering är en process där en rådande norm blir accepterad av deltagarna i ett 
socialt system. Det är viktigt att titta på vad som påverkar organisationer och deras 
förhållanden internt och externt. Organisationer är föremål för institutionalisering och då 
främst institutionalisering av organisationsstrukturer. Människor har en allmän uppfattning 
om hur en organisation ser ut och vilka roller som existerar. Det finns en acceptans mot 
organisationen och det är det som krävs för att organisationen ska kunna få sin legitimitet. 
Organisationer visar därmed upp att de hanterar olika slags rutiner ex. löneutbetalningar, 
räkenskaper osv. De använder sig av personer med specialkompetens som kan utföra 
uppgifterna. Detta bidrar till att organisationer blir accepterade av andra organisationer och av 
allmänheten som en legitim aktör. Institutionalisering är när en handling blir accepterad som 
en rådande norm i ett socialt system. Innebörden av att beteenden eller företeelser blivit 
institutionaliserade är att de accepteras utan att ifrågasättas, de tas för givna.21 
 
Det är graden av institutionalisering som avgör hur mycket utrymme det finns för personligt 
och gruppmässigt samspel. Ju exaktare målsättningar en organisation har och ju mer 
specialiserad verksamheten är, desto mindre tillfälle att låta de sociala krafterna påverka 
utvecklingen.22 

3.1.1 Struktureringsteori  
En del av den institutionella teorin är den så kallade struktureringsteorin. Struktureringsteori 
brukar skilja på tre olika delar; struktur, handling (agency) och system. Det finns en dualitet 
mellan struktur och handling som utgör det sociala systemet i en organisation.23  
 
Strukturer är de ramar, koder, normer och regler som finns i det sociala systemet och som 
individer har skapat och följer. Dessa strukturer är ofta ganska fasta, men kan förändras. 
Antingen sker förändringen lite i taget under årens lopp eller så sker det en radikal förändring. 
Dessa strukturer bidrar till upprepning och ordning i systemet. Strukturerna existerar utan att 
vara beroende av någon enstaka individ, men det är upp till varje individ att tolka och agera 
utifrån strukturerna.24  
 
Med handling avses de självmedvetna individernas egna handlingar, vad varje person kan 
göra för skillnad både medvetet och omedvetet. Till största delen sker individers handlingar 
reflexmässigt utifrån den kunskap som individen hyser undermedvetet, till exempel att följa 

                                                 
20 Burns och Scapens (2000) s. 9 
21 Greve (1997) s. 125 
22 Selznick (1984) s. 122 
23 Macintosh (1994) s. 170 
24 Ibid. s. 170 
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grammatik när han/hon pratar. Individen talar grammatiskt korrekt utan att egentligen tänka 
på grammatikens lagar. Självklart kan också individen gå emot den struktur som finns och 
handla i motsats till vad reglerna säger. Dualiteten mellan struktur och handling kan sägas 
vara varsin sida av samma mynt. Den ena sidan kan inte finnas utan att den andra också 
existerar, och de påverkar varandra. Individer tolkar strukturerna och förändrar dessa i och 
med sina handlingar, samtidigt som strukturerna påverkar hur individerna handlar. (jämför 
med fig. 1) 25 
 
Strukturen har enligt struktureringsteorin tre olika egenskaper, legitimitet, dominans och 
signifikans. Legitimitet är det som ligger bakom de normer och regler som skapas i ett socialt 
system. Det ska vara tydligt vad som är moraliskt och omoraliskt. Moraliskt handlande bör 
uppmuntras och sanktioner kan finnas för att hindra omoraliskt handlande. Ur 
informationsflödesperspektivet kan ekonomisk information visa hur en avdelning, projekt, 
företag, etc. presterar. Det kan till exempel vara moraliskt idealiskt att sikta mot att göra vinst. 
Ekonomisystem bidrar också till återskapandet av värderingar och moral, inte bara att vara 
underlag för beslutsfattande. Den ekonomiska informationen gör det lättare att veta vad som 
förväntas av individen eller avdelningen etc.26 
 
Ordet legitimitet kommer från latinets lex, vilket betyder lag, men har i samhällsvetenskapliga 
sammanhang ofta en vidare betydelse. Att en företeelse upplevs vara legitim innebär, förutom 
att den är laglig, också att den är moraliskt legitimerad. Om exempelvis medborgarna anser att 
de politiska besluten och institutionerna är legitima, betyder det i praktiken att de ses som 
moraliskt acceptabla, men inte nödvändigtvis moraliskt önskvärda. Legitimitet handlar med 
andra ord om att merparten av medborgarna godtar en viss institutionell ordning, men de 
behöver inte uppskatta den.27 
 
Legitimitet som begrepp är viktigt när det handlar om vilka personer eller grupper som får 
göra sin åsikt hörd inom en organisation. Det existerar en slags institutionell barriär som 
måste passeras, det vill säga idéer och normer om hur det ska gå till att göra sin röst hörd. Ju 
mer avvikande från de institutionaliserade föreställningarna en grupp är, desto svårare är det 
för den att få uppmärksamhet; gruppen saknar legitimitet.28 
 
Dominans handlar om makt i hierarkier inom ett system, ett exempel på en sådan hierarki är 
från politiker, till rektor på ett universitet, vidare till institutionsansvarig, sen till läraren och 
slutligen studenten. Makten kan ha ett naturligt och obemärkt flöde, där man inte tänker på 
maktens inverkan. Normalt sett går makten uppifrån och ner i hierarkin, men ibland kan 
maken ligga hos de underordnade. Ett exempel är strejker, där de anställda är i maktposition 
då företaget inte skulle kunna fungera om de anställda inte arbetar. Flödet i ett 
informationssystem hänger hårt samman med dominans, framförallt den ekonomiska 
informationen då den ofta framställs högt upp i leden. Den ekonomiska informationen visar 
också vem som är ansvarig för vad, vilket bidrar till bibehållandet av dominansstrukturerna. 
Har man kontroll över informationen från ekonomistyrsystemet har man också en position av 
makt och dominans.29  
  

                                                 
25 Macintosh (1994) s. 170-172  
26 Ibid. s. 174 
27 Möller (2000) s. 23 ff 
28 Theodorsson (2001) s. 31 
29 Macintosh (1994) s. 175 
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Signifikans, fritt översatt från Macintosh, är den abstrakta kognitiva dimension av socialt liv 
varigenom individer kommunicerar och förstår varandra. Macintosh menar alltså det språk 
som individer använder utifrån de erfarenheter, kunskaper och regler som präglar varje 
individs situation i varje enskilt system (läs organisation). I olika organisationer uppstår olika 
språk, beroende på om man till exempel är inom ett specialiserat område. Även informationen 
från de ekonomiska systemen ger upphov till ett särskilt språk och tolkning av den. 
Informationen kan användas för att förklara och motivera varför organisationen agerar som 
den gör i en särskild situation.30 

                                                 
30 Macintosh (1994) s. 172-174 
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4. Styrmedel 

4.1 Vad är ekonomistyrning? 
Ekonomi betyder som bekant hushållning av resurser. Varje företag, organisation eller 
förening anskaffar resurser på ett eller annat sätt, dessa resurser skall sedan förbrukas. Hur 
resurserna ska anskaffas och förbrukas på bästa sätt kan underlättas med hjälp av 
ekonomistyrning.31 
 
I nationalencyklopedin definieras ekonomistyrning på följande sätt; ”avsiktlig påverkan på en 
verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål. Dessa kan avse 
räntabilitet, likviditet, soliditet, begränsning av risker eller dylikt. Ekonomistyrning omfattar 
dels planering med hänsyn till förväntade förhållanden och parering mot oväntade händelser, 
dels uppföljning och utvärdering med rapporter och nyckeltal.”32 
 
Ekonomistyrning handlar om ekonomiska mått, men för den skull inte endast om monetära 
mått, även om dessa mått är viktiga och vanligt förekommande. Ekonomistyrning handlar om 
att styra hela verksamheten. De vanligast förekommande styråtgärderna består av: 

- ett formellt styrsystem 
- valet av organisatorisk struktur för verksamheten och dess bemanning med kompetent 

personal 
- utformningen av ett belöningssystem 
- mindre formaliserade inslag som utbildning och strävan att få till stånd en viss anda 

eller kultur i organisationen33 
 
Så här beskrivs styrningen i en vinstdrivande verksamhet: 

                          
   figur 2, styrning av verksamheter

34
 

                                                 
31 Magnusson och Wahlgren (1995) s. 7-8 
32 www.ne.se (2006-04-12, kl 10.21) 
33 Magnusson och Wahlgren (1995) s. 7-8 
34 Ibid. s. 8 
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Som nämnts ovan behöver måtten i ekonomistyrning inte vara av det monetära slaget, som till 
exempel lönsamhet eller finansiella flöden, det kan också uttryckas i till exempel förbrukade 
kvantiteter av resurser.35 
 
Ordet ekonomistyrning kan delas upp i två delar, ekonomi och styrning. Den första delen, 
ekonomi, handlar ofta om organisationers behov av ekonomisk effektivitet i något avseende. 
Ekonomisk effektivitet innebär utbytet mellan prestationers nytta och resursuppoffringens 
storlek. För att uppnå den ekonomiska effektiviteten används ofta medveten styrning av något 
slag. Styrningen kan ske direkt eller indirekt, den direkta styrningen innebär fokusering på hur 
det egna agerandet påverkar verksamheten. Indirekt menas att ekonomistyrningen används för 
att påverka medarbetare som i sin tur påverkar verksamheten.36 
 
Om den direkta styrningen hårdras kan man se att informationen som används inom 
ekonomistyrning syftar till att effektivisera resursallokeringen i en verksamhet på bästa sätt. 
Den indirekta styrningen syftar till att kunna delegera ansvar och arbetsuppgifter från 
överordnade neråt i organisationen. Samtidigt som de som delegerade resurserna ska 
kontrolleras ifall deras delegering av resurser skett på ett bra sätt. Ekonomistyrning kan alltså 
delas upp i två viktiga delar, beslutsstöd och ansvarsstyrning.37 
 
Inom traditionell ekonomistyrning, gällande vinstdrivande företag, har fokus länge legat på 
det vertikala flödet. De krav ägarna har på avkastning sätter prägel på hela företagets 
utformning av ekonomisystemet. Det horisontella flödet har dock framhävts mer och mer, där 
fokus ligger på utveckling av nya produkter, marknadsföring, inköp, produktion och 
eftermarknad. De mått som används i det horisontella flödet är delvis ekonomiska mått av 
monetär karaktär, men även andra mått spelar stor roll, till exempel leveranssäkerhet eller 
genomloppstider. Viss kritik har riktats mot de mått som används, på grund av att de har 
fokus bakåt och inte bidrar i någon större utsträckning till att tala om hur framtiden kommer 
att utveckla sig.38 
 
Ekonomistyrningens huvuduppgift är att formulera adekvata mål för planering och 
uppföljning av företagets verksamhet samt mäta utfallet i ekonomiska termer. Notera att 
begreppet ekonomiska termer är brett och inte endast ska kopplas till monetära mått.39 
 
Denna ganska allmänna beskrivning av ekonomistyrning tar inte upp några konkreta exempel 
hur informationen används. I följande avsnitt kommer vanligt förekommande styrmedel att tas 
upp. De styrmedel som beskrivs är vanligt förekommande i många olika organisationer och de 
skulle även kunna vara av stor vikt för en ideell organisation. Den externa redovisningen 
krävs av lagen, men kan även den användas som styrmedel, därför beskrivs även 
användningen av sådan information i korthet. 

                                                 
35 Magnusson och Wahlgren(1995) s. 8 
36 Gerdin (1999) s. 94-95 
37 Ibid. s. 95 
38 Magnusson och Wahlgren (1995) s. 9 
39 Ibid. s. 17 
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4.2 Intern ekonomisk information 

4.2.1 Kalkyler 
En kalkyl kan tas fram för många olika situationer, det kan vara allt från att till exempel 
beräkna kostnaderna för en produkt, hur mycket resurser ett projekt kan tänkas kräva eller hur 
stora lönekostnader en särskild avdelning kan tänkas ha under en viss period. Det finns 
egentligen inga restriktioner för vad kalkyler kan framställas till, det finns således ingen 
standardkalkyl som fungerar i alla situationer. Det är viktigt att de som använder sig av 
kalkylen är medvetna om hur den har framställts, vilka data som använts som input och hur de 
ska använda den.40 
 
Kalkyler utgör ett underlag för beslutsfattande i olika situationer, till exempel om det är mest 
lönsamt att tillverka en produkt inom företaget eller om den ska köpas in från andra 
tillverkare. Det är dock viktigt att inse att de finansiella måtten inte ensamma är viktiga, andra 
aspekter har också betydelse, bland annat information om marknaden, sociala och politiska 
aspekter. En kalkyl är oftast en förenkling av verkligheten, där hänsyn tas till kraven från 
användaren och vilken tillgång till information som finns. Det är svårt att ta med all befintlig 
information, för det skulle göra kalkylen för komplex, därför väljs den mest relevanta 
ekonomiska informationen för respektive kalkylsituation.41 
 
Kalkyler kan också användas för uppföljning av ett arbete, man brukar skilja på för- och 
efterkalkyler. Syftet med efterkalkylerna kan variera, men kan bland annat vara att finna 
förbättringsmöjligheter i verksamheten, identifiera kostnadsavvikelser och att lära sig att 
framställa bättre förkalkyler.42 
 
Kalkyler ligger ofta med som en grundinformation vid upprättandet av budgetar och man kan 
säga att en budget är en sorts kalkyl, om än ganska omfattande. Därför kommer följande 
stycke att ta upp hur och varför budgetar används. 

4.2.2 Budgetens användningsområde 
En budget ska hjälpa till att nå organisationens mål. Med hjälp av en budget kan företag fatta 
bättre beslut i olika situationer då man tvingas tänka igenom frågorna i ett sammanhang. En 
budget kan användas för att ge medarbetare medbestämmanderätt och känna sig delaktiga och 
ansvariga för särskilda delar i organisationen om de får ta del av budgetinformationen eller är 
med och framställer budgeten. Delaktigheten kan även leda till bättre prestationer. Budgeten 
kan också öka kommunikationen mellan olika enheter och medarbetare i organisationen.43 

4.2.3 Hur budgetar används 
Budgetar kan användas på flera olika sätt beroende på vad man vill uppnå med 
budgetinformationen. Tre huvudsakliga användningsområden är att använda budgetar som 
framtida prognoser, att sätta upp motiverande mål och att utvärdera prestationer. Dessa tre 
användningsområden kan stå i konflikt med varandra, då till exempel en prognostiserande 
budget inte alltid är utformad på samma sätt som en som är till för att motivera eller 
utvärdera.44 
                                                 
40 Ax, Johansson och Kullvén (2002) s. 165-167 
41 Ibid. s. 170-172 
42 Ibid. s. 193-194 
43 Bergstrand och Olve (1996) s. 18-20 
44 Emmanuel, Otley och Merchant (2004) s. 167 
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Budgetar som prognoser 
En organisations övergripande budget kan användas som underlag för chefer längre ner i 
leden att framställa egna prognostiserande budgetar. Dessa budgetar utformas på olika sätt 
beroende på vilken information föreståndarna får och vilken situation organisationen befinner 
sig i. Individer tänker i många fall på sitt eget bästa när budgetar sammanställs. I vissa fall 
skapas en budget som inte är svår att uppnå, en sådan budget uppfylls i regel alltid och 
föreståndaren ser ut att stå i god dager. I andra situationer kan en budget sättas så högt att den 
är omöjlig att uppnå. Fördelarna med en sådan budget måste då överväga nackdelarna med att 
inte uppfylla budgeten. Till exempel kan en föreståndare som framställer en sådan budget få 
stark stöd och uppbackning av chefer högre upp i organisationen under perioden. Trots 
besvikelsen då bugeten inte uppfylls så värderar föreståndaren stödet från cheferna högre 
under perioden än deras besvikelse då målet ej nås. Oavsett om budgetar är sammanställda på 
ett felaktigt sätt, med avsikt eller inte, är det viktigt för ledningen att försöka upptäcka och 
rätta till felen. Att upptäcka felen är inte enkelt då budgeten kan vara snedvriden åt båda håll, 
samtidigt som externa förändringar också kan spela in. Även om man upptäcker felaktiga 
budgetar är det inte alltid säkert att en förändring av dessa är det bästa, då förändringen kan 
påverka motivationen hos personal lägre ner i organisationen.45 
 
Budgetar som motivation 
Det finns väl underbyggda studier som visar att om ett väl definierat, kvantitativt mål finns, så 
resulterar det i bättre prestation än om inget sådant mål finns uppsatt. Desto högre krav och 
svårare mål som sätts ju bättre blir prestationerna. Om målen upplevs ouppnåeliga har det 
dock en motsatt verkan och prestationerna blir sämre. Specifika mål är bättre än mål som 
endast säger ”gör ditt bästa”. Det är relativt enkelt att tilldela individer olika mål, men att få 
dem att acceptera målen är inte alltid lika enkelt. Accepteras inte målen ger folk upp och 
resultatet blir troligtvis sämre än om mindre krävande mål satts upp.46 
 
Även om målen kan sättas högt för att nå bästa möjliga prestation är det viktigt att inte alltid 
ha mål som ej uppfylls, då personal som alltid misslyckas inte kommer att må bra av en sådan 
situation, regelbundna mål som uppfylls är viktigt för att skapa en positiv anda hos 
personalen. De bästa prestationerna nås då de som ska uppnå budgeten är med och sätter upp 
målen, så det accepteras av folk lägre ner i organisationen. När delaktigheten i att framställa 
budgeten är hög, leder det till god kommunikation inom organisationen, denna 
kommunikation leder till bättre och mer relevanta budgetstandards. Delaktigheten leder också 
ofta till att risken för manipulation av och felaktigheter i budgetarna minskar.47   
 
Budgetar som utvärdering 
Budgetar kan användas som utvärdering då en jämförelse sker mellan utfall och budget, det är 
tydligt om resultatet varit i likhet med budgeten, eller skiftar åt något håll. När budgetar 
används som ett utvärderande mått är ofta belöningar kopplade till budgetens måluppfyllelse. 
Det hävdas att budgetar i sig inte bidrar till någon större motivation, däremot så är belöningar 
i samband med måluppfyllelse ett av de bästa sätten att motivera personalen. Att framställa en 
budget och få personal att försöka uppnå målen behöver inte vara svårt, det som kan vara 
problematiskt är att få personalen att uppfylla målen genom ett korrekt handlande. Att 
använda budgeten som utvärdering för hur prestationer varit under en period och ge 

                                                 
45 Emmanuel, Otley och Merchant (2004) s. 168-170 
46 Ibid. s. 171 
47 Ibid. s. 171-175 
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belöningar utefter måluppfyllelse kan leda till manipulation av redovisningsinformation. 
Manipulationerna görs för att ge intryck av att bra resultat har presterats under perioden.48 
 
I likhet med när en budget används som motivation så hävdas att delaktighet i budgetens 
framtagande leder till bättre budgetar och att de accepteras lättare, därmed bör också 
handlandet för att uppnå budgeten ske på ett mer korrekt sätt.49 
 
Man kan se en koppling mellan användningen av budgetar och användningen av 
belöningssystem, därför kommer ett avsnitt framöver att behandla användningen av olika 
typer av belöningssystem. 

4.2.4 Kritik mot budgetanvändning 
En budget som upprättas för att ändra på ett handlande i en organisation är endast slöseri med 
resurser om handlandet inte påverkas av budgeten. Att använda budgetar som prognoser över 
framtiden är vanligt, men om de prognostiserande budgetarna endast är en förlängning av de 
tendenser som är synliga är det troligt att budgeten uppfylls. En sådan budget har ju ingen 
egentlig nytta då den inte har någon egentlig effekt utan endast visar på vad som kommer att 
ske. Den har ingen påverkan på handlandet.50  

4.3 Belöningssystem 
Belöningssystemets vanligaste syfte är att motivera personal att arbeta effektivare, men en 
belöning kan till exempel också vara till för att personalen ska stanna i organisationen. En 
belöning kan vara allt från extra pengar i form av bonuslön vid ett väl utfört arbete, till en 
muntlig belöning i form av ett uppmuntrande ord av chefen. Det kan också vara belöningar i 
form av ökat ansvarstagande, interna befordringar eller kanske några extra dagars ledighet.51 
 
Belöningssystemen kan vara utformade så enskilda individer belönas eller så kan en grupp 
eller en hel avdelning belönas för en bra prestation. Vid en belöning för stora grupper finns 
det risk att individer inte presterar sitt bästa då de inte anser att just deras prestation kommer 
att påverka resultatet i någon större utsträckning. Det finns alltså risk för freeriders vid 
gruppbelöningar. Vid individuella belöningar finns risk att individer endast jobbar för sitt eget 
bästa och tänker inte på vad som är bäst för hela organisationen52 
 
Oavsett hur belöningssystemet är utformat så är syftet att påverka de individer som belönas. 
Ett bra belöningssystem har stor betydelse för hur organisationen styrs mot sina mål och det 
påverkar också relationen mellan organisationen och de anställda på lång sikt. Ett felaktigt 
utformat belöningssystem som inte påverkar de anställdas beteende kan leda till ökade 
kostnader för organisationen, utan någon extra prestation i gengäld.53  
 
En av de viktigaste faktorerna som ledningen måste ta hänsyn till vid införandet av ett 
belöningssystem är hur det kommer att uppfattas av omvärlden. Detta gäller framför allt 
börsnoterade företag. Belöningar till högt uppsatta personer i ledningen får inte uppfattas som 
orimliga och orättvisa av aktieägare, medarbetare, media eller opinionsbildare, eftersom 
sådana uppfattningar riskerar att få en negativ effekt på företaget. En annan, nära besläktad, 

                                                 
48 Emmanuel, Otley och Merchant (2004) s. 175-176 
49 Ibid. s. 177-178 
50 Wallander (1995) s. 61-62 
51 Ax, Johansson och Kullvén (2002) s. 85 
52 Emmanuel, Otley och Merchant (2004) s. 81 
53 Smitt et al. (2002) s. 76 
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fråga gäller vilka som ska få möjlighet att ta del av det nya belöningssystemet. Ju färre som 
berörs, desto större blir kravet på information från ledning och styrelse till övriga i 
organisationen. Ett vanligt förekommande fenomen i dessa sammanhang är att informationen 
är mycket begränsad utanför den krets som berörs. I det långa loppet är det bättre att från 
ledningens sida tydligt klargöra och motivera vilka prestationer som kommer att belönas och 
vilka som berörs och inte berörs av systemet.54 

4.4 Balanserat styrkort 
Det balanserade styrkortet kan sägas översätta en organisations strategier och visioner till ett 
antal mål och prestationsmått i olika perspektiv. Ett balanserat styrkort ska bidra med mål och 
mått som inte endast har finansiell karaktär, det kan till exempel handla om mått på 
kundnöjdhet. Ett motiv till att använda balanserade styrkort är att de rent finansiella måtten i 
stor utsträckning endast blickar bakåt och används för utvärdering. I det balanserade styrkortet 
sätter man upp icke-finansiella mål som organisationen ska arbeta emot.55 
 
Ett balanserat styrkort exkluderar inte de finansiella måtten, tanken bakom namnet är att de 
icke-finansiella måtten ska ligga i balans med de finansiella för att uppfylla organisationens 
visioner och strategier. I samband med balanserade styrkort nämns ofta fyra olika perspektiv 
som man styr efter, dessa är det finansiella perspektivet, det interna perspektivet, lärande- och 
tillväxt perspektivet och kundperspektivet. Utifrån dessa olika perspektiv ställs sedan mått och 
mål upp för verksamheten. När måtten och målen tagits fram gäller det att styra verksamheten 
efter dessa.56 

                        
    figur 3,  balanserat styrkort

57 
 
Det finansiella perspektivet anger vilka krav som ägarna har på företaget ur ett finansiellt 
perspektiv. Det kan till exempel handla om avkastning på investerat kapital eller utdelning på 
aktier. Vad måste göras för att tillfredsställa ägarna? Målet är att skapa värde för ägarna.58 

                                                 
54 Smitt et al. (2002) s. 78  
55 Ax, Johansson och Kullvén (2002) s. 670-671 
56 Ibid. s. 672-674 
57 Ibid. s. 672 
58 Ibid. s. 673 
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Kundperspektivet visar den bild som kunderna har om företagets verksamhet. Hur ska 
företaget profilera sig för att uppnå sin vision? Fokus ligger alltså på kunderna och strävan 
efter att skapa kundvärde.59 
 
Det interna perspektivet fokuserar på företagets interna verksamhet. Vilka processer som är 
viktigast för att företaget ska kunna göra ägarna och kunderna nöjda.60  
 
Lärande- och tillväxtperspektivet ger en uppfattning om den beredskap och förmåga som 
finns för att anpassa sig till en förändring, samt att bibehålla den förmåga som finns idag. 
Perspektivet ska också påvisa vilka krav som ställs på verksamhetens utveckling, för att 
kunna skapa framtida värden för kunder och ägare.61 

4.4 Externredovisning 
I likhet med kalkyler och budgetar ska redovisningsinformationen underlätta för 
beslutsfattande i olika situationer. Kalkyler och budgetar är framåtriktade och underlättar för 
planeringen av en verksamhet, externredovisningen är istället ett verktyg som används för 
uppföljning och kontroller. Det ger också värdefull information till andra intressenter som står 
utanför verksamheten, i form av årsredovisningen.62  
 
Förutom att tillfredsställa externa intressenters krav på information används 
redovisningsinformationen internt genom att jämföra de redovisade kostnaderna, intäkterna 
och likviditeten med dem som sattes upp i budgeten. Redovisningen ger också löpande 
information om verksamheten, i månadsrapporter, till exempel försäljningsutveckling eller 
förändringar bland tillgångar och skulder. Den löpande informationen ger ansvariga ett bra 
styrmedel att vidta åtgärder om allt för stora förändringar sker.63 

4.5 Egen analysmodell 
Utifrån de tre delarna, legitimitet, dominans och signifikans, från struktureringsteorin, 
kommer analysen att ta upp orsaker till varför Hyresgästföreningen använder sina styrmedel 
som de gör. De tre delarna kommer att utgöra varsitt avsnitt och analysmodellen ser ut på 
följande sätt: 

 
    figur 4, egen analysmodell 

 

                                                 
59 Ax, Johansson och Kullvén (2002) s. 673 
60 Ibid. s. 673 
61 Ibid. s. 673f 
62 Thomasson et al. (2002) s. 20 
63 Ibid. s. 21 
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Legitimitet kommer att hantera hur Hyresgästföreningens styrmedel används för att skapa 
förtroende bland medlemmar och i viss mån anställda.  
 
Dominans ska förklara var makten ligger i organisationen och hur detta påverkar varför 
styrmedlen används som de gör. 
 
Signifikans kommer att ta upp varför språket gällande styrmedlen används som det gör, om 
olika uppfattningar finns och utifall språket har utvecklats med tidens gång. 
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5. Metod 

5.1 Ämnesval 
Innan påbörjandet av denna studie har författarna i tio veckor studerat olika teorier inom 
ekonomistyrningsområdet. Teorierna utgår i första hand från vinstdrivande företag och 
behandlar inte hur liknande situationer i organisationer utan vinstintresse hanteras. Intresset 
för ideella organisationer finns hos författarna då båda är engagerade i ideella idrottsklubbar. 
Även vetskapen om att det i Sverige finns väldigt många ideella organisationer och att alla 
dessa, i större eller mindre utsträckning, även har en ekonomi att ta hänsyn till, är 
omständigheter som väckt intresset för ämnet. Att de ideella verksamheterna inte har studerats 
lika frekvent som vinstdrivande företag är faktorer som spätt på intresset ytterligare.  
 
Avsikten med studien är inte att undersöka en ideell organisation som enbart existerar lokalt, 
till exempel en idrottsförening. Istället avser författarna att studera en rikstäckande ideell 
organisation eftersom ekonomistyrningen i en sådan organisation troligen är viktigare, och 
förmodligen även mer utvecklad, än i en organisation som bara finns på en geografisk plats.  

5.2 Val av fallorganisation 
Hyresgästföreningen är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att ta tillvara landets 
hyresgästers intressen. Föreningen är organiserad med ett huvudkontor i Stockholm, tio olika 
regionala kontor och 184 lokala föreningar. Antalet medlemmar uppgår till ca 537 000 
hushåll.64 Dessa omständigheter sammantaget gör att Hyresgästföreningen faller mycket väl 
in i den typen av organisation vi haft avsikt att studera. Det är viktigt att fallstudien som 
genomförs inte bara är intressant för fallorganisationen och författarna själva, utan också 
bidrar med kunskap till en bredare grupp. En fallstudie av Hyresgästföreningens 
ekonomistyrning anser författarna vara av intresse för många rikstäckande ideella 
organisationer som arbetar för sina medlemmars intressen, exempelvis fackförbund och 
Villaägarnas Riksförbund.   

5.3 Perspektiv 
Valet av perspektiv anger ur vilken synvinkel som författarna väljer att skildra verkligheten. 
Valet av perspektiv påverkar utformningen av studiens fortsättning genom valet av källor, och 
perspektiv som den insamlade informationen tolkas från. Vidare påverkas även resultatet av 
valet av perspektiv.65 I denna studie vill författarna undersöka hur ideella organisationers 
ekonomistyrning fungerar. Avsikten är att se effekter på riksnivå och regionalnivå, som båda 
är höga hierarkiska nivåer i Hyresgästföreningen, och hur beslut på dessa nivåer påverkar hela 
föreningen. Studien kommer därför att inta ett ledningsperspektiv. Studien intar ett 
ledningsperspektiv därför att ekonomistyrning till stor del handlar om ledningens verktyg att 
styra en organisation.  

5.4 Angreppssätt 
Författarna har valt att studera uppsatsens problem utifrån en teoretisk referensram som vuxit 
fram efter inläsning av tidigare forskares verk. Den teoretiska referensramen består bland 
annat av institutionell teori som kommer att utgöra författarnas ”teoretiska glasögon” vid 
analyserandet av det emiriska materialet. Att se ett fenomen ur en institutionell synvinkel 

                                                 
64 Hyresgästföreningens årsredovisning 2004 
65 Eriksson och Wiedersheim (2001) s. 12 
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innebär i korthet att omvärlden är skapad av normer, sociala regler, symboler och praxis. 
Världen kan alltså sägas vara en social konstruktion som är allmänt accepterad. Vid 
analyserandet av det empiriska materialet ligger således den institutionella teorin till grund för 
resonemanget kring varför Hyresgästföreningen använder styrmedel på det sätt de gör.  

5.5 Kvalitativ metod 
Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning inriktar sig datainsamlingen på så kallade 
mjuka data, som till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Mjuk data besvarar 
frågan ”varför” och ger en djupare förståelse om en specifik undersökningsenhet.66 
 
Denna studie baseras uteslutande på kvalitativa undersökningar. Studiens avsikt är inte att 
göra en undersökning där generella slutsatser dras för alla ideella organisationer med hjälp av 
kvantitativa undersökningar, t ex enkätundersökningar. Istället vill författarna skapa en 
djupare förståelse om den specifika fallorganisationen och på så sätt ge ett kunskapsbidrag till 
liknande organisationer. 
 
Vår studie är en empirisk undersökning av en specifik organisation där vi en får djupare 
förståelse för ett speciellt fenomen. Dessa karaktärsdrag överensstämmer med beskrivningen 
av en fallstudie. De svar som erhålls är av ostrukturerad karaktär och måste tolkas och 
analyseras. Detta indikerar att studien är av kvalitativ karaktär där ett förstående syfte är det 
primära. 67  

5.6 Datainsamling 
Det insamlade datamaterialet brukar delas upp i två kategorier; primärdata och sekundärdata. 
Nedan följer en beskrivning av de båda typerna och även motiveringar till valen i denna 
uppsats. 

5.6.1 Primärdata 
Primärdata är information som av forskarna samlats in specifikt för den aktuella studien. 
Informationen kan erhållas genom intervjuer, enkätundersökningar eller observationer. 
Tillvägagångssättet beror till stor del på undersökningens syfte och vilka frågar som ämnas 
besvaras. Intervjuer är till exempel det bästa alternativet när djupare och mer svårförklarad 
information sökes, medan enkätundersökningar är mer lämpliga då omfattande och kvantitativ 
information eftersökes. Deltagande observation är en datainsamlingsform som ger mycket 
grundliga och exakta mätningar. Nackdelen är dock att denna form är mycket tidskrävande.68 
 
Ovan nämns att val av primärdata varierar beroende på vad den ämnar fylla för 
kunskapsbehov. I denna undersökning kommer uppgifter från intervjuer att användas för att 
fylla behovet. Även intervjuer kan i sin tur utformas olika beroende på ändamålet med 
datainsamlingen. Intervjuer kan vara av helt strukturerad art med klara och färdigställda 
frågor som oftast inte ger respondenten utrymme till något längre svar. En annan form av 
intervju är den totalt ostrukturerade, där intervjun tenderar att mer likna ett samtal eller 
diskussion än en vanlig intervjusituation. De två nämnda formerna kan ses som extrempunkter 
av intervjuformer. Ett mellanting är den semistrukturerade formen. Här är de färdiga frågorna 

                                                 
66 Svenning (2003). s. 72 
67 Johanessen och Tufte (2003) s. 56 
68 Saunders, Lewis och Thornhill (2003) s. 242 ff 
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av relativt öppen karaktär vilket ger utrymme för mindre diskussioner mellan intervjuaren och 
respondenten.69 
 
I denna undersökning används den semistrukturerade intervjuformen, detta för att hålla en 
viss struktur kring ämnet då det finns risk för att diskussionen annars kan flyta iväg och 
behandla andra områden än vad som var intressant för just denna studie. Samtidigt är avsikten 
att inte få för stort inslag av struktur, vilket kan hämma respondenten och på så sätt riskera att 
viktig kunskap inte belyses. För att respondenterna skulle kunna ge så bra och utvecklande 
svar som möjligt fick de, via e-post, möjlighet att ta del av intervjufrågorna innan intervjun 
genomfördes. I och med denna åtgärd minskas även risken för att respondenten ska bli nervös 
och på så vis hämma informationsflödet.  

5.6.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig och har tagits fram av någon annan, 
oftast till ett annat syfte än vad den aktuella studien har. Sekundärdata innefattar en rad 
tryckta dokument till exempel böcker, artiklar och årsredovisningar. Även lagar och 
rekommendationer ingår i begreppet sekundärdata, men de skiljer sig från tidigare nämnda 
data. De är förvisso framställda av någon annan men syftet är alltid detsamma och det ligger 
inga värderingar i de dokumenterade skrifterna.70 
 
Vid bearbetning av sekundärdata är det viktigt att vara medveten om att materialet som 
studeras från början är framtaget för ett annat syfte än vad den aktuella studien har. Risken 
som detta kan innebära har vi som författare haft i åtanke när vi läst och tolkat de skrifter som 
uppsatsen bygger på. Författarna har studerat teorier i litteratur från flera olika författare. För 
att säkerställa att innehållet i teorierna uppfattas rätt är det av vikt att ta del av flera författares 
verk om samma teorier. 
 
Data är hämtad från sökningar i databaser, främst från ELIN@orebro (Electronic Library 
Information Navigator) och Örebro universitets Voyager. Exempel på sökord som vi använt 
oss av är; non-profit, not for profit, budget, ekonomistyrning, belöningssystem och ideella 
organisationer. 

5.6.3 Våra intervjuer 
Valen av respondenter har gjorts utifrån att författarna vill se hur ekonomistyrningen utformas 
på de högsta nivåerna i hierarkin. Denna studie bygger på semistrukturerade telefonintervjuer 
med ekonomichef Urban Ehrenborg på rikskontoret hos Hyresgästföreningen och Christian 
Rickardsson som är ekonomicontroller på region Mitt och region AROS-Gävle. Anledningen 
till att telefonintervjuer genomfördes är att båda respondenterna hade pressade tidsscheman 
och att denna intervjuform därför ansågs vara mer lämplig. Efter den första intervjun med 
Urban Ehrenborg bearbetades intervjumanualen för att relevanta frågor skulle kunna ställas 
vid intervjun med Christian Rickardsson, därav är intervjumanualerna till de båda 
respondenterna inte exakt identiska. Skillnaden beror även på att respondenterna befinner sig 
på olika hierarkiska nivåer.      
 
Urban Ehrenborg är med anledning av sin position som ekonomichef den som har störst 
helhetssyn och har samtidigt även störst inflytande över Hyresgästföreningens 
ekonomistyrning. Christian Rickardssons position som ekonomicontroller på två olika 

                                                 
69 Ibid. 242 ff 
70 Saunders, Lewis och Thornhill (2003) s. 188 ff 
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regioner gör att han har stor insikt i hur det regionala arbetet fortgår. Anledningen till att 
intervjuer valdes att genomföras med dessa två personer beror på att de är väl insatta inom 
området och kan ge en bra beskrivning av ledningsnivån och den regionala nivån.  
 
Innan telefonintervjuerna genomfördes frågade författarna om respondenterna ville ta del av 
de frågor som skulle ligga till grund för intervjuerna i förväg. Ehrenborg valde att ta del av 
frågorna, medan Rickardsson valde att inte ta del av dem. Att Rickardsson valde att inte ta del 
av frågorna anser inte författarna påverkade studien negativt eftersom Rickardsson redan från 
början var positivt inställd till en intervju och hade tillräckligt god kunskap för att kunna 
besvara våra frågor utan att studera dem i förväg. Telefonintervjuerna genomfördes utav en av 
författarna, således användes inte en så kallad högtalartelefon. Anledningen till detta är att en 
högtalartelefon försämrar ljudkvaliteten och att respondenten kan uppleva detta som störande. 
Telefonintervjuerna spelades in, vilket respondenterna godkände och var medvetna om. 
Direkt efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och sammanställdes för att 
utgöra studiens empiridel. Empirikapitlet är således en förkortning och tolkning av vad 
respondenterna svarat på intervjufrågorna och inte de exakta svaren som erhölls. Detta är 
något som läsaren bör ha i åtanke.   

5.7 Reliabilitet och validitet 
Att en studie har hög reliabilitet är viktigt och kan översättas med att studien ska vara 
tillförlitlig. En tillförlitlig studie har karaktären att den ska kunna genomföras av andra 
forskare och resultatet ska då bli detsamma.71 För att stärka reliabiliteten i denna studie har 
författarna använt sig av bandspelare vid telefonintervjuerna, detta minskar risken för att 
information feltolkas och glöms av vilket är en risk om bara anteckningar förs. Efter att 
transkribering av intervjumaterialet skett skickades, via e-post, det bearbetade materialet till 
respektive respondent som fick komma med kompletteringar och åsikter om tolkningen som 
författarna gjort, detta stärker reliabiliteten ytterligare. Hur intervjuerna gått till och vilka 
frågor som använts finns beskrivet i avsnitt 5.6.3 och bilagorna 1 och 2.   
 
Validitet handlar om att eftersträva att det som har för avsikt att mätas verkligen är det som 
mäts i praktiken. Forskarna ska samla in data som är relevant i förhållande till studiens 
frågeställningar och syfte. Hög validitet efterstävas för att se till att resultatet inte beror på 
slumpens inverkan och rör det som studien syfte till. Begreppet kan förklaras med orden 
giltighet och relevans.72 För att uppnå en hög validitet i studien har författarna intervjuat 
personer inom Hyresgästföreningen som är väl insatta i föreningen ekonomistyrning, 
nämligen ekonomichefen på riksnivå och en ekonomicontroller på regionalnivå. Validiteten 
stärktes genom att handledaren Agneta Gustafson granskade intervjumanualen innan den 
första intervjun genomfördes. En mindre bearbetning av intervjumanualen gjordes efter den 
första intervjun då författarna ville utforma relevanta frågor till respondenten på den regionala 
nivån. Under studiens tio veckor har två oppositionsseminarier genomförts där ett flertal 
personer granskat och kommenterat denna studie, vilket lett till att validiteten ökat.  

5.8 Alternativa metoder 
Denna uppsats bygger på empiri hämtad från en ideell organisation – Hyresgästföreningen. 
Information har erhållits genom två semistrukturerade telefonintervjuer av tjänstemän i 
befattningar som har anknytning till organisationens ekonomistyrning. Ett alternativ till denna 
undersökningsform hade varit att undersöka ett flertal ideella organisationer och sedan göra 

                                                 
71 Saunders, Lewis och Thornhill (2003) s. 100f 
72 Ibid. s. 101 
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en jämförelse mellan dessa och då kunna urskilja likheter och skillnader i användandet av 
ekonomistyrning. Vid användandet av en sådan metod skulle möjligheten till att dra mer 
generella slutsatser om ideella organisationer öka. Denna studie fokuserar istället på att ge ett 
kunskapsbidrag genom en djupare undersökning av en enskild organisation, som på så vis 
ökar förståelsen för användningen av ekonomistyrning i organisationer som liknar 
Hyresgästföreningen, exempelvis fackförbund.  
 
Ett annat intressant angreppssätt hade varit att göra en mängd intervjuer med personer på alla 
olika nivåer i organisationen för att få ett bredare empiriskt material. Ett sådant angreppssätt 
skulle också visa hur ekonomistyrning tar sig uttryck på den lokala medlemsnivån, det vill 
säga hur den lokala medlemsföreningen påverkas av beslut som tas på ledningsnivå. 
Angreppssättet är dock mycket mer tidskrävande varför denna metod inte valts i denna studie.  

5.9 Källkritik 
En risk vi ser med att intervjua ekonomichefen och endast en ekonomicontroller på regional 
nivå är att dessa två kan ha haft ett större eller mindre samarbete än andra ekonomicontrollers. 
Ett förhållande kan leda till skillnader i uppfattningar om olika styrmedel. Att de båda 
respondenterna arbetat olika länge inom Hyresgästföreningen kan medföra att de tolkar 
information olika.  
 
Kritik kan riktas mot att intervjuerna skett i form av telefonintervjuer istället för personliga 
möten. Vid personliga möten skulle en bättre relation och möjligheter till tolkning av 
kroppsspråk kunna erhållas.  
 
Den litteratur som används i studien har diskuterat mellan författarna för att vår uppfattning 
ska vara likstämmig. Det innebär dock inte att vår uppfattning är helt i överensstämmelse med 
vad ursprungsförfattaren menat. Dock har inläsning av samma teorier skett från olika 
författares verk, detta för att minimera riskerna för feltolkningen. 
 
Källor tagna från Internet kan ibland anses ha låg tillförlitlighet. Dock anser vi att merparten 
av valda Internetkällorna har en relativt hög tillförlitlighet då de är välkända och respekterade.  
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6. Två klassificeringar av ideella föreningar 
Dessa båda definitioner av ideella föreningar tas upp för att kunna klassificera den 
organisation vari fallstudien utförs. Definitionerna är relevanta för läsaren då de tydliggör 
vilken typ av ideell förening som studeras. Vidare kan det bidra till att underlätta för en 
jämförelse av studien med liknande organisationer. 

6.1 Skillnad mellan Ideella föreningar och ekonomiska föreningar 
Det finns ingen allmän civilrättslig lag för ideella föreningar, utan man utgår från den lag som 
behandlar ekonomiska föreningar. Ideella föreningar klassificeras på följande olika sätt: 
 

1. De främjar ideella intressen genom icke- ekonomisk verksamhet. 
2. De främjar ideella intressen genom ekonomisk verksamhet. 
3. De kombinerar inte ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlemmars 

ekonomiska intressen. 
 

 
Bedriver en förening både ekonomisk verksamhet samt främjar medlemmarnas ekonomiska 
intressen är det ingen ideell förening utan en ekonomisk förening.73  

 
   figur 5, ideella och ekonomiska föreningar

74
 

 

Från och med januari 2001 gäller den nya bokföringslagen också ideella föreningar. Det är en 
ramlag som gäller för alla typer av verksamheter, oavsett organisationens omfattning eller i 
vilken juridisk form den bedrivs. Det finns en gräns för när bokföringsskyldigheten inträder i 
föreningar, gränsen är när en förening har tillgångar som överstiger 30 prisbasbelopp.75  
 
Bokföringslagen kräver också att större föreningar ska följa årsredovisningslagen. 
Föreningarna ska likt andra företagsformer följa god redovisningssed, men god 

                                                 
73 Hemström (1998) s. 96 
74 Ibid. s. 18-19 
75 Gustafson (2005) s. 30 
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redovisningssed behöver inte se likadan ut i alla branscher, utan kan vara utvecklad på olika 
sätt för de olika branscherna.76 

6.2 Klubbar och icke-klubbar 
I en artikel av Haim Falk delas ideella organisationer i Nordamerika upp i klubbar och icke-
klubbar, samt producenter av privata varor och tjänster och publika varor och tjänster. Vidare 
förs en diskussion om hur information i de olika typerna av ideella organisationer påverkar 
människors handlande, både i organisationen, men också de som donerar till organisationen. 
77 Trots att studien är gjord på amerikanska organisationer är den applicerbar på svenska 
ideella organisationer då likheter finns i organisationernas uppbyggnad och styrning. 
 
Den matris Falk framställer är uppbyggd på följande sätt: 

          
   figur 6, klubbar och icke klubbar

78
 

 

Exempel på organisationer som har tillhörighet i de olika kategorierna kan vara: 79 
- typ a: Organisationer för parkområden som endast boende i ett särskilt område har tillgång 
till 
- typ b: Miljö organisationer (t ex Green Peace) 
- typ c: Fackägda cafeterior som endast fackmedlemmar har (ska ha) tillträde till  
- typ d: Soppköks organisationer (mat till exempelvis uteliggare, som inte själva bidrar med 
pengar till organisationen) 
 
I matrisen ovan delas ideella organisationer upp i klubbar (a och c) och icke klubbar (b och d). 
Klubbarna är sådana organisationer som består av individer som inser att deras gemensamma 
intressen kan främjas om de samarbetar i en organisation. Klubbarna väljer sin egen ledning 
och betalar en avgift för att få tillgång till klubbens förmåner. Tycker en individ inte längre att 
klubben drivs på ett bra sätt eller har förlorat intresset för det som sker i organisationen slutar 
individen bara betala avgiften och går ur. I förhållande till icke klubbarna är klubbarna relativt 
små och styrs av de egna medlemmarna, därför är det lättare att styra organisationen mot de 

                                                 
76 Gustafson (2005) s.30 
77 Falk (1992) s. 544-552 
78 Ibid. s. 544 
79 Ibid. s. 544 
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mål som finns i förhållandet mellan gynnare och understödstagare. I icke-klubbarna är oftast 
inte de som donerar medel desamma som utnyttjar dem, organisationerna kan dessutom vara 
enormt stora. Förhållandena kan göra det svårt att styra organisationen åt det håll som den 
som donerat pengar tänkt och hoppats på. Styrningen överlåts åt en ledning som är någorlunda 
fri från kontroller av dem som gynnar organisationen (och därigenom understödstagarna).80 
 
Både i organisationer placerade i cell a och cell c är varor/tjänster begränsade till 
medlemmarna i ”klubben” och är styrd av medlemmar via en styrelse. Den stora skillnaden 
mellan dessa organisationer ligger i hur man mäter och hanterar intäkter och kostnader. I 
organisationer med cell-a-karaktär är det svårt att mäta kostnader per enhet, det är svårt att 
övervaka och kontrollera input och output i sådana verksamheter. Därför bestämmer styrelsen 
vad pengarna skall användas till. I de privata klubbarna (cell c) är det enklare att övervaka och 
mäta vad som produceras och kostnader hänförliga till det. På grund av det kan föreståndare, 
med riktlinjer från styrelsen, fatta egna beslut om hur pengar ska användas. Likheten med att 
båda typerna av organisationer styrs av en medlemsrepresentativ styrelse gör att nyttan för 
medlemmarna ökar och varje medlem har stor chans att bli tillfredsställd. Vidare hävdas att 
om styrelsen inte har en snäv kontroll över organisationen kan det leda till att föreståndare 
jobbar över den optimala produktion organisationen behöver, för att öka sin egen betydelse 
och makt. Om den ökade produktionen innebär merarbete för föreståndaren kan det leda till 
en underoptimal produktion utan de nämnda kontrollerna. På grund av detta är det alltså 
önskvärt med hårda kontroller från styrelsen. Hur hård kontrollen bör vara skiljer sig mellan 
organisationer i cell a och cell c. På grund av att det är svårare att hänföra och övervaka 
kostnader i publika organisationer krävs högre kontroll där än i de privata organisationerna. 
För att sådana organisationer ska överleva i längden är det viktigt att de framställer 
kostnadseffektiva och detaljerade rapporter som gör att de som gynnar organisationen 
återkommer år efter år. Även bland dessa rapporter skiljer sig organisationerna åt i hur 
detaljerade rapporterna bör vara. I de privata är det bra om det finns rapporter för varje 
producerad produkt, eftersom medlemmarna har olika preferenser ökar detaljerade rapporter 
medlemmarnas förmåga att välja och övervaka organisationer.81 
 
När det gäller ”icke klubbar” så gäller samma sak för cell b organisationerna som för cell a 
organisationerna, att det inte går att räkna på kostnader per enhet. Styrelsen i dessa 
organisationer måste också här vara de som bestämmer över hur organisationens resurser ska 
användas. Personer som donerar till cell b organisationer tar själva inte del av resurser som 
skapas, däremot kan donatorerna kräva detaljerade rapporter om var pengarna gått. Sådana 
behov ställer höga krav på styrelsens förmåga att framställa sådana rapporter. Förutom dessa 
rapporter har de som gynnar organisationen inga andra krav på organisationen och de är heller 
inte ansvariga för de tillgångar och skulder som finns.82 
 
I likhet med cell c organisationer har de i cell d möjlighet att se kostnader per enhet och det 
krävs inte lika hård kontroll från styrelsen över hur resurser används. I likhet med alla andra 
typer av ideella organisationer kan de som donerar straffa organisationen genom att sluta 
bidra, om de är missnöjda med organisationens tillvägagångssätt i olika situationer. 
Samstämmigt med cell b organisationer är det bra om de i cell d framställer tydliga och 
detaljerade rapporter, om var resurserna används, till bidragsgivarna. Detta för att bibehålla 
deras intresse och vilja att ge.83  

                                                 
80 Falk (1992) s. 544-545 
81 Ibid. s. 546-548 
82 Ibid. s. 549 
83 Ibid. s. 550 
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I slutet av artikeln tas begränsningar upp med den utförda studien, inte minst viktigt så 
påpekas att det främst är ekonomisk information som har behandlats. Icke ekonomisk 
information kan även den spela stor roll för hur organisationernas effektivitet uppfattas.84 
 

                                                 
84 Falk (1992) s. 551 
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7. Empiri 

7.1 Presentation av Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. 
Föreningen är partipolitiskt obunden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i 
Hyresgästföreningen. Det gör föreningen till en av Sveriges största folkrörelser och den 
främsta företrädaren för hyresgästerna. Det grundläggande målet är att alla ska ha rätt till en 
god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med 
trygghet, inflytande och gemenskap. Antalet anställda uppgår till 880 personer, fördelat på 
riksförbundsnivå, regionalnivå, kommunnivå och lokalnivå. Det finns totalt tio regionkontor, 
163 kommunala och 3000 lokala föreningar. Varje lokal förening styrs av en förtroendevald 
styrelse. Det totala antalet förtroendevalda uppgår till 16 400 i hela Hyresgästföreningen.85    
 
Hyresgästföreningen arbetar för att nå målen, på flera olika sätt, genom att: 

• Bilda opinion på olika nivåer för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.  
• Representera hyresgästerna vid den årliga hyresförhandlingen med kommuner, 

bostadsföretag och privata fastighetsägare.  
• Stödja medlemmarna i deras relationer till hyresvärden och arbeta för att bostadens 

standard, kvalitet och hyra står i rimligt förhållande till varandra.  
• Informera och utbilda medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter som 

hyresgäster. 
• Underlätta för medlemmarna att – i former som de själva avgör – bedriva verksamhet 

för ett bra boende.86 

7.2 Intervju med ekonomichefen för Hyresgästföreningen87 

7.2.1 Ekonomichefens bakgrund 
Urban Ehrenborg har varit Hyresgästföreningens ekonomichef sedan 2004. Ehrenborg är 
utbildad civilekonom och har tidigare arbetat flera år i näringslivet, men kommer närmast från 
en annan ideell förening, RFSU (Riksförbundet För Sexuell Upplysning), där han arbetade 
som administrativ chef åren 1999-2004. Den stora skillnaden mellan en ideell förening och ett 
vinstdrivande företag ser han i verksamhetssyftet: ”i en ideell förening är det viktigaste det 
man gör, medan det i ett vinstdrivande företag handlar om ekonomiska resultat”. 
Ekonomistyrningen i Hyresgästföreningen syftar till att verksamheten ska göra ett nollresultat. 
 
Enligt Hyresgästföreningens årsredovisning 2004 gör verksamheten ett positivt resultat på 
över 12 miljoner kronor. Ehrenborg påpekar att Hyresgästföreningen historiskt sett har gjort 
positiva resultat i stort sett varje år sedan starten år 1923. En följd av detta är att 
Hyresgästföreningen byggt upp ett stort eget kapital. Förklaringar till detta ser han i att 
föreningen oftast planerat att utföra flera aktiviteter än vad som hunnits med, på så sätt har det 
oftast resulterat i ett överskott vid årets slut. På grund av detta finns nu planer på att införa en 
mera långsiktig ekonomisk strategi, där fokus inte ligger på resultaten på årsbasis utan istället 
flera år framåt. ”Förhoppningen är att medlemsavgifterna i större utsträckning ska användas 
till det de är avsedda för – att användas i verksamheten!” Ehrenborg menar även att det är 

                                                 
85 www.hyresgastforeningen.se, 2006-05-16 
86 Ibid. 
87 Intervju med Urban Ehrenborg, ekonomichef på Hyresgästföreningen (8/5 -06) 
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viktigt att ha ett eget kapital som en säkerhetsmarginal om något oförutsett skulle inträffa, 
men att den nuvarande storleken på det egna kapitalet räcker gott och väl. 
(Hyresgästföreningen redovisade år 2004 ett eget kapital på drygt 547 miljoner kronor).  

7.2.2 Kortfattat om Hyresgästföreningen 
Ehrenborg berättar lite kortfattat om Hyresgästföreningen. Sedan 2002 är hela 
Hyresgästföreningen en och samma juridiska person, tidigare var organisationen uppdelad på 
23 olika juridiska personer. Det här får till följd att en jämförelse kan göras med en större 
koncern, dock är ”dotterbolagen” relativt små i Hyresgästföreningen. 
 
Vartannat år hålls förbundsstämman som är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. 
Förbundsstämman utser en styrelse som ansvarar för hela Hyresgästföreningen, det blir ett så 
kallat representativt företrädarskap. På regional nivå finns fullmäktige som träffas två gånger 
per år och är högsta beslutande organ för respektive region. Detta dubbla led av 
beslutsfattande finns för att medlemmarna ska komma till tals vid varje beslut.  
 
Hyresgästföreningen har som mål att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. 
Föreningen kommer också att under juni 2006 presentera ett nytt mål där man ska sträva mot 
att vara den folkrörelse i Sverige som har mest aktiva och nöjda medlemmar. 
Hyresgästföreningens ekonomiska mål är att göra ett nollresultat under en treårs period, detta 
börjar dock gälla från 2007. Att Hyresgästföreningen hittills ofta har gjort stora överskott är ur 
skattesynpunkt ingen fara då de är skattebefriade för deras största inkomstposter, alltså finns 
de medlemsavgifter som betalats in kvar i föreningen för att kunna användas vid ett senare 
tillfälle. 

7.2.3 Vilka rapporter/styrmedel Hyresgästföreningen använder 
I Hyresgästföreningen används en typ av balanserat styrkort, där man bland annat inkluderar 
uppfattningar om förtroendevalda, antal medlemmar, nöjd medlemsindex, allmänhetens 
kännedom och förtroende för Hyresgästföreningen. Naturligtvis finns det även ekonomiska 
rapporter. För att ta fram till exempel nöjd medlemsindex används intervjuundersökningar 
genom att bland annat göra slumpmässiga telefonsamtal till medlemmar. 
 
Det finns framförallt två delar i Hyresgästföreningen där man har prestationsmål uppställda 
för sina medarbetare. Den första delen är kapitalinvesteringen, där man har vissa mål för hur 
hög avkastningen bör vara för de investerade medlen. Den andra delen där prestationsmål 
finns är värvningen av medlemmar, där kan även målen var högt satta för att motivera de som 
värvar medlemmar att arbeta hårdare. I resten av organisationen handlar det om att hålla en 
hög kvalitativ nivå, till exempel är det viktigt att kunna ge en medlem ett bra svar om denne 
ringer och undrar över något. 
 
Då det finns krav på årsredovisning så tas naturligtvis dessa rapporter fram och används som 
underlag för budgetar och beslut. Rapporter presenteras varje tertial (var fjärde månad). Vid 
sidan om den externa redovisningen använder sig Hyresgästföreningen av internredovisning 
på de olika nivåerna, där man till exempel tar upp kostnader som uppstår hos riksförbundet, 
men fördelas ut på varje region, eller från region och ner på kommunal nivå, etc. Denna 
interna redovisning måste sedan elimineras vid framställningen av externredovisningen. 
 
Andra viktiga interna finansiella rapporter är budgetar. Dessa tas fram för riksförbundet och 
för varje region (bestäms hos regionsfullmäktige). Föreningen gör en budget för de fasta 
kostnader som finns på respektive avdelning, sedan får de delar som står lägre ner i hierarkin 
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äska pengar för olika projekt eller aktiviteter ur de regionala budgetarna. Vid sådana 
äskningar har även en projekt- eller aktivitetsbudget/kalkyl gjorts för respektive aktivitet eller 
projekt.  
 
Budgetarna används som prognoser för hur mycket aktiviteterna för medlemmarna kommer 
att kosta. Det är också viktigt att poängtera att alla projekt i budgeten ska syfta till att skapa 
någon form av medlemsnytta, vilket skiljer sig stort från ett vinstdrivande företag, där syftet i 
regel är att skapa avkastning till ägarna. 
 
Syftet med budgeten är alltså att se vad det man vill genomföra kostar och om pengarna 
räcker till detta. Finns det inte tillräckligt med pengar får man prioritera mellan olika 
aktiviteter/projekt. Hyresgästföreningen har som mål att utföra så många aktiviteter som 
möjligt för sina medlemmar.  
 
Externredovisning tas fram då det finns krav på sådan enligt årsredovisningslagen. Den är 
officiell och delges på Hyresgästföreningens hemsida. Ehrenborg tror dock inte att alla 
medlemmar tar del av den som den är utformad idag, komplicerad och fylld av siffror. Från 
och med 2006 kommer dock en ny förenklad och mer pedagogisk version som troligtvis blir 
mer spridd då den är lättare att ta till sig. Gällande spridningen av årsredovisningen nedåt 
bland anställda i organisationen så tar medarbetare på regional nivå del av den för att få ett 
helhetsperspektiv och en uppfattning om att det är en organisation med ett helhetsresultat. 
 
Naturligtvis ligger även årsredovisning, framför allt det egna kapitalet, som en viktig grund 
för framställandet av budgetar. Även om kravet på årsredovisning inte hade funnits hade man 
tagit fram liknande rapporter på intäkter, resultat och kostnader. Utformningen hade dock 
kanske sett lite annorlunda ut, men nu finns kravet så då får man göra det bästa utav de 
rapporter som framställs. 
 
Inom Hyresgästföreningen existerar inget belöningssystem som innefattar alla anställda. ”De 
anställda förväntas göra sitt bästa ändå.” Att som medarbetare inte kunna förvänta sig några 
jättestora monetära belöningar är något som varje nyanställd blir väl medveten i en ideell 
förening. Istället finns det andra saker som lockar att arbeta i en sådan organisation, till 
exempel att ha möjligheten att påverka sitt arbete i större utsträckning, menar Ehrenborg. 
 
Det finns dock en del i verksamheten som bygger på prestationsbaserade belöningar, och det 
är medlemsvärvningar. Medlemsrekryteringen sker till stor del via dörrknackningar och det är 
just dessa som belönas om rekryteraren gör ett bra arbete. 
 
Ehrenborg medger att föreningen behöver arbeta mer med hur insatser ska belönas. Den stora 
frågan inom föreningen är: ”VEM ska bedöma VAD som ska belönas.” Avsikten är att det 
som anställd ska löna sig att göra något extra bra. Idag finns det policys som säger att goda 
insatser ska uppmärksammas muntligen eller på andra icke monetära vis.  
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7.3 Intervju med ekonomicontroller, region Mitt samt region AROS-
Gävle88 

7.3.1 Ekonomicontrollerns bakgrund 
Ekonomicontroller Christian Rickardsson är utbildad civilekonom och tog examen vid Örebro 
Högskola 1990. I sitt jobb som ekonom har Rickardsson arbetat både inom den privata 
sektorn samt den offentliga sektorn innan han började arbeta hos Hyresgästföreningen. 
Rickardsson sitter som ekonomichef för två regioner hos Hyresgästföreningen, region Mitt 
och region AROS – Gävle. Han anser att det finns stora skillnader mellan den privata sektorn, 
där syftet är att tjäna pengar och både den ideella och den offentliga sektorn, där syftet med 
verksamheten är att uppfylla de mål som ställts upp.  

7.3.2 Regionen och hela Hyresgästföreningen 
I varje region finns en regionstyrelse som ansvarar för regionens balans- och resultaträkning, 
de har också rätt att besluta om medlemsavgiftens storlek för respektive region. För Region 
Mitt ligger den beslutade avgiften på 77 kronor/månad och medlem. De upprättar även ett 
nästan fullständigt bokslut för respektive region.  
 
Hyresgästföreningen har fem huvudsakliga finansieringssätt, den största delen kommer från 
medlemsavgifter. Det andra finansieringssättet kallas hyressättningsavgift och innebär att 
Hyresgästföreningen ska förhandla om hyresnivån för alla hyresgäster, inte endast 
medlemmar. Hyressättningsavgiften innebär att Hyresgästföreningen får ett antal kronor per 
lägenhet av bostadsföretagen, som i sin tur lägger avgiften på hyresavin. Tredje 
finansieringsformen kallas fritidsmedel och innebär att man genomför en förhandling om hur 
mycket fritidsmedel varje hyresgäst behöver, denna förhandlig sker med respektive 
bostadsföretag. Den fjärde finansieringsformen benämns boinflytande och innebär att man 
jobbar i ett konsultliknande förhållande tillsammans med bostadsföretagen, för att t ex skapa 
trygghet och stabilitet i boendet. Hyresgästföreningen gör det man kommer överens med 
bostadsföretaget att göra för att underlätta för de boende. Den sista finansieringsformen kan 
benämnas som övrigt och innefattar alla mindre poster som innebär intäkter för 
Hyresgästföreningen, till exempel EU-finansierade projekt. 
 
Hyresgästföreningen är uppdelad i olika verksamhetsområden där verksamheten måste följas 
upp. De olika verksamhetsområdena är i sin tur nedbrutna i en mängd olika delmål. Det kan 
till exempel vara mål gällande förhandlingar, eller mål för kommunikationen om hur 
medlemmarna ska uppfatta Hyresgästföreningen. För de olika målen sätts budgetar upp som 
ligger till grund för ansvar och uppföljning. 

7.3.3 Styrmedel 
Rickardsson berättar om de årliga undersökningarna som ligger till grund för det balanserade 
styrkortet som används i föreningen. Vissa undersökningar läggs ut externt på TEMO, medan 
andra genomförs internt. De externa undersökningarna behandlar frågor som bland annat 
berör allmänhetens kännedom och uppfattning om Hyresgästföreningen och de interna 
undersökningarna kan liknas vid ett förankringsarbete bland de egna medlemmarna.  
 
Rapporter som tas fram på regional nivå är konstruerade så att de kan brytas ner så att varje 
kommunförening och lokal förening får kännedom om just sin egen specifika del av 
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rapporten. Rickardsson menar att denna struktur är mycket likt ett aktiebolags, och att det i 
princip inte är något som skiljer de båda associationsformerna åt i detta avseende.   
 
Budget och utfallsrapport är enligt Rickardsson de vanligaste finansiella styrmedlen i 
Hyresgästföreningen. Huvudsyftet för en budget är att prognostisera och följa upp ansvar. De 
enda som använder budgeten på annat sätt är värvarenheterna som jobbar efter en budget som 
sätts högt för att de ska ha ett relativt hårt mål att sträva mot, detta för att ge bästa möjliga 
utfall. Övriga enheter styrs av budgetar som utgår från att de ska uppfylla den verksamhet 
som planerats. Det innebär att det primära är att föreningen lyckas genomföra de projekt och 
åtaganden som man tänkt sig, och inte att överträffa de ekonomiska mål som satts upp.  
 
De viktigaste budgetarna anser Rickardsson vara budgetar som innefattar mycket pengar. 
Personal är en stor kostnadspost för Hyresgästföreningen och därför tillhör budget för 
personal de allra viktigaste. På intäktssidan är en av de viktigaste budgetarna den för 
medlemsavgifter, då det är Hyresgästföreningens största finansieringsform. 
 
På regionalnivå förekommer ett antal andra kalkyler, frånsett budgetar. Hyresgästföreningen 
arbetar mycket i projektform som avser en mängd olika delar för att generera medlemsnytta, 
således används projektkalkyler. Även investeringskalkyler används, men dessa är få till 
antalet och kan till exempel avse anskaffande av nya datasystem. 
 
Rickardsson menar vidare att budgetar är en stor del av den ansvarsuppföljning som sker, men 
även andra former av uppföljning används. Det pågår många juridiska mål som handlar om 
olika hyresfrågor och dessa ärenden följs noga upp. Andra exempel på aktiviteter som 
kontinuerligt följs upp är hur bra föreningen återkopplar telefonsamtal till missnöjda 
medlemmar och hur stor svarsfrekvensen är på olika undersökningar. Dessa icke finansiella 
områden används som en form av styrmedel inom föreningen.  
 
Rickardsson har svårt att avgöra om det är de finansiella eller icke finansiella styrmedlen som 
är viktigast. Det är viktigt att ha finanser i balans så att det är möjligt att uppnå 
verksamhetsmålen. Denna balansgång ser han som den stora svårigheten i en ideell förening, 
och ger samtidigt ett exempel ur näringslivet med ett företag som säljer bilar: ”Så länge de 
presenterar ett bra resultat saknar i stort sett allt annat betydelse”. Så fungerar det inte i en 
ideell förening där det handlar om så mycket mer än det ekonomiska resultatet. 
 
Rickardsson använder i huvudsak externredovisningen i nedbruten form för härleda olika 
delmoment i redovisningen till respektive aktivitet/projekt/nivå. Han har även tagit del av den 
totala årsredovisningen, men hävdar att de medarbetare som inte jobbar med ekonomi på 
regional nivå och även personer på lägre nivåer knappast tar del av årsredovisningen. Han tror 
dock inte att informationen från årsredovisningen skulle påverka deras arbete då de jobbar 
mot nedbrutna mål. Han ser heller inte några nackdelar med den information som tas fram i 
externredovisningen. 
 
I samband med externredovisningen tas även internredovisning fram. Som styrmedel används 
informationen för att redovisa rätt kostnader till rätt kostnadsbärare och på så vis också styra 
mot budgetmålen. Användningen av internredovisning varierar från region till region, i 
Örebro har man till exempel relativt stor samordning för olika delar och därför blir den interna 
redovisningen också mer frekvent i denna region. 
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Gällande belöningssystem fastställde Rickardsson att det endast var de som värvade 
medlemmar som jobbade mot belöning, då deras lön var helt provisionsbaserad. Vid frågan 
om ett belöningssystem för andra delar av verksamheten skulle kunna tänkas vara bra 
besvarades med ett bestämt nej. Motiveringen till att ett belöningssystem inte skulle vara 
lämpligt ligger i svårigheten att mäta de mål som sätts upp och hur en eventuell 
måluppfyllelse skulle premieras. 
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7.4 Hyresgästföreningens balanserade styrkort 
Hyresgästföreningen använder sig av en form av balanserat styrkort som ser ut enligt följande. 
 
 Resultat 2004 Mål 2004 

Medlemsantal 537 107 538 000 
Medlemskapitalindex - 493 
Nöjd medlemsindex - 700 
Behållargrad i % 85,5 86  

Hyrans andel av disponibel inkomst i % 28,3 27,5  
Medlemmar (ej förtroendevalda) som är 
engagerade i Hyresgästföreningen index 

- 50 

Allmänhetens kännedom om Hgf i % 81 87 
Övriga hyresgästers förtroende för Hgf i % - 27 

Medarbetarindex 623 617 
Eget kapital i förhållande till omsättning i %  55,2 

figur 7, balanserat styrkort i Hyresgästföreningen
89
 

 
(Att det saknas uppgifter på medlemskapitalindex, nöjd medlemsindex, engagemangsindex 
och övriga hyresgästers förtroende för Hyresgästföreningen beror på att nya metoder för 
mätning av dessa parametrar, var under år 2004 under upphandling.)90  

7.4.1 Medlemsutveckling och behållargrad 
Målet för antalet medlemmar var inför år 2004 538 000, men slutade på 537 107 och således 
900 färre än önskat. Målet för behållargraden uppfylldes heller inte fullständigt, detta kan 
förklaras med att förbundsstyrelsen beslutade om ett något högre mål än vad regionerna 
föreslog. I framtiden tror föreningen att behållargraden ökar eftersom man arbetar med att öka 
kvaliteten på behållaraktiviteten och bättre kvalitet vid värvningar.91  
 
Värvningsenheten har under året lyckats bättre än året innan. Antalet nya medlemmar ökade 
med 3 700 till 95 000 under 2004, jämfört med år 2003. Trots att föregående års resultat bara 
låg strax över 90 000 lät Hyresgästföreningen årets mål vara det samma som för 2003, 97 000 
nya medlemmar. Samtidigt poängterar man att: ”det är viktigt att gå lugnt och metodiskt 
tillväga för att vända medlemsutvecklingen”.92  

7.4.2 Hyrans andel av lönen 
Hyresgästföreningens långsiktiga mål är att den genomsnittliga hyresnivån ska motsvara 
högst 25 procent av disponibel inkomst för en genomsnittlig inkomsttagare. Detta mäts med 
hjälp av SCB: s statistik. Hyran är genomsnittlig hyra för en tvårumslägenhet och lönen är 
medianlönen för alla löntagare.93 

7.4.3 Allmänhetens kännedom om Hyresgästföreningen 
Allmänhetens kännedom ligger enligt Temo:s organisationsindex på 81% (2003 var 
motsvarande siffra 84 %). Värdet ligger inom felmarginalen och ger ingen säker indikation på 

                                                 
89 Hyresgästföreningens årsredovisning 2004 s. 2 
90 Ibid. s. 2 
91 Ibid. s. 2 
92 Ibid. s. 3 
93 Ibid. s. 3 
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eventuell förändring. Värdet är högt jämfört med andra stora organisationer som ingår i 
undersökningen (HSB, Villaägarna, LO, Kommunal, Bris, Rädda barnen med flera).94 

7.5 Andra viktiga perspektiv för Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen har andra viktiga delar som inte ingår i det balanserade styrkortet men 
som ändå används som viktiga instrument i styrningen av föreningen. Dessa presenteras i 
följande avsnitt.  

7.5.1 Perspektiv Medlemmar 
Inriktning 

Hyresgästföreningen ska arbeta för att ge medlemmarna hög nytta av medlemskapet både 
individuellt och kollektivt. Kunskapen om medlemskapets värde och hyresboendet ska höjas 
och bidra till ett ökat förtroende bland medlemmarna. Många och trogna medlemmar ska 
understryka varumärket "Vår storlek - Din styrka". Organisationen fortsätter arbetet för att 
utveckla medlemsnyttan. Hyresgästföreningen ska uppfattas som en organisation som ”håller 
vad den lovar och ger medlemmarna trygghet, service och god kvalitet”. 95 
 
Gemensamma satsningar 2004 

För att målen som anges ska kunna uppfyllas måste utvärdering och utvecklingsarbete 
genomföras i de gemensamma kvalitetsnivåerna inom: 

• Medlemskommunikation. 
• Handläggning av enskilda ärenden. 
• Professionellt förhandlingsstöd. 
• Fortsätta att utveckla medlemskapets värde. 
• Sätta medlemmarnas trygghet i fokus.96 

7.5.2 Perspektiv Förtroende/Relationer 
Inriktning 

Hyresgästföreningen ska arbeta för att ha ett högt förtroende i omvärlden även utanför 
medlemsgruppen. Med hjälp av detta förtroende och engagerade medlemmar är det möjligt att 
påverka bostadspolitiken och boendet.97 
 
Gemensamma satsningar 2004 

• Skapa opinion för att stärka hyresrättens ställning på bostadsmarknaden. 
• Utveckla hyresboendet med stöd av trepartsöverenskommelsen. 
• Öka förtroendet för Hyresgästföreningen hos de hyresgäster som ännu inte är 

medlemmar. 
• Driva bostadspolitisk opinionsbildning på kommunal och regional nivå. 
• Stärka organisationens legitimitet som förhandlingspart och företrädare för 

hyresgästerna.98 

7.5.3 Perspektiv Förtroendevalda och Anställda 
Inriktning 

                                                 
94 Hyresgästföreningens årsredovisning 2004 s. 3 
95 Ibid. s. 4 
96 Ibid. s. 4 
97 Ibid. s. 4 
98 Ibid. s. 4 
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Förtroendevalda och anställda är Hyresgästföreningens främsta tillgång. Hyresgästföreningen 
måste därför använda deras kompetens på bästa sätt och uppmuntra till ett livslångt lärande. 
Hyresgästföreningens företrädare ska vara kompetenta, motiverade och arbeta med hög 
kvalitet i medlemmarnas tjänst. De förtroendevalda bör på ett bra sätt återspegla 
medlemmarnas sammansättning i ålder, kön och etnisk bakgrund. Åldersstrukturen bland 
förtroendevalda och anställda skall bidra till att behålla och förstärka framtida kompetens. 
Hyresgästföreningen ska verka för att skapa lärande arbetssituationer och former för 
samarbete.99 
 
Gemensamma satsningar 2004 

• Verka för en effektiv och uthållig arbetsorganisation samt öka samarbetet inom 
Hyresgästföreningens alla led. 

• Utveckla kompetensen hos förtroendevalda och anställda.100 

7.5.4 Perspektiv Metod och Teknik 
Inriktning 

Ny teknik förändrar arbetssätt och organisationsformer. IT är ett område där utvecklingen 
under senare år varit mycket kraftig och kostnaderna höga. Att på bästa sätt utnyttja nya 
hjälpmedel och arbetsformer ska vara ett led i att öka medlemsnyttan. Ofta tar sig nyttan för 
medlemmarna indirekt uttryck genom att de anställda och förtroendevalda får bättre 
arbetsredskap. I andra fall kan det vara frågan om tekniska hjälpmedel och arbetsmetoder som 
direkt gagnar medlemmarna. Ett framgångsrikt sätt att utveckla särskilt den lokala 
verksamheten är att genomföra projekt och att arbeta projektinriktat. Detta arbetssätt behöver 
stödjas och prioriteras.101 
 
Gemensamma satsningar 2004 

• Utveckla IT-stödet i syfte att öka tillgängligheten för de förtroendevalda och 
effektivisera verksamheten. 

• Fortsätta att utveckla verksamhetsstyrningen och uppföljningen. 
• Stödja projektorienterat arbetssätt genom utveckling av teknik och metoder.102 

7.5.5 Perspektiv Framtid och Utveckling 
Inriktning 

Hyresgästföreningens framtid är beroende av nöjda och trogna medlemmar som ger 
föreningen dess legitimitet. För detta krävs att Hyresgästföreningen kan påverka 
hyresboendets villkor i positiv riktning för både medlemmar och hyresgäster som ännu inte är 
medlemmar. Medlemskapets värde måste kontinuerligt utvecklas och kommuniceras för att 
uppfylla de ökande kraven på service som ställs från medlemmarna. Genom att ha kunskap 
om omvärlden, både på regional och på nationell nivå, har Hyresgästföreningen större 
förutsättningar att påverka sin egen framtid.103 
 
Gemensamma satsningar 2004 

• Påvisa värdet av att bygga mer hyresrätter på orter och i regioner med bostadsbrist. 

                                                 
99 Hyresgästföreningens årsredovisning 2004 s. 4f 
100 Ibid. s. 5 
101 Ibid. s. 5 
102 Ibid. s. 5 
103 Ibid. s. 5 
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• Öka kunskapen om hur omvärlden och framtiden kan påverka Hyresgästföreningen 
även på regional och lokal nivå. 

• Ta tillvara mångfalden, motverka segregation. 
• Underlätta för unga att aktivera sig i boendefrågor. 
• Medverka till att etablera en ny allmännyttig aktör på bostadsmarknaden.104 

7.5.6 Perspektiv Ekonomi 
Inriktning 

Att följa och mäta den ekonomiska verksamheten är viktigt i framtiden eftersom den sätter 
den yttersta gränsen för organisationens förmåga att uppnå mål och kunna genomföra 
satsningar som beskrivs i perspektiven. Den ekonomiska utvecklingen ska kunna följas på 
olika nivåer i hyresgästföreningen och interna jämförelser kan bidra till att öka effektiviteten i 
Hyresgästföreningen.105 
 
Gemensamma satsningar 2004 

• Fortsätta att utveckla en långsiktig ekonomisk strategi för Hyresgästföreningen. 
• Säkerställa att organisationens resurser används på ett för medlemmarna optimalt 

sätt.106 

                                                 
104 Hyresgästföreningens årsredovisning 2004 s. 6 
105 Ibid. s. 6 
106 Ibid. s. 6 



 36 

8. Analys 

8.1 Klassificering av Hyresgästföreningen 
Orsaken till varför dessa klassificeringar görs är att underlätta jämförelse av studien med 
andra, liknande organisationer. Organisationer som skulle kunna tänkas vara i likhet med 
Hyresgästföreningen är bland annat fackförbund och Villaägarnas Riksförbund. 

8.1.1 Vilken typ av ideell förening är Hyresgästföreningen? 
Hyresgästföreningens huvudsakliga finansieringssätt, medlemsavgifter, kan ej ses som 
ekonomisk verksamhet och de bedriver verksamheten med syftet att främja sina medlemmars 
ekonomiska intressen, därför kan Hyresgästföreningen hänföras till Hemströms tredje typ av 
ideella föreningar. Att vi väljer att placera Hyresgästföreningen där beror på att anledningen 
till att medlemmar går med i föreningen är för att de ska spara pengar inom olika områden, 
det bästa exemplet är billigare hyror. Vidare är Hyresgästföreningen bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen och storleken medför även krav på att upprätta en offentlig årsredovisning. 
 

 
   figur 8, vilken typ av ideell förening Hgf är 

1. De främjar ideella intressen genom icke- ekonomisk verksamhet. 
2. De främjar ideella intressen genom ekonomisk verksamhet. 
3. De kombinerar inte ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlemmars 

ekonomiska intressen. 
 

8.1.2 Är Hyresgästföreningen en klubb eller icke-klubb? 
Då de som bidrar med pengar till föreningen (medlemmarna) är desamma som tar del av 
medlen hamnar Hyresgästföreningen i den vänstra spalten i Falks matris över klubbar och 
icke-klubbar, de är alltså en klubb Vidare kan motiveringen till att Hyresgästföreningen är en 
klubb göras då styrelsen väljs av de egna medlemmarna. I en klubb har också varje enskild 
individ möjligheten att gå ur, genom att sluta betala medlemsavgiften.  Enligt Falk är klubbar 
relativt små i jämförelse med icke-klubbar, detta är dock inte fallet för Hyresgästföreningen 
som är en relativt stor klubb, men den styrs ändå i slutändan av medlemmarna. Tappar 
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medlemmarna förtroendet för ledningen, lämnar de föreningen och Hyresgästföreningen 
upphör att existera. Hyresgästföreningens storlek gör dock att de måste ha en ledning som styr 
verksamheten, vilket i och för sig stämmer bättre överens med icke-klubbarna än klubbar. 
 
På frågan om Hyresgästföreningen är en producent av publika varor/tjänster eller privata 
varor/tjänster anser vi att den tillhör den senare kategorin. Motivet till detta är att 
Hyresgästföreningen har relativt lätt att hänföra kostnader till specifika projekt och aktiviteter, 
den har också relativt lätt att övervaka output/input. Hyresgästföreningen bryter även ner 
rapporter på de olika lokala nivåerna, vilket innebär att de medlemmar som befinner sig på 
denna nivå har tillgång till specifika rapporter som underlättar deras övervakning av 
organisationen. 
 
Falk hävdar att i en sådan klubb (cell c) har föreståndare på mellannivåer lättare att fatta egna 
beslut om vad pengarna ska användas till, om än med riktlinjer från styrelsen. Om en parallell 
till detta ska dras till Hyresgästföreningen så kan, till exempel, föreståndare på lokal nivå äska 
pengar från regionens budget och får föreståndaren pengarna kan denne använda dem på det 
sätt som han/hon anser vara det bästa för medlemmarna. 
 

 
    figur 9, vilken typ av klubb Hgf är 

 

Exempel på organisationer som har tillhörighet i de olika kategorierna kan vara: 
- typ a: Organisationer för parkområden som endast boende i ett särskilt område har tillgång 
till 
- typ b: Miljö organisationer (t ex Green Peace) 
- typ c: Fackägda cafeterior som endast fackmedlemmar har tillträde till  
- typ d: Soppköks organisationer. 
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8.2 Hur Hyresgästföreningen använder sina styrmedel 
I detta kapitel kommer vi att analysera hur styrmedel används i Hyresgästföreningen. Dessa är 
kalkyler och budgetar, belöningssystem, balanserat styrkort samt externredovisning. 

8.2.1 Kalkyler och Budgetar 
I Hyresgästföreningen är budgetar mycket viktiga. De har en övergripande budget för hela 
föreningen, budgetar för varje region som sedan de lokala föreningarna får äska pengar från. 
En skillnad i uppfattningen om budgetar och kalkyler finns mellan ekonomichefen Ehrenborg 
på huvudkontoret och ekonomicontrollern Rickardsson på regionen, Ehrenborg nämnde aldrig 
ordet kalkyler, däremot både aktivitets- och projektbudgetar, medan Rickardsson kallade 
dessa för aktivitets- och projektkalkyler. Rickardsson tog även upp investeringskalkyler för 
till exempel inköp av datasystem. Här skiljer sig uppfattningar angående begreppen kalkyler 
och budgetar mellan riksnivå och regionalnivå åt, men att tro att det skulle ha någon större 
påverkan på själva arbetet kan tyckas naivt. 
 
Budgetarna används genom att man tar fram dem på riksnivå och regionalnivå, man 
inkluderar alltid de fasta kostnader som finns på de båda nivåerna, sedan får föreningar längre 
ner i hierarkin äska pengar för olika aktiviteter och projekt ur dessa större budgetar. De 
budgetar som upprättas ska enligt Ehrenborg alltid leda till att skapa medlemsnytta. Vidare 
menar han att budgetarna är till för att planera för de aktiviteter och projekt som man vill 
genomföra. Rickardsson menar att huvudsyftet med budgetar är att prognostisera och följa 
upp delegerat ansvar. Båda hävdar att budgetar används i stor utsträckning för uppföljning. 
Här finns alltså stora likheter i uppfattningen om hur just budgetar ska användas. Att 
Rickardsson benämnt vissa delar för kalkyler medan Ehrenborg kallar dem budgetar är 
troligen endast en skillnad i ordval och inte i uppfattning om hur dessa används. Det som är 
specifikt för Hyresgästföreningen är att deras budgetar (kalkyler) ligger till grund för deras 
mål att skapa så många aktiviteter som möjligt för medlemmarna. 

8.2.2 Belöningssystem 
I Hyresgästföreningen finns det endast belöningar kopplade till en enda avdelning och det är 
de som värvar medlemmar. De personer som arbetar med medlemsvärvning har en helt 
provisionsbaserad lön och får således mer betalt ju bättre de jobbar. I ett sådant system finns 
det ingen risk för freeriders då varje individ jobbar för sin egen vinnings skull. Denna typ av 
styrmedel kan också sägas effektivisera individernas prestationer, vilket är meningen med ett 
belöningssystem. 
 
Både Ehrenborg och Rickardsson påpekar att det svåra med att använda belöningssystem 
inom en ideell förening bottnar i vem som ska bedöma vad som ska belönas och hur 
prestationen ska premieras, men å andra sidan finns också detta problem i vinstdrivande 
företag. Den stora skillnaden ligger i att ett vinstdrivande företag kan premiera ett bra 
ekonomisk resultat, medan en ideell förening inte har som grundläggande verksamhetssyfte 
att gå med vinst. Ehrenborg anser att belöningssystem är något de behöver jobba vidare med, 
medan Rickardsson menar att det är svårt att förena ett belöningssystem med 
Hyresgästföreningen. 

8.2.3 Balanserat styrkort 
I Hyresgästföreningen används en variant av balanserat styrkort och det finns en mängd olika 
delar i denna typ av styrmedel. I ett balanserat styrkort gäller det att inte endast ha fokus på 
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finansiella mål och mått och detta passar väldigt bra in på Hyresgästföreningen, då deras 
verksamhetsmål inte syftar till att göra stora överskott. Det balanserade styrkortet ska inte 
heller göra så finansiella mål och mått ignoreras utan en balans mellan finansiella och icke-
finansiella mål och mått ska uppstå. I Hyresgästföreningen kan detta sägas vara uppnått till 
stor del, då de använder både och. Ehrenborg anser att de icke-finansiella målen och måtten är 
viktigare än de finansiella, medan Rickardsson hävdar att det är svårt att avgöra vilka som är 
viktigast.  
 
Nedan presenteras den modell av det balanserade styrkortet som togs upp under 6.4 
Balanserat styrkort, sedan följer också de delar som finns i Hyresgästföreningens variant av 
det balanserade styrkortet. Hyresgästföreningens delar kommer att placeras in under de fyra 
olika perspektiven i modellen.  
 

             
 
    figur 10, balanserat styrkort
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 Resultat 2004 Mål 2004 

Medlemsantal 537 107 538 000 
Medlemskapitalindex - 493 
Nöjd medlemsindex - 700 
Behållargrad i % 85,5 86  

Hyrans andel av disponibel inkomst i % 28,3 27,5  
Medlemmar (ej förtroendevalda) som är 
engagerade i Hyresgästföreningen index 

- 50 

Allmänhetens kännedom om Hgf i % 81 87 
Övriga hyresgästers förtroende för Hgf i % - 27 

Medarbetarindex 623 617 
Eget kapital i förhållande till omsättning i %  55,2 
    figur 11, balanserat styrkort i Hgf
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107 Ax, Johansson och Kullvén (2002) s. 672 
108 Hyresgästföreningens årsredovisning 2004 s. 2 
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Tanken med följande uppdelning är att visa vad Hyresgästföreningen lägger fokus på. 
Hyresgästföreningen har ett mycket bredare fokus än endast de finansiella målen och måtten. 
De lägger till och med större fokus på de andra perspektiven än det finansiella, vilket också 
stämmer överens med föreningens verksamhetssyfte, det vill säga allt de gör ska generera 
medlemsnytta. 
 

Det finansiella perspektivet 

Eget kapital i förhållande till omsättning 
 
Kundperspektivet (medlemsperspektivet) och Det interna perspektivet 

Medlemsantal 
Medlemskapitalindex 
Behållargrad (av medlemmar) i % 
Hyrans andel av disponibel inkomst i % 
Medlemmar (ej förtroendevalda) som är engagerade i Hyresgästföreningen index 
Nöjd medlemsindex  
Medarbetarindex 
 
Lärande- och tillväxtperspektivet 

Allmänhetens kännedom om Hgf i % 
Övriga hyresgästers förtroende för Hgf i % 
 
Att en sammanslagning har gjort av kundperspektivet och det interna perspektivet beror på att 
det är svårt att skilja på kunder, ägare och medlemmar i Hyresgästföreningen. Man kan säga 
att medlemmarna, som är kunder också äger Hyresgästföreningen då det är medlemmarna 
som bidrar med intäkterna och samtidigt tar del av det som ”produceras”. 
 
Även de andra viktiga perspektiven som presenterades under empiriavsnittet kommer att 
placeras in under de perspektiv som tillhör balanserade styrkortet. Dessa är viktiga mål som 
Hyresgästföreningen styr mot, däremot saknas mått för många av dessa mål. 
 
Det finansiella perspektivet 

Perspektiv ekonomi; har som mål att följa och mäta utvecklingen av den ekonomiska 
situationen inom Hyresgästföreningen samt att säkerställa att föreningens resurser används på 
bästa sätt för medlemmarna. 
 
Kundperspektivet och Det interna perspektivet 

Perspektiv medlemmar; har som mål att ge medlemmar, både individuellt och kollektivt, så 
stor nytta som möjligt. 
 
Perspektiv förtroende/relationer; har som mål att skapa ett högt förtroende, både bland 
medlemmar och icke-medlemmar, för Hyresgästföreningen. Förtroendet ska bidra till att 
kunna påverka bostadspolitik och således boendet i sig. 
 
Lärande- och tillväxtperspektivet 

Perspektiv förtroendevalda och anställda; har som mål att skapa en motiverad och kompetent 
personal som kan hantera olika situationer på ett bra sätt och arbeta med hög kvalitet. 
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Perspektiv metod och teknik; har som mål att Hyresgästföreningen skall vara öppen för ny 
teknik, för att underlätta utvecklingen av föreningen och genom detta i slutändan öka 
medlemsnyttan. 
 
Perspektiv framtid och utveckling; har som mål att genom stor kännedom om omvärlden 
kunna påverka hyresboendets villkor i positiv riktning, för både medlemmar och icke-
medlemmar. 
 

8.2.4 Externredovisning 
Hyresgästföreningen tar fram årsredovisning enligt krav från bokföringslagen. Ehrenborg 
jämför Hyresgästföreningen med en större koncern i strukturen och hävdar därför att 
externredovisningen är relativt komplicerad. I samband med årsredovisningen måste 
elimineringar göras för den interna redovisning som gjorts löpande under året. Det är 
egentligen utifrån den interna redovisningen medlemmar och anställda längre ner i 
organisationen tar del av redovisningsinformationen. Ehrenborg menar att årsredovisningen 
för hela Hyresgästföreningen endast kommer ner på regional nivå, för att de som arbetar där 
ska få ett helhetsperspektiv. Enligt Rickardsson är det endast ekonomiansvariga på regional 
nivå som tar del av sådan information, alltså inte andra ansvariga på regional nivå. Men han 
menar också att detta inte påverkar deras arbete då de tar del av andra rapporter som är 
utformade efter deras uppgifter. 
 
Som styrmedel används inte externredovisningen i någon större utsträckning, den ligger dock 
till grund för många av de budgetar som upprättas. Det är också ur externredovisningen som 
information till uppföljningen av budgetarna hämtas. 

8.3 Varför Hyresgästföreningen använder styrmedlen som de gör 
Hittills i analysen har en översikt av Hyresgästföreningens styrmedel presenterats och även 
hur dessa används. Vi har så här långt svarat på frågorna vilka styrmedel som finns och hur 
dessa används, då återstår frågan varför de använder sina styrmedel på de sätt de gör. Denna 
fråga ska besvaras med utgångspunkt från den institutionella teorin och framför allt 
struktureringsteorins tre delar av ett system; legitimitet, dominans och signifikans. 

8.3.1 Institutionell teori 
Institutionell teori innebär att världen är skapad av människors egna tankar och idéer. Sociala 
regler, normer, symboler och praxis som skapas och bildar en struktur anammas av 
organisationer och de anställda försöker leva upp till dessa. Världen ses som en social 
konstruktion. Enligt institutionell teori är det viktigt att skapa acceptans i omgivningen för 
tillvägagångssättet i verksamheten. Detta innebär att Hyresgästföreningens nuvarande 
styrmedel är skapade för att omgivningen, som i första hand är föreningens medlemmar, ska 
acceptera hur Hyresgästföreningen agerar. 
 
Alla organisationer kan ses som institutioner och i dessa finns en dualitet mellan de 
handlingar som individer utför och de strukturer som håller samman institutionerna. 
Strukturen kan ändras allt eftersom tiden går, när förändringar sker, eller krav på nya 
tillvägagångssätt kommer. Samtidigt kan individers handlingar påverka och påverkas av 
strukturen. Under årens lopp har Hyresgästföreningens styrmedel utvecklats genom krav på 
funktion från medlemmar och krav på användarduglighet från anställda. Samtidigt påverkar 
de befintliga styrmedlen hur anställda handlar när de framställer till exempel en budget eller 
en kalkyl. 
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Om till exempel en budget inte fungerar på ett tillfredställande sätt kommer anställdas 
handlande i Hyresgästföreningen leda till en förändring. Sådana förändringar är möjliga att 
göra i mer eller mindre utsträckning för alla styrmedel, utom externredovisningen, som tas 
fram enligt lag. Det går inte att förändra framställningen av externredovisningen på samma 
sätt som bland de interna styrmedlen, däremot kan användningsområdena förändras. (jämför 
med figur 1 i 3.1 institutionell teori) 

8.3.2 Strukturerings teori 
Här följer analysmodellen som förklarar hur den fortsatta analysen kommer utformas. Delarna 
legitimitet, dominans och signifikans kommer var för sig att utgöra ett avsnitt där orsaker till 
varför Hyresgästföreningen använder styrmedlen på de sätt de gör analyseras. 
 

 
 
    figur 12, egen analysmodell 

 
Legitimitet 
Enligt struktureringsteorin kan ekonomistyrsystem skapa legitimitet och återskapa värderingar 
och moral. Att styrmedel används på det sätt som det görs i Hyresgästföreningen går att knyta 
an till detta. Styrmedel som skapar medlemsnytta och som följer upp ansvar och resultat för 
olika mål skapar legitimitet för styrmedlen hos medlemmarna, de accepterar 
tillvägagångssättet så länge som deras intressen tas om hand.  
 
Legitimitet handlar till stor del om vad som är moraliskt korrekt. Att sikta mot att göra så stor 
vinst som möjligt kan vara moraliskt idealiskt, men detta är inte något som gäller för 
Hyresgästföreningen. Det som är moraliskt idealiskt för föreningen är att skapa medlemsnytta 
och utifrån det behöver styrmedlen vara utformade så de bidrar till det. Ordet legitimitet 
härstammar från latinskans ord för lag och det innebär också att styrmedlen i 
hyresgästföreningen behöver vara utformade enligt lagar. Det främsta styrmedlet som är 
kopplat till lagar är naturligtvis externredovisningen, som måste följa särskilda riktlinjer vid 
framställningen. 
 
I hyresgästföreningen använder man sig till viss del av traditionella styrmedel, så som 
kalkyler/budgetar och information från externredovisningen. De traditionella styrmedlen har 
funnits under en lägre tid och har skapat en stark legitimitet hos anställda som arbetar med 
dem. Användningen av de traditionella styrmedlen har även inverkan på medlemmarna, skulle 
till exempel en stor budget som inte alls syftar till att skapa medlemsnytta kommer dessa att 
protestera. Därför krävs det att de budgetar som framställs ska leda till just medlemsnytta för 
att dessa ska vara legitima. 
 

 

Styrmedel 

Legitimitet Dominans Signifikans 
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En grupp som är avvikande i åsikter eller anpassning till de institutionaliserade normer som 
finns i en organisation kan ha svårigheter att få uppmärksamhet. Vår uppfattning av 
Hyresgästföreningen är att de, med sitt breda synsätt för medlemmars bästa, bör kunna 
tillgodose även sådana gruppers behov. 
 
De bakomliggande orsakerna som presenterats under legitimitet är kopplade till 
Hyresgästföreningen, men bör kunna kopplas till liknande ideella organisationer som har syfte 
att generera medlemsnytta. 
 
Dominans 
Dominans handlar om hierarkisk makt i ett system eller en organisation. Det finns naturliga 
flöden för makten, i regel går dessa uppifrån och ner i en organisation. I Hyresgästföreningen 
finns dessa naturliga maktflöden till viss del. Ekonomichef Ehrenborg, tillsammans med de 
regionala ekonomiansvariga, besitter relativt mycket makt i och med att det är de som 
framställer de flesta rapporter och budgetar.  I Hyresgästföreningen blir det dock svårt för 
individer högt upp i den hierarkiska strukturen att utnyttja sin maktposition. Om medlemmar 
uppfattar ledningens agerande som felaktigt kan de protestera genom att gå ur föreningen. 
Kopplat till Hyresgästföreningens styrmedel innebär detta att utformningen måste vara 
anpassad så den genererar medlemsnytta. Om Hyresgästföreningen inte genererar nytta för 
sina medlemmar finns det heller ingen anledning för dem att vara kvar och föreningen blir av 
med sin största intäktskälla. 
 
Man kan alltså se en omvänd maktposition, där medlemmarna har den slutgiltiga makten, utan 
medlemmar kommer föreningen att försvinna. Även den här maktpositionen går att knyta an 
till andra ideella organisationer. Styrs inte organisationen mot det medlemmarna vill, kommer 
dessa söka sig till en annan organisation som uppfyller deras krav på ett bättre sätt. Detta tror 
vi är något som är väldigt generellt för ideella organisationer och inte endast för sådana som 
är i liknande storlek och typ som Hyresgästföreningen. 
 
Signifikans 
I varje enskild organisation uppstår ett särskilt språk, som kan vara mer eller mindre 
komplicerat beroende på organisationens verksamhet. I en högteknologisk verkstad används 
många tekniska termer, medan personal i en blomsterbutik använder sig av uttryck 
förknippade med växter. Problem inom en organisation kan däremot uppstå vid 
kommunikation mellan olika avdelningar. I Hyresgästföreningen kan svårigheten med 
förståelsen exemplifieras med hjälp av årsredovisningen. Rickardsson hävdade att det endast 
var han och övriga ekonomiansvariga på regionerna som tog del av den fullständiga 
årsredovisningen. Även Ehernborg menade att den nuvarande formen av årsredovisning var 
komplicerad och formaliserad, dock skulle en ny, förenklad version tas fram från och med 
2006. Idealbilden för Hyresgästföreningen skulle vara att alla medlemmar och anställda 
”talade samma språk” för att styrmedel skulle bli så effektiva som möjligt och skapa den 
största medlemsnyttan. Då individer har olika förutsättningar att förstå de olika styrmedlen 
krävs i många fall förenklingar för att styrmedlen ska fungera. En svårighet finns då i att 
avväga viktigt innehåll mot förståelse som leder till effektivitet. 
 
Det går även se att Hyresgästföreningen utvecklat sitt eget ”språk”. De använder, utöver de 
traditionella styrmedlen, en variant av balanserat styrkort. Deras balanserade styrkort tar upp 
en stor del av de styrmedel som används och dessa är starkt förknippade med just 
Hyresgästföreningen. De delar som tas upp i det balanserade styrkortet (även andra delar av 
ekonomistyrsystemet) kan sägas bidra till att skapa bilder för hur verksamheten ska styras. 
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Det är inte alls säkert att utomstående skulle förstå hur informationen från styrsystemet ska 
användas utan att ha arbetat i organisationen en längre tid. 
 
Det som tagits upp under rubriken signifikans är starkt förknippat med hyresgästföreningen 
och kan inte ses som något generellt. Dock skapar förmodligen varje ideell organisation sitt 
eget språk och utformar sina styrmedel utifrån varje organisations specifika behov. 
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9. Slutsatser 
I det här kapitlet kommer våra slutsatser att presenteras. Då studien är en fallstudie av en enda 
ideell organisation och består av två intervjuer ifrån samma förening, går det inte att dra några 
allmängiltiga slutsatser. Däremot kan slutsatserna vara en bra fingervisning för liknande 
organisationer och ger på så sätt ett bidrag till forskningen inom den ideella sektorn. 
 
För att tydliggöra de utgångspunkter studien bygger på, kommer de forskningsfrågor vi 
använt oss av att repeteras nedan. 
 
Våra forskningsfrågor: 

Huvudfråga: 
• Varför använder Hyresgästföreningen sina styrmedel som de gör? 

För att besvara huvudfrågan måste först följande frågor besvaras: 
• Vilka styrmedel använder sig Hyresgästföreningen av? 
• Hur används styrmedlen inom Hyresgästföreningen? 

 
Vårat syfte: 

Syftet med denna magisteruppsats är att öka förståelsen för ekonomistyrning i ideella 
organisationer genom att beskriva vilka styrmedel Hyresgästföreningen använder sig av (och 
genom att klassificera Hyresgästföreningen i två matriser för ideella organisationer). Vidare är 
syftet att identifiera hur dessa styrmedel används samt att förklara, utifrån institutionell teori 
och struktureringsteori, varför Hyresgästföreningen använder sina styrmedel på det sättet de 
gör. 
 

9.1 Vilka styrmedel använder sig Hyresgästföreningen av? 
De styrmedel som är av störst vikt för Hyresgästföreningen är deras variant av det balanserade 
styrkortet samt budgetar i olika storlekar och varianter. Det balanserade styrkortets omfattning 
är stor och innefattar många olika delar, men fokus ligger på mål och mått för medlemmar. De 
viktigaste budgetarna är de som innehåller stora summor pengar. 
 
Externredovisningen tas fram enligt krav från årsredovisningslagen och innefattar många 
olika typer av rapporter. I samband med externredovisningen görs en internredovisning som 
härleder olika kostnader till olika kostnadsbärare. 
 
Den enda typ av belöningssystem som finns hör samman med värvningen av nya medlemmar, 
där de som värvar har en helt provisionsbaserad lön. 

9.2 Hur används styrmedlen inom Hyresgästföreningen? 
I det balanserade styrkortet har föreningen bland annat många olika undersökningar för att 
mäta till exempel medlemmars nöjdhet, eller allmänhetens kännedom om 
Hyresgästföreningen. Sådana mätningar ligger till grund för de mål som sätts upp och som ska 
vägleda de anställda i beslutssituationer. De mål som sätts upp i det balanserade styrkortet ska 
leda till ökad medlemsnytta.  
 
Budgetar används på ett traditionellt sätt för planering och uppföljning för olika nivåer och för 
aktiviteter eller projekt. De lokala föreningarna behöver äska pengar från de regionala 
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budgetarna för att genomdriva en aktivitet eller projekt. Finns det inte pengar för alla projekt 
får prioriteringar göras för vilka som är viktigast. 
 
Information från externredovisningen ligger ofta till grund för de budgetar som upprättas och 
används också vid uppföljningsarbetet av budgetarna. Hyresgästföreningen upprättar också en 
internredovisning och det är utifrån den interna redovisningen (och budgetar) som de flesta 
anställda får finansiell information förknippad med styrning. 
 
Som nämnts tidigare används belöningssystem endast i samband med värvningar. Belöningen 
är den lön anställda för medlemsvärning får per värvad medlem, alltså en helt 
provisionsbaserad lön.  

9.3 Varför använder Hyresgästföreningen sina styrmedel som de 
gör? 
Den största anledningen till att Hyresgästföreningen använder sina styrmedel som de gör 
beror på en strävan att generera medlemsnytta. Utformningen av styrmedlen har utvecklats 
under årens lopp och påverkas av anställdas krav på användarvänlighet och medlemmars krav 
på funktion. Samtidigt har de befintliga styrmedlen påverkat handlandet hos anställda i olika 
situationer. Det enda styrmedlet som är svårt att påverka utformningen av är 
externredovisningen, som tas fram enligt krav i lagar. Däremot kan informationen användas 
på olika sätt. 
 
På grund av den ”omvända” maktstrukturen i Hyresgästföreningen måste styrmedlen vara 
utformade så de genererar medlemsnytta. Får inte medlemmarna ut något av att vara med i 
Hyresgästföreningen är risken stor att de går ur, vilket skulle vara katastrofalt för föreningen 
då medlemsavgifterna är deras största inkomstkälla. 
 
Då anställda på olika nivåer i föreningen har olika förutsättningar för att förstå innehållet i 
styrmedlen krävs ibland förenklingar för att styrmedlen ska fungera effektivt. Dessa 
förenklingar kan innebära att man reducerar eventuellt viktig information som skulle kunna 
vara användbar i olika beslutssituationer, men är för problematisk för de anställda att förstå. 

9.4 Generella kopplingar till ideella organisationer 
Oavsett vilka styrmedel en ideell organisation använder sig av så är det troligt att dessa alltid 
är utformade så medlemmars intressen bevaras och lyfts fram. Är det organisationer som 
liknar Hyresgästföreningen, där de som tar del av organisationens medel desamma som bidrar 
med medel (klubbar) till organisationen är detta väldigt viktigt. Men även i andra ideella 
organisationer där de som bidrar med medel sedan inte utnyttjar dessa (icke-klubbar) är det 
viktigt att lyfta fram hur man använder medlen för att bibehålla bidragsgivarna. 
 
Resultatet av denna studie indikerar på att det som påstods i inledningen av uppsatsen 
stämmer, att ideella organisationer strävar mot att arbeta för medlemmarnas bästa. Därför 
måste de styrmedel en ideell organisation använder sig av skapa ett legitimt beteende hos 
anställda för att medlemmarnas intressen ska tillvaratas. 
 
Olika ideella organisationer utvecklar naturligtvis olika styrmedel beroende på 
organisationens struktur och verksamhetsområde. Hur dessa styrmedel förmedlas och tolkas 
kan ha lika många varianter som det finns organisationer. 
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10. Egna reflektioner 
Ehrenborg och Rickardsson har olika uppfattning om ett belöningssystem skulle kunna vara 
lämpligt i Hyresgästföreningen, Ehrenborg hävdar att det är något de behöver jobba vidare 
med medan Rickardsson inte tror det är något som är användbart i föreningen. Om deras olika 
uppfattningar beror på att de sitter på olika hierarkiska nivåer går inte att avgöra, det kan bero 
på deras egna erfarenheter och preferenser 
 
En anledning till att Rickardsson är skeptisk till belöningssystem kan vara att pengarna som 
skulle utgöra belöningen från början kommer från medlemmarna och detta skulle kunna 
uppfattas som omoraliskt och felaktigt i många medlemmars ögon. Vi anser att ett 
belöningssystem som i slutändan gynnar både medlemmar och anställda skulle kunna vara ett 
bra alternativ. Fungerar systemet så att de anställda jobbar hårdare för medlemmarnas bästa 
om rätt sorts belöningssystem införs bör detta även accepteras bland medlemmarna.  
 
Vi tror att många vinstdrivande företag kan ha nytta av att studera Hyresgästföreningens 
balanserade styrkort. Även om företag har som mål att gå med vinst är det viktigt att värna om 
kunder och andra intressenter och detta är något som Hyresgästföreningen är duktiga på. 
 
Att Ehrenborg anser de icke-finansiella målen och måtten vara viktigare kan ha sin grund i att 
Hyresgästföreningen har en stabil ekonomi och gjort överskott så gott som varje år. Hade 
situationen däremot sett annorlunda ut, med återkommande underskott så hade kanske 
Ehrenborgs fokus glidit mot de finansiella målen och måtten. 
 
Ett intressant område för vidare forskning skulle vara att försöka utforma ett lämpligt 
belöningssystem för Hyresgästföreningen. Det vore väldigt intressant att se om det ens var 
möjligt. 
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Bilaga 1 
 
Intervju med Urban Ehrenborg, ekonomichef, Hyresgästföreningen 
 
• Respondentens bakgrund: Vilka skillnader i ekonomistyrning kan Ni se i en ideell 

organisation kontra ett vinstdrivande företag? 
• Hur är verksamheten organiserad och hur är ansvar fördelat på olika chefer? 
• Hur/huruvida tydliggörs/illusteraras detta ansvar i verksamheten och hur följs det upp? 
• Vilka mål har ni med verksamheten? Hur följs dessa upp? 
• Vilka ekonomiska rapporter/styrmedel använder Ni? 
• Vilka av dessa är vanligast/viktigast? 
• Vilka styrmedel, utöver de ekonomiska, använder Hyresgästföreningen? 
• Vad är viktigast; ekonomiska eller icke ekonomiska styrmedel/rapporter? 
• Vad styrs verksamheten efter; medlemsantal/kostnader/annat? 
• Hur styrs verksamheten utifrån de aktuella styrmedlen?  
• Vilka rapporter skickar Ni neråt i organisationen? Varför just dessa? Varför inte andra? 

Har ni funderat på andra rapporter?  
• Hur många tar del av rapporterna?  
• I vilken utsträckning används budgetar?  
• I vilka syften används budgetar? Motiverade/prognoser/utvärdering/ansvarsuppföljning? 
• Om det finns flera budgetar, vilka/vilken är då viktigast? Varför? 
• Används några andra typer av kalkyler än budgetar, vilka är dessa och hur/varför 

används de? 
• Används någon annan form av ansvarsuppföljning? 
• Vilka krav finns på externredovisning? Offentlighet?  
• Vilka har tillgång till årsredovisningen? Tar medlemmarna del av årsredovisningen? 
• Vilka i organisationen använder sig av externredovisningen? Används 

externredovisningen som ett styrmedel eller tas de bara fram för att det är ett krav? 
• Berätta kortfattat om organisationens beskattningssituation. Hur styrs verksamheten 

utifrån skattekonsekvenser?  
• Har ni internutbildningar? 
• Belöningssystem är inte vanligt förekommande i ideella föreningar. Rent hypotetiskt, 

skulle du kunna se några fördelar med ett belöningssystem i Er organisation? 
Ekonomiska belöningar kan ju vara svåra att försvara, eftersom de i sådana fall skulle 
vara finansierade av medlemmar, men skulle man kunna tänka sig andra former av 
belöningar? Till exempel extra ledighet, tårta på fredagar eller andra icke ekonomiska 
belöningar?  

År 2002 blev Hyresgästföreningen en enda juridisk person. Vilka fördelar respektive 
nackdelar anser du detta bidragit till?



Bilaga 2 
 
Intervju med Christian Rickardsson, ekonomicontroller, Hyresgästföreningen, region Mitt och 
Aros-Gävle 
 

• Berätta kortfattat om din bakgrund. Kan du se några skillnader mellan vinstdrivande 
företag och ideella föreningar? 

• Hur är Hyresgästföreningen organiserad? Hur följs ansvar upp? 
• Vilka mål ser du med verksamheten? Hur följs dessa upp? 
• Vilka rapporter/styrmedel använder Ni? Vilka är de viktigaste, de finansiella eller de 

icke finansiella? 
• Vilka rapporter kommer uppifrån och vilka skickas nedåt? 
• Det används många budgetar i Er förening, uppfattar du också detta som det vanligaste 

styrmedlet? 
• Vilka syften ser du med budgetarna? Prognostiserande/utvärderande/motiverande?  
• Finns det någon budget som du upplever som den viktigaste? 
• Finns det några andra typer av kalkyler än budgetar? Eller kallas alla för budgets? 
• Finns det någon annan form av ansvarsuppföljning? 
• I vilken utsträckning använder Ni information från externredovisningen? 
• Har du läst årsredovisningen? Har medarbetare på samma nivå läst den samma? 
• Vad är nyttan med att läsa årsredovisningen när Ni driver Er region som en enhet? 
• Kan du se några fördelar/nackdelar med information från externredovisningen?  
• I vilken utsträckning används internredovisning som styrmedel? 
• Har ni internutbildningar? Hur ser de ut och varför finns de? 
• Belöningssystem är inte vanligt förekommande i ideella föreningar. Rent hypotetiskt, 

skulle du kunna se några fördelar med ett belöningssystem i Er organisation? 
Ekonomiska belöningar kan ju vara svåra att försvara, eftersom de i sådana fall skulle 
vara finansierade av medlemmar, men skulle man kunna tänka sig andra former av 
belöningar? Till exempel extra ledighet, tårta på fredagar eller andra icke ekonomiska 
belöningar?  

• År 2002 blev Hyresgästföreningen en enda juridisk person. Vilka fördelar respektive 
nackdelar anser du detta bidragit till? 

 


