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Sammanfattning 
 
Titel: Att utveckla en redovisningsmodell för styrning i ideella organisationer  
–  Informationsbehov för effektiv styrning 
 
Författare: Van Anh Le & Elizabeth Ndomadu 
 
Kurs/termin: Examensarbete i företagsekonomi/Vårterminen 2015 
 
Alla organisationer behöver styras, oavsett om syftet med etableringen är att generera vinster 
eller att uppnå andra ändamål. I ideella organisationer bygger verksamhetens förvaltning och 
nyttjande av resurser på ett förtroende (Gustafson, 2008, s. 14). För att vårda och behålla 
förtroendet finns det i dessa organisationer, precis som i vinstdrivande företag, ett behov av 
tillförlitlig och tillgänglig information som redovisar verksamhetens interna förhållanden. 
Behovet finns för att ledningen ska kunna använda informationen som beslutsunderlag för att 
fatta sunda beslut, samt att kunna redovisa en mer rättvisande bild av organisationens 
aktiviteter till externa intressenter (Cordery & Sinclair, 2013, s. 198). Hur kan då en 
redovisningsmodell utformas för att uppfylla ledningens informationsbehov för effektiv 
styrning? Syftet med uppsatsen var att utforma och visa en redovisningsmodell som är 
anpassad till Röda Korset i Vänersborgs interna förhållande. Ambitionen med studien var att 
den utformade modellen ska fungera för att tillgodose verksamhetens behov av anpassad 
information för effektiv styrning. Studien bygger på ett hermeneutiskt synsätt, där en 
kvalitativ metod har tillämpats och aktionsforskning har genomförts för att uppfylla studiens 
syfte. Vår datainsamling består av intervjuer, möten, e-post och olika dokument från 
organisationen. Ämnet har vi även studerat i vetenskapliga artiklar och litteratur. Den 
litteratur som vi lagt mest fokus på är Olsons (1983), Westins (1993) och Polesies (1973) 
studier, eftersom de ger en struktur för hur en redovisningsmodell kan utformas. Detta utförs 
genom att tillämpa tre centrala begrepp resurs, ansvar och ändamål. Dessa begrepp har 
använts för att försöka lösa Röda Korset i Vänersborgs tre huvudproblem. De tre problemen 
är att verksamheten har väldigt svårt att precisera värdet av personalkostnader, lokalhyra och 
kostnad för fikabröd. För att precisera och synliggöra dessa kostnader har vi tillämpat de tre 
centrala begreppen resurs, ansvar och ändamål för att utforma en redovisningsmodell som är 
anpassad till verksamheten. Att utforma modellen på detta sätt kan troligen hjälpa ledningen 
och de lokalt ansvariga att tillhandahålla den relevanta informationen som behövs för effektiv 
styrning. 

 
 
 
 

 
 



Abstract 
 
Title: Designing an accounting model for management of nonprofit organizations  
– Information needs for efficient management 
 
Authors: Van Anh Le & Elizabeth Ndomadu 
 
Course/Term: Student thesis in business administration/Spring 2015 
 
All organizations need to be managed regardless of the fact that the purpose of its establish-
ment maybe profits or the achievement of other purposes. In non-profit organizations, the 
management and utilization of resources is based on trust (Gustafson, 2008, p. 14). For 
managers to nurture and maintain the confidence of stakeholders in these organizations there 
is a need for reliable and accessible information that shows the internal conditions in these 
organizations. Management needs to be able to use the information for decision-making in 
order to make sound decisions, and to be able to present a more accurate picture of the 
organization's activities to external stakeholders (Cordery & Sinclair, 2013, s. 198). A 
question that is of importance is how an accounting model can be designed to meet 
management's information needs for effective management. The aim of this study was to 
design an accounting model that is adapted to the organization's internal activities. The 
ambition with the study was that the designed model should be able to meet the need for 
information adapted to the organization's activities for effective management. The study is 
based on a hermeneutic approach. A qualitative approach has been applied and action 
research has been implemented in order to meet the study's objectives. Our data collection 
consists of interviews, meetings, emails and documents from the organization. A review of 
previous research in the subject was also conducted. The major parts of the literature are 
Olsons’ (1983), Westins’ (1993) and Polesies’ (1973) studies, as they provide a structure for 
how an accounting model can be designed. These studies have provided this structure by 
applying three key concepts, resource, responsibility and purpose. These key concepts were 
applied in order to find a solution to the three main problems that the Red Cross in 
Vänersborg are experiencing with the present accounting system. Their three problems are 
how to make visible the value of personnel costs, rental of premises and cost of buns used 
during coffee breaks and other activities. To make these costs visible, we have applied the 
three key concepts of resource, responsibility and purpose to develop an accounting model 
that is tailored to the organization. Designing the model in this way may probably help 
managers and local officials to provide the relevant information they need for effective 
management. 
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1. Inledning 
 

Kapitlet inleds med att beskriva vikten av styrning i organisationer och vilka styrmedel som 
kan användas för att uppnå effektiv styrning. Behoven av information för intern styrning och 
flerdimensionell redovisning ska också redogöras. Därefter ska de problem som uppstår i 
ideella organisationer diskuteras i problemdiskussionen och slutligen presenteras arbetets 
syfte och frågeställning. 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Alla organisationer behöver styras, oavsett om syftet med etableringen är att generera vinster 
eller att uppnå andra ändamål. Verksamheten i organisationen sker dessutom på olika nivåer 
och inom olika delar divisioner, avdelningar, funktioner och individer. Därför är det viktigt att 
aktiviteter inom dessa olika delar ska kunna samordnas och styras mot de mål som 
organisationen vill uppnå (Karlsson, 1998, s. 8). För effektiv samordning och styrning krävs 
det tillgång till relevant information. Detta gäller då både vinstdrivande företag och icke-
vinstdrivande organisationer. Eftersom dessa organisationer ofta kan eller har haft 
informationsbehov och styrproblem när det gäller till exempel att få information om vilka 
kostnader som hör till olika produkter eller aktiviteter, samt vilka ansvarsenheter som bär 
ansvaret för de kostnaderna (Prenkert & Öberg, 2014, s. 12). Denna information är även ofta 
betydligt svårare för ideella organisationer att tillhandahålla. Eftersom dessa organisationer 
kännetecknas av ett icke-vinstdrivande syfte och därför ofta genererar stora kostnader till 
verksamheten (Gustafson, 2008, s. 15). Hur kan då både de vinstdrivande företagen och de 
icke-vinstdrivande organisationerna bära sig åt för att få tillgång till den relevanta 
informationen? 
 
Informationsbehovet kan uppfyllas genom att organisationer tillämpar olika styrmedel. Dessa 
styrmedel indelas bland annat i formella styrmedel och organisationsstruktur. De formella 
styrmedlen är hjälpmedel av i huvudsak metodkaraktär och de kan därför benämnas som 
ekonomistyrningens tekniker. Dessa styrmedel kan till exempel vara budgetering och intern 
redovisning (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 42 - 43). Budgeteringen har som huvudsyfte 
att kunna planera och styra en verksamhets ekonomi så att dess mål kan uppnås (Jannesson & 
Skoog, 2013, s. 117). Internredovisningen har däremot främst som uppgift att ta fram 
information som olika befattningshavare inom företaget behöver som underlag för sina 
bedömningar och beslut. Den ska även vara som ett hjälpmedel för verksamheten att mäta, 
värdera och bokföra förbrukningen av olika resurser för olika ändamål och utförda 
prestationer, samt föra ihop dem till vad de avser och/eller var de uppstår. Syftet med detta är 
för att företagen ska kunna till exempel fastställa lönsamheten av olika produkter eller 
aktiviteter (Prenkert & Öberg, 2014, s. 11).  
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I den interna redovisningen finns det även en teknik som organisationer kan använda för att 
följa upp och tydliggöra sin information, samt att kunna mäta fler objekt. Denna teknik kallas 
för flerdimensionell klassificering av en händelse. Tekniken går ut på att lägga till ytterligare 
koder i anslutning till kontonummer. Vid användningen av denna teknik kan data struktureras 
i den dimension, eller de kombinationer av dimensioner som önskas. Tilläggskodning kan till 
exempel tillämpas för att koppla affärshändelser till var i organisationen de ägt rum och med 
vilken produkt de hör samman. Vid till exempel försäljning av produkter kan företagen vid 
bokföringen på aktuellt konto i den externa redovisningen tillägga en kod för vilken för-
säljningsenhet som sålt produkten och en annan kod för vilken produkt som sålts. 
Tilläggskodningen kan ändras helt enligt de indelningar som behövs för internt bruk. 
Flerdimensionell redovisning används alltså för att öka graden av detaljering i 
informationsinnehåll. Detta kan då hjälpa företagen att uppnå effektiv styrning (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2009, s. 302). 
 
Men innan den flerdimensionella redovisningen kan användas krävs det även en god 
organisationsstruktur. Ett centralt styrmedel som då kan tillämpas för att uppnå detta och som 
är en väsentlig aspekt inom organisationsstruktur är ansvarsfördelning. Detta styrmedel 
innebär att företag ställer ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter och medarbetarna 
ska kunna påverka det som de ansvarar för och ha befogenheter att göra så (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2009, s. 48). En tidigare forskning av Olson (1983) har också understrukit 
ansvarsfördelningens betydelse för effektiv styrning.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Ideella organisationer skiljer sig från vinstdrivande företag och den offentliga sektorn när det 
gäller organisatoriska mål eller syftet med etableringen, samt dess förvaltning och hållbarhet. 
De skiljer sig även från sättet att generera intäkter som inte alltid är kvantifierade i 
ekonomiska termer. Detta innebär att en ideell organisations transaktioner med sin omvärld 
inte alltid är monetära. Det viktigaste målet handlar inte om att skapa vinst för företaget, utan 
att verksamheten till exempel vill försöka lindra människors lidande eller att få en ökad 
jämställhet med mera. Dessa uppdrag genererar snarare kostnader än intäkter till 
organisationen och kan inte uttryckas i ekonomiska termer. Därför blir det ofta svårt för 
organisationer att kunna lämna ifrån sig en rättvisande bild av redovisningen till allmänheten 
(Gustafson, 2008, s. 15).  
 
Ideella organisationer kännetecknas alltså av ett icke-vinstdrivande syfte, förekomsten av 
olika intressenter som till exempel bidragsgivare samt av oberoende styrning (Zainon m.fl, 
2014, s. 156). De förlitar sig också till större delen på frivilliga arbetsinsatser för att uppnå 
organisatoriska mål (Cordery & Sinclair, 2013, s 197). Resurser som sätts in i verksamheten 
består alltså av en hel del ideellt arbete och materiella gåvor. Enligt Statistiska centralbyrån 
har de svenska hushållen skänkt 600 miljoner kronor till ideella organisationer under de 
senaste två åren (SCB, 2014). Volontärarbetet ökar eller ligger kvar på höga nivåer i flera 
länder. I de Skandinaviska länderna är det en tredjedel till hälften av befolkningen som bidrar 
till volontärarbetet (Costa, Parker & Andreaus, 2014 s. 38). Ideella organisationer behöver 
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precis som vinst-drivande företag hushålla med sina resurser på ett effektivt sätt. Detta kräver 
styrning och består av insatser vars syfte är att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och 
anpassa verksamheten för att sträva mot uppsatta mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2006 s. 4).   
 
För att kunna styra organisationer mot eftersträvade resultat behöver ledningen i ideella 
organisationer information som genereras genom tillämpning av olika styrmedel, exempelvis 
budgetering och internredovisning. Detta är viktigt eftersom redovisningen i en 
välgörenhetsorganisation sällan handlar om beräkningen av en vinst som sedan ska fördelas 
mellan olika intressenter, utan organisationen får ekonomiska konsekvenser som ser 
annorlunda ut. I ideella organisationer är det ofta så att de som tar emot någon form av tjänst 
eller service inte alls bidrar med någon resurs till dessa organisationer. Organisationers 
redovisning tar inte heller hänsyn till de frivilliga insatserna som anses vara en av dem 
viktigaste resurserna i ideella organisationer (Brown, 1999; O’Brien & Tooley, 2013, s. 280). 
 
Det finns inte heller någon tydlig koppling mellan den som bidrar med resurser och den som 
tar emot i ideella organisationer, därför bygger verksamhetens förvaltning och nyttjande av 
dessa resurser på ett ömsesidigt förtroende. Detta innebär alltså att bidragsgivarna i stor 
utsträckning är beroende av den externa redovisningen som verksamheten lämnar ut för att 
kunna se om denna lever upp till sitt förtroende (Gustafson, 2008, s. 14). För att vårda och 
behålla förtroendet finns det i ideella organisationer, precis som i vinstdrivande företag, ett 
behov av tillförlitlig och tillgänglig information som redovisar verksamhetens interna 
förhållanden. Behovet finns för att ledningen ska kunna använda informationen som 
beslutsunderlag för att förbättra organisationens prestation, internstyrning och kontroll samt 
kunna redovisa en mer rättvisande bild av organisationens aktiviteter till externa intressenter 
(Cordery & Sinclair, 2013, s. 198). 
 
Informationsbehovet har också blivit allt viktigare på grund av den ideella sektorns ökade 
betydelse. Under de senaste 30 åren har den ideella sektorn blivit en viktig aktör för att 
leverera offentliga och sociala tjänster i de flesta länder i såväl Europa som Nord Amerika 
(Costa, Parker & Andreaus, 2014, s. 5). Dess roll har blivit ännu viktigare som en följd av 
regeringspolitik som uppmuntrar effektivisering, nedskärningar, kommersialisering samt 
minskad statlig inblandning i leveransen av offentliga tjänster. I länder såsom Sverige, 
Belgien, Italien, Frankrike och Nederländerna är mellan 9 procent och 11,5 procent av 
människor i förvärvsarbete anställda i ideella organisationer (Costa, Parker & Andreaus, 
2014, s. 8).  
 
Frågan som då kan uppkomma genom detta problem och som gör ämnet relevant att 
undersöka är till exempel hur en ideell organisation ska kunna tillhandahålla information som 
är anpassad till organisationens ändamål, aktiviteter och resursförbrukning inom olika 
verksamhetsområden. Det är dessutom intressant att studera hur redovisningssystemen kan 
vara utformade för att uppfylla ledningens informationsbehov för effektiv styrning. Slutligen 
är det även viktigt att allmänheten ska kunna få en ökad förståelse om hur ideella 
organisationer bedrivs. Detta är då med hänsyn till dessa organisationers ökade betydelse i 
samhället.  
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1.3 Avgränsning 
 
Undersökningen är avgränsad till Röda Korset i Vänersborg eftersom studenter på Högskolan 
Väst erbjöds av organisationen att genomföra ett uppdrag, nämligen att hjälpa verksamheten 
ta fram en redovisningsmodell som är anpassad till dess aktiviteter. Vi fann då att detta kunde 
vara mycket intressant att undersöka och ville fördjupa oss mer i ämnet, därför har vi valt att 
genomföra uppdraget. Röda Korset är dessutom en mycket viktig organisation i Sverige och 
även över hela världen. Denna har också haft stort inflytande inom den ideella sektorn. Därför 
anser vi att det är väldigt viktigt att kunna hjälpa verksamheten att utforma en redovisnings-
modell som de kan tillämpa för att synliggöra värdet av ideella insatser och följa upp var de 
genomförs. Detta för att Röda Korset är otroligt beroende av sina frivilliga insatser, och 
värdet av dessa insatser behöver betydligt synliggöras till externa intressenter för att ge en 
mer rättvisande bild av organisationens aktiviteter. Vidare om organisationen skulle kunna 
införa vår utformade redovisningsmodell i framtiden, och använda den som ett effektivt 
hjälpmedel för att följa upp sina kostnader, kommer troligen också andra ideella 
organisationer att kunna ta del av denna modell. Detta är då också med hänsyn till 
verksamhetens betydelse inom den ideella sektorn. 
 
1.4 Forskningsfråga 
 
Hur kan en redovisningsmodell utformas för att tillhandahålla den information ideella 
organisationer behöver för en effektiv styrning? 
 
1.5 Syfte 
 
Studiens syfte är att utforma och visa en redovisningsmodell som är anpassad till den under-
sökta organisationens interna förhållande. Syftet är dessutom att ge en ökad förståelse för hur 
en ideell organisation har utformat sitt nuvarande redovisningssystem. Ambitionen med denna 
studie är att den utformade modellen ska fungera för att tillgodose verksamhetens behov av 
anpassad information för effektiv styrning. 
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2. Metod 
 

Kapitlet innehåller en beskrivning av hur vi gått tillväga för att genomföra uppsatsens studie. 
Vetenskapligt synsätt, undersökningsansats och datainsamling ska diskuteras. Forskningse-
tiska principer, analys- och tolkningsmetoder, källkritik samt tillförlitlighet och validitet ska 
också behandlas.  

 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det vetenskapliga synsättet har två huvudinriktningar som beskriver hur forskning bör 
bedrivas och hur sanningen kan redas ut – positivism och hermeneutik. Hermeneutik är det 
vetenskapliga synsättet som vår studie bygger på. Studier som har ett hermeneutiskt 
förhållningssätt innebär att forskaren använder sig av mer tolkande kvalitativa metoder, som 
till exempel personliga intervjuer för att tolka människors handlingar. Tonvikten på detta 
synsätt ligger alltså på behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel 
(Bryman & Bell, 2014, s. 38). Vi fann det då lämpligt att tillämpa detta vetenskapliga synsätt, 
eftersom vi har valt att utföra personliga intervjuer för att få en ökad förståelse om vår 
undersökta organisations verksamhet och problem.  
 
2.2 Undersökningsansats  
 
Det är främst studiens syfte och den information som ska samlas in och som ska användas i 
undersökningen, som avgör om vad en studie har för undersökningsansats (Backman, 2008 s. 
33). För vår undersökning fann vi det lämpligt att välja en kvalitativ undersökningsansats och 
att genomföra en fallstudie, eftersom det är en specifik organisation som vi studerat. Vi har 
även använt oss av aktionsforskning som undersökningsmetod. Aktionsforskning innebär att 
forskaren och organisationen som ska studeras har ett nära samarbete vid diagnosen av ett 
problem och vid utvecklingen av en lösning på problemet. Sedan ska också resultatet från den 
genomförda studien presenteras till den undersökta organisationen för att bedöma om 
resultatet är till nytta för verksamheten (Bryman & Bell, 2014, s. 714). Vår studies resultat 
blev då en följd av samarbetet med medlemmarna i organisationen för att komma fram till en 
lösning på de problemen som organisationen har. Denna undersökningsmetod var alltså 
lämplig att tillämpa, eftersom ambitionen med studien var att ta fram ett förslag till en 
redovisningsmodell som organisationen kan implementera, för att följa upp värdet av ideella 
insatser och var de genomförs. Vi har även undersökt verksamhetens nuvarande 
redovisningssystem för att utforma en redovisningsmodell som är anpassad till verksamheten.  
Efter utformningen av modellen har vi haft ett möte med organisationen för att presentera vår 
modell och få återkoppling. 
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2.3 Datainsamling  
 
Syftet med undersökningen är att studera, samt att ta fram en redovisningsmodell som kan 
uppfylla organisationens informationsbehov, därför har data från olika källor samlats in. Vi 
har haft tre möten med tre medarbetare i organisationen, varav en ordförande och en 
ekonomiansvarig. Dessa möten var till för att få en klarare bild av problemet som vi skulle 
undersöka. Vi har även gjort en förstudie om verksamhetens ekonomiska ansvarsenheter för 
att få reda på hur arbetsuppgifter i organisationen är strukturerade. Därför har mycket 
användbar information som var nödvändig för vår studie redan samlats in vid ett tidigare 
tillfälle.  
 
Information har även hämtats från observationer av olika verksamhetsaktiviteter, samt olika 
dokument från organisationen. Datainsamlingen har dokumenterats med hjälp av 
anteckningar. Anledningen till att vi enbart valt att anteckna information som fåtts från 
intervjuerna och mötena är för att all information från organisationens olika dokument redan 
var  utförlig och detaljerad. Därför antecknade vi bara när det fanns ett behov av förtydligande 
av särskild information. De frågorna som medarbetarna inte kunde besvara direkt under 
intervjuerna, skickades med svar via e-post till oss efteråt. Exempel på sådana frågor är hur 
många timmar som de frivilliga medarbetarna arbetar och så vidare. Information har även 
fåtts från organisationens hemsida, utgivna broschyrer, verksamhetsberättelsen samt 
resultaträkning från år 2014. Organisationen har även försett oss med kontoplanen som 
används för bokföring av olika intäkter och kostnader.  
 
Att data för en fallstudie samlas in från olika källor har även diskuterats av olika författare. 
Det har uppgetts att fallstudier bygger på kvalitativ information som hämtats från intervjuer, 
observation och dokument av olika slag (Merriam, 1998, s. 84). Det har även tagits upp sex 
olika källor för datainsamling när en fallstudie genomförts. Dessa källor är bland annat 
personliga eller informella anteckningar och intervjuer. Motivet med att kombinera olika 
källor är att den ena källans svaghet oftast är den andras styrka (Yin, 2006, s. 109). 
 
2.4 Forskningsetiska principer  
 
De forskningsetiska principerna delas upp i fyra områden. Den första och andra delen handlar 
om huruvida det uppstår någon form av skada för deltagarnas del, samt om det uppkommer 
någon brist på samtycke från deltagarnas sida. Dessa har undvikits genom att underteckna en 
sekretessöverenskommelse med Röda Korset om hantering av information som fåtts under 
mötena och intervjuerna.  Detta har då ökat graden av öppenhet under datainsamlingen. Den 
tredje delen är om någon inkräktar på privatlivet. Vi har under datainsamlingen inte stött på 
sådana problem. Den sista delen rör då frågor om bedrägeri, falska förespelningar eller 
undanhållande av viktig information (Bryman & Bell, 2014, s. 143-144). Eftersom 
verksamheten själv har upptäckt problemet med att precisera de kostnaderna som 
verksamheten har, och var i behov av att få hjälp med förtydligande av dessa kostnader har 
motivet till öppenhet under intervjuerna ökat. Medarbetarna var dessutom villiga att lämna ut 
all information som behövdes för att en effektiv studie skulle kunna genomföras. 
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2.5 Analys- och tolkningsmetoder  
 
I analysen har data från olika källor som fåtts från organisationen kopplats samman för att 
besvara forskningsfrågan. Information från externa redovisningsrapporter, det vill 
säga resultaträkning och verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2014 har analyserats. 
Därefter kopplas det till nuvarande kontoplan för internredovisning och aktiviteter som utförs 
i organisationens olika verksamhetsområden. Tanken med detta var att hitta befintliga luckor i 
det nuvarande systemet, det vill säga till vilken grad det nuvarande systemet ger upphov till 
relevant information. Därefter genom att koppla ihop övriga empiri och teorikapitel kunde en 
ny internredovisningsmodell utformas. Förväntningen var att fylla i de luckorna som har 
upptäckts i organisationens nuvarande system, och hitta en lösning som kan vara till nytta för 
organisationen.  Eftersom underökningen är en kvalitativ studie inom en enda organisation 
har analysen haft ett starkt fokus på handlingar inom organisationen (Bryman & Bell, 2014, s. 
423).  
 
2.6 Tillvägagångsätt vid utformning av redovisningsmodellen 
 
Utformningen av vår redovisningsmodell utgick ifrån Westins (1993), Polesies (1976) och 
Olsons (1983) studier, där Polesie (1976) och Olson (1983) menade att kostnader kan belysas 
genom att använda tre centrala begrepp, nämligen resurs, ansvar och ändamål. Vi har då också 
använt oss av denna teori för att utforma vår redovisningsmodell, eftersom denna ger en 
struktur för hur vi ska bygga upp modellen för Röda Korset. 
 
Grundtanken är att alla resursslag ska indelas i klass (6), ansvar klass (7) och ändamål klass 
(8). Därför klassificerade vi verksamhetens resurser, personalkostnader, lokalhyra och fika-
bröd i klass (6). Personalkostnader fick då kontokod (61), lokalhyra (62) och fikabröd (63). Vi 
har också lagt till kontokod (60) för alla dessa gemensamma kostnader. Anledningen till att 
varje resurs får en specifik kontokod är för att det ska underlätta för verksamheten att följa 
upp värdet av sina resurser. Sedan för att tydliggöra vem som bär ansvaret för respektive 
resurs och vad dessa resurser har för ändamål indelades Röda Korsets verksamhetsområden i 
klass (7) och ändamål för resurserna i klass (8).  
 
Eftersom organisationen har två huvudverksamheter som bedrivs på mötesplatsen, har vi då 
också indelat verksamhetsområdena i två huvuddelar och lade till extra koder för att skilja på 
dessa. Huvudverksamheterna är mötesplats/secondhandverksamhet (71) och ren social verk-
samhet (72). Syftet med denna indelning är att underlätta för Röda Korset att tydliggöra hur 
stor andel av kostnaden för respektive resurs som ligger på butiken, och hur mycket kostnader 
är för ren social verksamhet. Utifrån dessa kontokoder för huvudverksamheterna lades det 
även till extra koder för att tydliggöra vilka ansvarsområden som hör till den rena sociala 
verksamheten repektive mötesplatsen/secondhandversamheten. Vidare har också verksamhe-
tens ändamål (8) för respektive resursanvändning fått kontokoder för att tydliggöra resurser-
nas enskilda ändamål. I analysen kommer det diskuteras mer djupgående om hur modellen är 
uppbyggd med hjälp av olika tabeller och förklaringar.  
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Sammanfattningsvis byggdes vår redovisningsmodell genom att bryta ner alla verksamhetens 
resursanvändningar till ansvar och ändamål, för att sedan skapa kontokoder för förtydligande 
av dessa resurser. Detta för att visa var resurserna genomförs och vad de har för ändamål för 
att underlätta uppföljningen av organisationens kostnader. 
 
2.7 Källkritik 
 
Det som var avgörande för vilka data som har samlats in för undersökningen var att 
uppmärksamma vad organisationen har uppfattat som viktigt och betydelsefullt, för att lösa 
problemet som denna har. Att organisationen själv har upptäckt problemet med sitt 
redovisningssystem och visat intresse för att hitta en lösning, har också bidragit till att kvalitet 
och aktualitet av de empiriska data som vi har samlat in ökat. Detta innebär alltså att 
insamlade data har en stark koppling till det problemet som verksamheten ville få hjälp med 
att lösa. Detta material har framställts av individer som är en del av organisationen och redan 
har en förståelse om problemet som vi skulle undersöka. De var även villiga att lämna ut allt 
material som vi behövde för studien. De svaren som fåtts från verksamhetens medarbetare 
under intervjuerna var utförliga och detaljerade. Vi kunde inte upptäcka några brister i de 
svaren som fåtts. Detta är troligen för att Röda Korset verkligen vill få hjälp med att hitta en 
lösning till deras problem. På så sätt har vi inte stött på något problem gällande kvaliteten av 
den informationen som fåtts under intervjuerna. Den enda svårigheten som vi fått var att vi 
fick be flera gånger om förtydliganden av information, eftersom vi inte var lika insatta i 
problemet från början. 
 
2.8 Tillförlitlighet och validitet   
 
I en kvalitativ undersökning ställs det krav på hur metoder som har använts påverkar studiens 
resultat. Dessa krav är bland annat tillförlitlighet och överförbarhet. Att skapa tillförlitlighet i 
resultaten innefattar både att forskaren säkerställt att undersökningen utförts i enlighet med de 
reglerna som finns, och att denna rapporterar resultaten till de personer som är en del av den 
sociala verkligheten som studerats, för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat  verklig-
heten på ett riktigt sätt. Överförbarhet innebär till vilken utsträckning det går att överföra 
resultatet till en annan miljö (Bryman och Bell, 2014, s. 403). 
 
Vi har fått in data för undersökningen från just en krets inom Svenska Röda Korset. Material 
som sammanställts handlar endast om kretsens aktiviteter och interna förhållanden, samt rör 
frågor som är av betydelse till just den valda kretsen. Dessa material har uppfyllt just de 
behov vi haft i undersökningen. För att öka tillförlitligheten i undersökningen har vi 
kombinerat insamlade fakta med möten och e-post för att säkerställa att vi inte har 
missförstått den information som givits. Vi har även rapporterat resultatet av studien till Röda 
Korset i Vänersborg för att bekräfta att vi uppfattat den informationen som fåtts om 
verksamheten och om vår redovisningsmodell uppfyller verksamhetens informationsbehov. 
De reglerna som finns i den sekretessöverenskommelse som vi undertecknat har också följts 
för att öka graden av tillförlitlighet i studien. 
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Vidare beror denna studies överförbarhet på huruvida en annan organisation undersöks med 
liknande förutsättning, eftersom vi då enbart studerat data från Röda Korset i Vänersborg. 
Men om en annan organisation har samma förutsättning som Röda Korset, kan troligen vår 
studie genomföras igen, eftersom vi då har i datainsamling- och val av insamlad litteratur 
avsnittet diskuterat utförligt hur data och litteratur hämtats. Undersökningen kan 
förhoppningsvis också genomföras på en annan verksamhet igen, eftersom vi i analysen har 
diskuterat djupgående hur vi kommit fram till vårt resultat. Vi har också följt efter de 
metoderna som den tidigare forskningen använts sig av för att utföra undersökningen. Detta 
eftersom denna haft liknande förutsättning och undersökte samma fråga som vår studie har, 
det vill säga hur en organisations kostnader kan belysas. Resultatet av den tidigare 
forskningen har även lyckats bidra med framgång till de undersökta organisationerna. Därför 
kan troligen också vår studies resultat överföras till en annan miljö, eftersom vi följt samma 
teori för att komma fram till resultatet. De tidigare studierna som vi tillämpat är av Westin 
(1993), Poleise (1976) och Olson (1983) och de ger en struktur på hur vår redovisningsmodell 
kan utformas för att belysa de kostnaderna som Röda Korset har. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel ska det redogöras de tidigare studierna inom ämnet. Vidare ska det även be-
handlas vikten av att ledningen ska få rätt information och vilket informationssystem som är 
mest lämpligt för att åstadkomma detta. Därefter ska de väsentliga begreppen resurs, ansvar 
och ändamål presenteras, för att sedan kunna diskutera hur dessa begrepp kan bidra till 
effektiv styrning. Slutligen presenteras vår analysmodell utifrån dessa väsentliga begrepp. 

 
 
3.1 Val av insamlad litteratur 
 
Vår litteratursökning genomfördes genom Folkbiblioteket i Göteborgs katalog, där vi använde 
sökord som redovisning, internredovisning och ideella föreningar/organisationer. Högskolan 
Västs biblioteks sökmotorer, ScienceDirect, Primo, Emerald och ABI Inform tillämpades 
också. Sökord såsom “relevance of accounting information”, “decision ma-
king”, ”management information systems”, “information management”, “nonprofit 
organisations”, “volunteers” och “internal controls” användes för att söka vetenskaplig 
litteratur.  
 
I teorikapitlet har vi även använt Olsons (1983), Westins (1993) och Polesies (1976) studier 
som huvudreferenser. Huvudreferenserna kommer därför att uppkomma flera gånger i 
kapitlet. Det är också viktigt att poängtera att dessa huvudreferenser är akademiska 
avhandlingar som har publicerats som böcker. Detta kan då leda till att de kan vara svåra att 
hitta via sökmotorer så som Primo, ScienceDirect och så vidare. Anledningen till att vi valde 
de som våra huvudreferenser är för att de ger en struktur för hur vi ska bygga upp 
redovisningsmodellen för Röda Korset. Det har alltså varit väldigt viktigt för oss att ha denna 
litteratur, eftersom författarna har genomfört omfattande studier och behandlat ämnet 
utförligt. Detta har de gjort genom att både undersöka ämnet teoretiskt och sedan tillämpa det 
praktiskt. Författarna har också genomfört aktionsforskning och tagit fram förbättringsförslag 
till de undersökta organisationerna, vilket bidrog med framgång till organisationerna. Olson 
(1983) och Polesie (1976) har även medverkat i varandras studier, vilket visar att studierna är 
sammankopplade. Polesies (1976) undersökning utfördes på sju stora företag och utifrån 
gjorda observationer kom han fram till hur ett informationssystem om kostnader, hänförda till 
ändamål, bör utformas för att underlätta beslutsfattandet. Hans utveckling av systemet har 
bidragit med mycket relevant kunskap till vår studie, då vi fått i uppdrag att genomföra en 
liknande undersökning. Vi har alltså utgått ifrån Polesies resultat för att utforma vår 
redovisningsmodell. 
 
Den tidigare forskningen har undersökt begreppen som redovisningsmodell, resurs, ansvar, 
ändamål samt informationssystem. Dessa begrepp är de centrala begreppen som ligger till 
grund för vår studie, eftersom dessa behöver beaktas för att utveckla en redovisningsmodell 
som genererar relevant information för effektiv styrning. 
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3.2 Informationsbehov 
 
Chefer måste idag fatta beslut i mycket komplexa, konkurrensutsatta och dynamiska miljöer, 
vilket gör effektivt beslutsfattande svårare och mer kritiskt än tidigare. För att underlätta för 
cheferna att fatta sunda beslut krävs det information. Men den information som används idag 
som beslutsunderlag anses ofta vara ofullständig och bristfällig (Goodman, 1993, s. 12). En 
tidigare studie visar att organisationer har blivit alltmer medvetna om den bristfälliga kvalite-
ten på information som finns tillgänglig som underlag för beslutsfattandet i komplexa miljöer 
(Wang, Pierce & Mardrick, 2005, s. 168). Användningen av bristfällig information kan med-
föra problem för företag, eftersom de beslut som har fattats är mindre optimala. 
Organisationen kan på grund av detta befinna sig i en mindre effektiv och konkurrenskraftig 
miljö. Att chefer bland annat inte har tillgång till kritisk extern och intern information om 
verksamheten pekas ut som en av orsakerna till att information används på mindre effektivt 
sätt. För att lyckas krävs det att ledningen identifierar nuvarande och potentiell användning av 
information för beslutsfattande och andra ledande ändamål, samt att befintliga luckor i 
informationen fylls ut (Goodman, 1993, s. 12).   
 
För att fylla dessa befintliga luckor i informationen krävs det att båda ledningen och 
medarbtarna uppmärksammar olika faktorer. En av faktorerna är att ha tillgång till relevant 
information, eftersom den är en väsentlig del för att arbetet ska kunna utföras effektivt. 
Relevant information är även viktig för beslutsfattarna att kunna använda sig av som underlag 
för beslutsfattandet. Den underlättar dessutom för olika aktörer att planera, genomföra och 
följa upp sitt arbete. Men för att erhålla den relevanta informationen behöver organisationen 
ha ett fungerande informationssystem.  Informationssystem är datasystem som har syftet att 
fånga upp och återrapportera data, idag ofta datorbaserade. Syftet är också att ge interna och 
externa intressenter de underlag som efterfrågas för analyser, meningsutbyte och beslut. Ett 
fungerande system för att hantera information ökar effektiviteten av styrningen och 
underlättar för ledningen att fatta sunda beslut (Westin, 1993, s. 47-49). 

Det finns två typer av informationssystem, där den ena är ledningsinformationssystem som 
även kallas för centrala informationssystem. Den andra typen är lokala informationsstöd, det 
vill säga, verksamhetsnära stödsystem. Centrala informationssystem är stora system med 
uppgiften att försörja hela organisationen med data och systemet används när det behövs en 
betydande helhetssyn, och samtidig kunskap om både helhet och enskilda delar. Data som 
samlas i centrala informationssystem är främst till för att ge överordnade nivåer 
beslutsunderlag. 

Lokala informationsstöd är däremot system som är mest anpassade för effektiv styrning på 
lokal nivå, eftersom de ger konkreta beskrivningar av arbetssituationer som ofta är unika. De 
ger även information kring pågående resurser som beskriver samband mellan aktiviteter och 
resursinsatser. Informationen i de lokala informationsstödsystemen är baserade på lokal kun-
skap som är grundad på ett erfarenhetsmässigt lärande. Denna lokala typ bygger på ett snabbt 
och tydligt återgivet växelspel mellan orsak- och verkanförhållanden som tas emot av de som 
utför handlingarna. Logiskt är då att handlingen presenteras på ett sådant sätt att den får en 
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klar innebörd för den som ska agera. Lokala informationsstöd är alltså mer aktuella verksam-
hetsnära data som de lokalt i högre grad kan lita på. De ger större möjlighet för medarbetare 
att lära sig, korrigera och rätta till felaktiga handlingar. Därför behövs dessa system som 
komplement till de centrala informationssystemen för att skapa mening och trovärdighet för 
den verksamhetsnära styrningen. Att använda lokala informationsstöd bidrar också till att 
lokala beslutsfattare kan få relevanta underlag för beslutsfattande. Eftersom de då har lättare 
att kunna se och korrigera felaktiga handlingar vilket är av största vikt för operativ effektivitet 
(Westin, 1993, s. 52-54). 

Vidare har det understrukits att båda typer av informationssystemen behövs då ledningen 
behöver sin typ av data och den lokala sidan sin. Centrala informationssystem har dock svårt 
att fungera i situationer där lokal logik dominerar. Vidare genererar dessa ett informativt stöd 
som är illa anpassat för att lokalt ansvariga på ett korrekt sätt skall kunna se vad de gör och 
gjort. Därför ska lokal styrning med stöd av lokala informationsstöd tillämpas för att skapa 
engagemang och kompetens hos användaren. Organisationer som är decentraliserade bör satsa 
mer på lokala stöd, speciellt under komplexa förhållande där turbulens och/eller osäkerhet 
råder i enskilda enheter. Anledningen till detta är att en ökad osäkerhet kan minska utrymme 
för etablerade rutiner och planering i företaget. Ett sätt som troligen kan minska osäkerheter är 
att tillämpa decentraliserat beslutsfattande och lokal kontroll över information i snabba och 
flexibla system (Westin, 1993, s. 58-59). 
 
Anledningen till att decentraliserat beslutsfattande är ett bra sätt att minska osäkerheter är att 
om de ansvariga från olika enheter fått befogenheter att ta egna beslut, kan de då bli 
motiverade och känna ett ökat engagemang för lokala styrinsatser. Detta genom att de får ett 
utökat ansvar och större delaktighet i styrning av verksamheter. Att delegera ansvar till lokal 
nivå gör också att medarbetarna vet och förstår exakt som vad de ska göra, samt kunna följa 
upp vad som gjorts. Detta leder i sin tur till att ledningen tydligare kan se och förstå 
verksamhetens möjligheter och problem och göra något åt dessa. Eftersom det är ansvariga 
från lokal nivå som ska mata den data som behövs för överordnat beslutsfattande. För att de 
lokalt ansvariga ska kunna ge den mest relevanta informationen till ledningen måste lokal 
effektivisering uppnås, genom att utveckla lokala informationsstöd och lokalt ansvar samtidigt 
(Westin, 1993, s. 2-3). 
 
Genom utveckling och implementering av lokal informationsstöd och lokalt ansvar på olika 
områden inom Vägverket som Westin (1993) har samarbetat med, har författaren lyckats lösa 
verksamhetens problem. Problemet som enheterna inom Vägverket haft var att de lokala 
ansvariga inte kunde se och följa upp vad som skulle göras respektive gjorts, eftersom 
organisationen då enbart använde sig av de centrala informationssystemen. 
Författaren undersökte och såg problemet med dessa system. Därför byggde han tillsammans 
med Vägverket lokala planeringsmodeller för att den operativa personalen skulle kunna skaffa 
sig bättre underlag för sina åtgärder. Resultatet blev som nämnts att problemet löstes. Efter 
användningen av lokala informationsstöd inom de olika enheterna hade de lokalt ansvariga 
även blivit mer engagerade i styrningen, eftersom de nu kunde följa upp och se vad som 
behövs göras och förbättras, samt få relevanta underlag för effektiv styrning. Detta leder i sin 
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tur till att ledningen också får de relevanta underlagen från lokalt ansvariga för att fatta sunda 
beslut, vilket ökar effektiviteten av styrning. 
 
Dessa iakttagelser leder fram till frågan: Hur bör ett lokalt informationsstöd utformas för att 
de ansvariga ska tillhandahålla relevanta underlag för effektiv styrning? En tidigare studie 
som har genomförts visar att relevant underlag för effektiv styrning kan genereras genom en 
organisations ekonomisystem. Med ekonomisystem avses ett informationssystem som kan 
användas för att beskriva en organisations ekonomiska tillstånd och de händelserna som på-
verkar tillståndet. En central tanke i studien är att de begreppen som ekonomisystemet består 
av bestämmer hur ekonomisystemet kan användas (Olson, 1983 s. 11). Ansvar och ändamål 
för hur resurserna används är de begreppen som anges vara centrala vid utformningen av ett 
ekonomisystem, och som kan ge relevanta underlag för effektiv styrning. Nedan beskrivs 
dessa centrala begrepp, resurs, ansvar och ändamål. 
 
3.3 Resurs 
 
Resurser har beskrivits som en förutsättning för att kunna bedriva en viss verksamhet och med 
detta också uppnå önskat resultat.  Användningen av resurser förklaras i ekonomisystemet 
såväl ur ex-ante och ex-post perspektiv (budget respektive redovisning) som i termer av input 
och output (resursslag respektive ändamål). Hur resurser anskaffas och fördelas i en 
organisation skiljer sig åt beroende på syftet med verksamheten, till exempel i en kommun är 
det under budgetprocessen som resurser fördelas mellan olika nämnder, ändamål och 
ansvariga tjänstemän. Oftast är det de individer som skaffar resurser till en organisation som 
har det största inflytandet när det gäller hur resurserna kommer att användas (Olson, 1983 s. 
45; 244). 
 
Hur kan då en organisation följa upp hur/var resurserna ska användas respektive har använts? 
I en tidigare studie som genomförts av Polesie (1976), har författaren studerat hur samarbetet 
mellan dem som fattar beslut i företag kan underlättas genom att belysa för vilka ändamål 
företagets resurser ska användas respektive har använts. Författarens undersökning utgår från 
antagandet att den information, som sammanställts i samband med budgetering och redo-
visning (ex-ante och ex-post), kan fungera som ett väsentligt beslutsunderlag för företags-
ledningen. Anledningen till detta är för att budgetering syftar till att samordna enheternas 
aktiviteter så att lokala avdelningar under en löpande period kan arbeta utan störningar. I 
samband med budgetuppställandet delegeras också resurser, beslutsrätt och ansvar. Vidare har 
undersökningens utgångspunkt legat i en budgetmodell som presenterats av (Madsen & 
Asztély 1973 se Polesie 1976, s. 68). Denna budgetmodell lägger mest fokus på internbudget 
och vårt arbetes utgångspunkt är också denna internbudget. 
 
Den interna budgeten är ett instrument för styrning av aktiviteter och därmed av resurs-
insatser. Denna budget utformas som en klassificering och värdering av resursanvändningen. 
Den lämnar således informationsunderlag för beslut om hur företagets resurser ska användas. 
Denna internbudget av (Madsen & Asztély 1973 se Polesie 1976, s. 72) bygger på ett sam-
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tidigt registreringsbegrepp i tre dimensioner inom budgetens kontoplan och dessa begrepp har 
som syftet att belysa olika aspekter av hur resurserna används: 
 

• Resursslag (klass 6) Visar vilken typ av resurser (tillgångar) som används. 
• Ansvar (klass 7)  Visar vem som bär ansvaret för resursanvändningen. 
• Ändamål (klass 8/9) Visar de ändamål för vilka resurserna används. 

 
Genom att välja dessa tre dimensioner för samtidig registrering av kostnader skapas möjlig-
heter att analysera flera, ur beslutssynpunkt relevanta aspekter av en organisations aktiviteter. 
 
Resursslag i den interna budgeten är ett kostnadsbegrepp som anknyter till uppoffring av 
resurser i samband med olika aktiviteter. Det hålls åtskilt från utgifter som anknyter till an-
skaffningen av resurser från omvärlden. Klassifikationen (klass 6) efter resursslag indelar 
verksamhetens resursinsatser efter de olika typer av input som förekommer (Polesie, 1976, s. 
73). 
 
3.4 Ansvar 
 
Vidare har ansvar (klass 7) i den interna budgeten syftet att utvisa organisationens indelning i 
avdelningar/ansvarsområden. Inom dessa ansvarsområden fördelas resurser enligt principen 
att den ansvarige ansvarar för de aktiviteter och kostnader denna påverkar. Ansvar (klass 7) 
ger alltså svar på frågan om var en viss aktivitet sker, vem som bär ansvaret och därmed för 
vilka kostnader den förknippas med (Polesie, 1976, s. 74-75). 
 
Men för att kunna strukturera transaktionerna i en organisation så att ansvarets (klass 7) syfte 
uppfylls kan organisationen tillämpa en redovisningsteknik som benämns “responsiblity ac-
counting”. “Responsibility accounting” innebär att redovisningsinformationen ska struk-
tureras så att det av redovisningen framgår vem som är ansvarig för de kostnader som den be-
drivna verksamheten medför. “Responsibility accounting” är alltså en redovisningsteknik som 
klart uttrycker att varje ansvarig person ska följa upp de kostnader som denna ansvarar för, 
samtidigt som varje chef ska få information från de ansvariga på underliggande nivåer (Olson, 
1983, s. 18). 
 
I en annan studie som genomförts av Lin & Yu (2002) har författarna också undersökt hur 
“responsibilty cost accounting” tillämpats i ett företag i Kina. Mot bakgrund av principen om 
decentralisering i organisationsstrukturen genomfördes det först ansvarsredovisning i 
företaget. Syftet med detta var att höja prestationen inom alla interna avdelningar och bland 
de anställda. Avdelningarna var grupperade till två huvudenheter: producerande divisioner 
och service enheter. Ansvarskontrollssystemet byggdes sedan upp enligt en uppifrån och ner 
strategi. Det vill säga, att målet för intäkterna och kostnaderna bestämts i förväg av ledningen. 
Varje avdelningschef hade sedan ansvar för sin enhet och kunde därefter fördela detta ansvar 
vidare till varje anställd inom avdelningen (Lin & Yu, 2002, s. 453). 
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Kärnan i detta kostnadsstyrsystem var att fastställa och mäta ansvarskostnad under hela 
cykeln, det vill säga, planering, genomförande, kontroll och utvärdering (feedback) för att 
främja målkongruens och uppnå en kontinuerlig kostnadsbesparing. Redovisningen kunde 
sedan struktureras så att varje enhets prestation och resursförbrukning tydliggörs (Lin & Yu, 
2002, s. 460). Om ansvaret fördelas ställs det krav på att redovisningen fungerar så att 
rapporter kan tas fram och distribueras till de ansvariga. Detta eftersom att ekonomisystemet 
anses vara ett instrument med vars hjälp redovisningsinformation kan användas för att 
ansvariga chefer på olika nivåer ska kunna följa upp sin verksamhet (Olson, 1983, s. 221). 
 
Ansvarsbegreppet har ytterligare diskuterats i en avhandling av Olson (1983), där författaren 
studerat begreppen ansvar- och ändamålsbetydelse för styrning i Uppsala kommun. För-
fattaren menar att ansvar är grunden för styrning och underlättar för ledningen att styra 
handlingar i en organisation. Ansvarsbegreppet kommer främst till användning inom 
respektive verksamhetsområden. Alla transaktioner måste innehålla ansvarsbegreppet oavsett 
om det gäller årsbudget, ombudgetering eller redovisning. Det ska alltid vara någon som är 
ansvarig för respektive uppdrag. Ansvarsbegreppet har dessutom förmågan att koppla ihop 
beskrivningen av resursanvändningen med de för den ansvarige verkliga resurserna och de 
verkliga resultat som endast verkligheten i sig själv ger möjlighet att uppfatta. Därför är 
ansvar på samma gång en del av både ekonomisystemet och verkligheten och på så sätt kan 
också detta hjälpa ledningen att styra medarbetarnas handlingar (Olson, 1983, s. 243-244). 
 
Vidare i Olsons (1983) studie kommer ansvarsbegreppet främst till användning på tjänste-
mannaplanet (tjänstemän/medarbetare) inom respektive förvaltning/enhet i kommunen. I 
dessa enheter spelar de ansvarigas personliga bedömningar mycket stor roll i 
beslutsprocessen, eftersom det är dem som har den direkta kontakten med 
klienterna/kunderna. Därför är det dessa tjänstemän som bäst kan bedöma klienternas 
tillstånd. Därigenom är det dem som har de bästa förutsättningarna för att kunna bedöma vilka 
resultat som åstadkoms. Därför är det nödvändigt att decentralisera beslutsfattandet till de 
organisatoriska nivåer som anses vara lämpliga. Denna synpunkt förhåller sig till Westins 
(1993) påpekande om att det lokala informationsstödet är ett viktigt komplement för att skapa 
mening och trovärdighet för den verksamhetsnära styrningen. Eftersom de lokala 
informationsstöden är mer aktuella verksamhetsnära data som individer lokalt i högre grad 
kan lita på, alltså som precis ovannämnt att de tjänstemän som bäst känner till klienternas 
behov och tillstånd, därför är de mest lämpliga för beslutsfattandet. 
 
3.5 Ändamål 
 
Det sista registreringsbegreppet, ändamål (klass 8/9) i den interna budgeten av (Madsen & 
Asztély 1973 se Polesie 1976, s. 72) ska nu beskrivas. Ändamål (klass 8/9) har som uppgift att 
ge svar på frågan vad verksamheten vill uppnå med de aktiviteter som planerats för en period, 
det vill säga varför aktiviteterna ska företas. Ändamål är ett aktivitetsorienterat begrepp som 
avser det omedelbara resultat som åsyftas med en resursinsats. Begreppet används för in-
samling av grunduppgifter om kostnader, där kostnaderna alltid måste kunna hänföras direkt 
till ett ändamål (Poleise, 1976, s. 76). 
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Ändamålen för resursinsatser kan struktureras genom att belysa kostnader ur tre aspekter: 
 

Klass 6 Klass 7 Klass 8/9 

Resursslag Ansvar Ändamål 
Vilka resurser används? Vem bär ansvaret? Vilket resultat åsyftas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
Figur 1: Kostnader belyses ur tre aspekter (Poleise, 1976, s. 77). 
 
Som figur 1 visar används ändamål som ett av klassificeringsbegreppen för de kostnader, som 
förknippas med olika aktiviteter. Ändamålet för resursinsatser anger det omedelbara syftet 
med en eller flera aktiviteter och avser det resultat som organisationen önskar att uppnå. Ut-
ifrån en angivelse av ändamål kan organisationen planera de resursinsatser som krävs. Vidare 
kan ändamål (output) även kopplas med resursslag (input) för att göra det möjligt för företag 
att se hur mycket resurser som ska användas respektive har använts för olika ändamål. 
 
Vid budgetuppställandet uppges de olika delmålen för en period med utgångspunkt från de 
klassificeringsbegrepp (resurs, ansvar och ändamål) som ingår i ändamålsstrukturen. En-
heternas aktiviteter riktas sedan mot dessa delmål. Tanken bakom idén att kartlägga en 
ändamålsstruktur för resursinsatser, som en del av det formaliserade informationssystemet är 
för att ge en beskrivning av verksamheten. Genom denna ändamålsstruktur kan 
organisationen alltså få överblick över de resultat som avses med dess verksamhet. Detta 
betyder då att ändamålsstrukturen är väldigt relevant vid styrning av aktiviteter (Poleise, 
1976, s. 78-79). 
 
Ändamålsbegreppet har också av Olson (1983) beskrivits som en funktion att beskriva verk-
samheten. Vidare i sin studie om Uppsala kommuns ekonomisystem menar författaren att 
ändamålen även ska underlätta för tjänstemännen att under till exempel, budgetering och upp-
följning kommunicera med ledningen och varandra i frågor som berör verksamheten. Med 
hjälp av ändamålen ska det alltså inte vara så att ledningens värderingar styr ändamålen, utan 
ändamålen ska styra vad ledningen ska bedöma. Ändamålen bör dessutom utvecklas utifrån 
tjänstemännens kunskaper och värderingar, eftersom det är tjänstemännen som har 

För alla 
resursinsatser, 
värderade som 
kostnader, belyses 
dessa tre aspekter 
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kunskaperna om vad som döljer sig bakom ändamålen i de situationer där de används, till 
exempel under budgetprocessen (Olson, 1983, s. 247). Detta innebär alltså att, precis som 
med ansvarsbegreppet, behöver företag också ta hänsyn till Westins (1993) resonemang om 
den lokala kunskapen och informationsstöd vid användningen av ändamålsbegrepp. 
 
3.6 Sambanden mellan ansvar och ändamål 
 
För att få en effektiv styrning krävs det alltså att organisationen ska uppmärksamma de två 
begreppen “ansvar” och “ändamål”. Eftersom ansvar är grunden för styrning och ansvar till-
sammans med ändamål leder till olika slags bedömningar. Dessa bedömningar är oftast an-
passade till olika situationer och kan enligt Olson (1983) endast göras av människor. 
Resultatet från författarens studie visar att verksamheten kan beskrivas tydligare genom 
användningen av ändamålsbegreppet. På så sätt får politiker bättre insyn i de olika 
förvaltningarnas verksamheter och även ett bättre beslutsunderlag för sina bedömningar. 
Ändamålen underlättar även för tjänstemännen att under budgetering och uppföljning 
kommunicera med politikerna om frågor som berör verksamheten. Organisationens 
verksamheter kan struktureras i olika delar som kan hanteras var för sig, eftersom ändamålen 
sluter perspektivet tänkemässigt. Genom att ändamålen sluter perspektivet menar författaren 
att de inre effektivitetsfrågor snarare än de yttre effektivitetsfrågorna belyses. Inre 
effektivitetsfrågor gäller förhållanden mellan resursanvändning och prestationer (Olson, 1983, 
s. 246). 
 
I studien kom Olson (1983) även fram till att ansvarsbegreppet öppnar perspektivet genom ett 
decentraliserat beslutsfattande. Detta beror på att genom ansvarsbegreppet delegeras ansvar 
till de rätta nivåerna inom organisationen, det vill säga till de individerna som styr men som 
även har kunskap om de olika aktiviteterna som bedrivs inom organisationen. Vidare kon-
staterar författaren att en konsekvens av att ha eget ansvar för hur resurserna ska användas är 
att det ökar möjligheten att göra egna bedömningar och agera på egen hand. Slutligen menar 
författaren att ansvarsbegreppet lägger fokus på handling och redovisning snarare än på 
planering, det vill säga att ansvarsbegreppet ger underlag för bedömningar om vad som har 
gjorts, hur den har gjorts och vem som är ansvarig för handlingen (Olson, 1983, s. 251). 
 
3.7 Kontokod 
 
När kontoklasserna resursslag (klass 6), ansvar (klass 7) och ändamål (klass 8/9) är fastställda 
i den interna budgetens kontoplan, kan organisationen utgå från dessa kontoklasser för att 
lägga till extra koder. Detta är för att det ofta finns behov hos organisationen att komplettera 
kontobilden med koder av olika slag för att följa upp och tydliggöra sin information, samt att 
kunna mäta fler objekt. De extra koderna har som funktion att beteckna begrepp som inte in-
går i kontoplanen, men som ändå önskas att använda i ekonomisystemet såväl för budgetering 
som för uppföljning. Tillägg av koder ska alltid kopplas till bestämda konton i kontoplanen. 
Transaktioner som berör dessa konton ska kompletteras med en uppgift om den aktuella 
koden (Poleise, 1976, s. 72). 
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Exempel: 

• Konton i (klass 6) kan kompletteras med en kod som anger leverantörer. 
• Skogsindutriföretag är en verksamhet som Poleise (1976) studerat, där företaget valde 

att komplettera sitt ändamålskonto (Mängdkostnader för framställning av massa och 
papper) i kontogrupp 856, med tillägg av extra koder som anger precis vilken pro-
dukttyp som producerats (Poleise, 1976, s. 73). 
 

3.8 Analysmodell  
 
De begreppen, resurs, ansvar och ändamål som har diskuterats ovan, samt de diskussioner 
som har framförts i bakgrunden kommer att ligga till grund för analysen.  Utgångspunkten i 
analysen är att utformningen av en organisations redovisningsmodell är beroende av sitt in-
formationsbehov, vilket i sin tur härstammar från organisationens behov av effektiv styrning. 
Ansvar och ändamål för resursanvändningen ska vara de begrepp som redovisningsmodellen 
bygger på. Förväntningen är att kunna generera verksamheten relevant information som 
behövs för effektiv styrning. Detta förhåller sig till det centrala syftet i Olsons (1983) och 
Poleises (1973) studier, det vill säga att de begrepp som ekonomisystemet består av avgör hur 
systemet ska användas. Genom att använda dessa begrepp hoppas vi kunna hitta ett svar till 
forskningsfrågan i uppsatsen, det vill säga hur en redovisningsmodell kan utformas för att 
tillhandahålla den information ideella organisationer behöver för en effektiv styrning. In-
formation som behövs för styrningen ska kunna användas av ledningen för olika syften. 
 
En tidigare studie som genomförts av Hall (2010) visar att ledningen i en organisation ska 
kunna använda information från redovisningssystemet för att uppfylla följande syfte. Det 
första syftet är att utveckla kunskap om arbetsmiljön genom att synliggöra vissa 
verksamheters aktiviteter som är osynliga för ledningen, samt att ge ett övergripande 
kvantitativt perspektiv på dessa aktiviteter. Det andra syftet är att fungera som ett gemensamt 
språk som ledningen kan kommunicera med. Detta är viktigt eftersom redovisningssystemet 
översätter verksamhetsaktiviteter i ekonomiska termer. Det tredje syftet är att information 
som genereras från redovisningssystemet ska kunna användas för verbal kommunikation. 
Eftersom ledningen kan skräddarsy information till specifika operativa frågor och ge ett 
sammanhang för att debattera och diskutera betydelser och konsekvenser av redovisningsdata 
(Hall, 2010, s. 312).   
 
I teorikapitlet har det även diskuterats de olika begreppen i budgetprocessen, se till exempel 
(Poleise, 1976, s. 73) och (Olson, 1983, s. 241). Men i vår analys har vi inget behov av den 
budget aspekten, utan vi kommer bara att använda dessa begrepp för redovisning av 
kostnaderna som uppstått i organisationens verksamhet. Den utgångspunkt som analysen ska 
bygga på förhåller sig även till Westin (1993), som menar att användningen av lokala 
informationsstöd inom olika enheter ökar engagemanget för styrningen. Eftersom de 
ansvariga på den lokala nivån då kan följa upp och se vad som behöver göras och förbättras, 
samt får relevanta underlag för effektiv styrning. Detta leder i sin tur till att ledningen också 
får de relevanta underlagen från lokalt ansvariga för att fatta sunda beslut, vilket ökar 
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effektiviteten av styrningen. Nedan visas vår analysmodell och utgångspunkten i denna är att 
relevant information ska tillhandahållas genom att bryta ner alla resursanvändningar i 
verksamheten till ansvar och ändamål, för att sedan skapa kontokoder. 
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4. Resultatredovisning (empiri) 
 

Röda Korset i Vänersborg valdes som en organisation för att genomföra studien. Tre medar-
betare intervjuades, varav en ordförande och en medarbetare som har ansvar för ekonomiar-
betet i verksamheten. En sammanfattning av intervjuerna följer nedan. 

 
 
4.1 Om Röda Korset i Vänersborg 
 
Röda Korset är en välgörenhetsorganisation som arbetar med att förhindra och lindra mänsk-
ligt lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet. 
Organisationen främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla 
folk (Svenska Röda Korset, 2013, s. 18). De flesta medarbetare i verksamheten arbetar fri-
villigt och hjälper folk som av olika anledningar behöver medmänskligt stöd för att kunna för-
ändra och förbättra sin livssituation. För att kunna uppnå dessa mål arbetar Röda Korset i 
Vänersborg med att skapa ekonomiska resurser genom att bedriva en secondhandbutik, samt 
ta del av olika typer av bidrag såsom frivilliga gåvor och donationer från allmänheten. 
Organisationen behöver hjälp med att utveckla en redovisningsmodell som är anpassad till 
verksamheten, för att det ska bli lättare att följa upp värdet av ideella insatser och var de 
genomförs. 
 
4.2 Verksamhetens ansvarsområden 
 
Röda Korset i Vänersborg bygger på frivillighet och har endast en heltidsanställd medarbe-
tare, och resterande av medarbetarna är frivilliga. Organisationen har olika verksamhetsområ-
den med ansvar fördelat på olika enheter. Ansvarsenheternas syfte är att underlätta arbetsupp-
gifterna och samordningen inom organisationen, eftersom uppdelningen i dessa enheter har 
påverkats av förutsättningar som råder inom organisationen. Dessa ansvarsområden är se-
condhandbutik och mötesplats, café, besöksverksamhet och anhörigstöd, öppethus, medlems-
register och rekrytering, lästräning och lägerverksamhet vid Tärnanskolan, sociala media samt 
profil. Inom dessa ansvarsområden finns det även särskilda grupper som jobbar med olika 
arbetsuppgifter. Dessa grupper är språkcafé för personer verksamma i Vänersborg med om-
nejd, språkcafé för asylsökande och nyanlända, ärendegrupp, rådgivningsgrupp, trygghets-
grupp, kulturgrupp samt yrkesmentorsstöd. Nedan visas en bild på hur Röda Korsets verk-
samhet i Vänersborg är organiserad: 
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Figur 2: Röda Korset i Vänersborgs organisationsstruktur. 
 

Mötesplatsen är det ställe där verksamheten bedrivs och på denna plats sysslar medarbetarna 
även med flera olika verksamheter. Arbetet i mötesplatsen är en humanitär och social verk-
samhet, här bedrivs dessutom ett omfattande miljöarbete. Röda Korset har ett heltäckande 
system när det gäller återbruk av textiler och skinnvaror genom samarbetet med KICI. Syftet 
med mötesplatsen är att alla ska kunna komma dit och umgås med varandra. Inne på mötes-
platsen finns det även ett café som säljer goda bullar och kaffe till förmånliga priser. Här er-
bjuds folk dessutom att få upplevelser av trivsel och gemenskap. Vidare bedrivs det även en 
secondhandbutik på mötesplatsen. Secondhandbutiken säljer olika skänkta produkter från ge-
nerösa givare. Det finns allt från kläder, skor till textil och heminredning. Alla dessa skänkta 
varor har medarbetarna hämtat från de olika givarna och sedan packat och prissatt dem. 
Organisationen har också köpt in en lastbil som används för att underlätta hämtningen av 
skänkta varor. Butikens omsättning har varit väldigt bra och ökat med 60 procent jämfört med 
2013. Inne på mötesplatsen finns det även språkcaféer för de som vill lära sig svenska eller 
behöver hjälp med språket. Språkcafé för boende i Vänersborg hålls tisdagar ojämna veckor i 
mötesplatsen. Här diskuteras alla också om olika länders traditioner, högtider och kulturer. 
Regelbundet praktiserar det även tio till tolv utrikesfödda på Röda Korsets secondhandbutik 
och mötesplats för att förbättra sin svenska, samt lära sig att tolka de svenska koderna och få 
referenser. Öppethus hålls dessutom på mötesplatsen, där verksamheten har olika program två 
onsdagar i månaden. Vidare genomförs det inom (Övriga aktiviteter) olika aktiviteter såsom 
interna- och externa utbildningar samt intervjuer med presumtiva frivilligarbetare.  
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Ärendegruppen och rådgivingsgruppen består av fem medlemmar som har olika kompetenser, 
bland annat inom internationella och juridiska frågor. Dessa gruppers huvudsakliga uppgift är 
att bedriva efterforskning för att på så sätt göra det möjligt för familjer att återförenas efter att 
ha blivit åtskilda, till exempel i krig eller vid naturkatastrofer. Grupperna finns på mötes-
platsen varannan torsdag för förbokade besök. Kulturgruppen är däremot en grupp som finns 
på Restad gård och denna har olika aktiviteter såsom dans, sång, musik och konst. Syftet med 
dessa aktiviteter är att skapa gemenskap och få en stunds glädje. Här på gruppen pågår det 
även en gitarrkurs. Gruppen arrangerar också skidåkning, cykling och har kontakter med det 
svenska samhället. På Restad Gård bedrivs det dessutom språkcaféer för de asylsökande. De 
asylsökande kommer främst från Syrien och Somalia, men många andra länder är också 
representerade. Främst är det män som kommer till de språkcaféerna, vilket beror på att det är 
flest män som är asylsökande. Många av dem är högutbildade och kan bra engelska, medan 
andra kan bara sitt hemspråk. Detta kan då göra det svårt för medarbetarna att hitta rätt nivå 
när de ska undervisa.  
 
Vidare är det trygghetsgruppen som har i uppdrag att försöka identifiera behov och problem 
samt skapa kontakter mellan asylboende och svenskar. Denna grupp finns på Restad gård två 
timmar per vecka och finns tillgänglig för samtal, en kopp kaffe, eller där de asylsökande kan 
träffa andra. Det är oftast en psykolog, två före detta sjukvårdslärare, ordförande från Rädda 
Barnen, en ekonom och en psykologistuderande som finns på plats för att samtala med folk. 
Men gruppen är större än så, eftersom det är frivilligarbetare kan de välja att komma eller av-
stå. Personer som behöver stöd kan från gruppen få initiativ till förändringar, till exempel för-
ändringar i boendet, hälsoaspekter med mera. 
 
Tärnanverksamheten är en enhet, där Röda Korset åtar sig att tillgodose Tärnanskolan F-6:s 
behov av läshjälpare och att via verksamhetens fonder genomföra ett helgläger för åk 4-6. 
Läx- och läshjälpen omfattar 70-80 barn och bedrivs av sex frivilliga medarbetare. Vidare är 
besöksverksamhet och anhörigstöd en besöksgrupp som gör besök och hembesök hos boende 
på institutioner och vårdhem. Gruppen arrangerar även underhållning på äldreboende och gör 
även besök på fängelset och möter klienter ur ett medmänsklighetsperspektiv. Sociala media 
är en enhet som har ansvar för informationsflödet på organisationens hemsida, Facebook och 
Instagram. Syftet med detta är att spridda aktuell information till alla personer. Informationen 
finns på svenska, engelska, samt arabiska vid enstaka tillfällen. 
 
Medarbetarna i ansvarsområden och särskilda grupper medför ofta kostnader, eftersom de 
möter olika oförutsedda behov i deras dagliga arbete. Detta är för att de ofta får göra egna 
utlägg vid till exempel köp av fikabröd för fikapauser, när de är ute på besök hos personer 
som behöver stöd eller andra aktiviteter. Sedan får de ersättning från den ekonomiansvarige 
mot uppvisat kvitto för de utläggen. Problemet med dessa oförutsedda utlägg är att vid upp-
visande av kvitto framgår det inte vad dessa utlägg haft för ändamål. Därför kunde inte den 
ekonomiansvarige veta vad alla kostnader för fikabröd åsyftas och vem/vilka som bär an-
svaret för dessa kostnader.  
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Verksamheten har både kvantifierade och icke-kvantifierade mål för ansvarsområdena. Inför 
årets verksamhet har kretsen ännu inte fastställt målen, eftersom de har flera nya styrelse-
ledamöter. Men det har fastställts försäljningsmål i budgeten, det vill säga omsättningsmål för 
secondhandbutiken. Andra måltal som verksamheten har är antalet nya medlemmar, antalet 
planerade insamlingar för året är tre stycken, antal besök hos äldre. Indirekt har verksamheten 
mål för antalet tillfällen med språkcafé, vilka genomförs tre och en halv gång per vecka. 
Andra mål och aktiviteter är fyra utbildningar i första hjälpen, två kurser i Röda Korsets kun-
skap, samt andra utbildningar som är relevanta. Bland annat kommer verksamheten att ha en 
del utbildningar, som inte är helt klara för året. 
 
4.3 Resurser, intäkter och kostnader 
 
Röda Korset i Vänersborg har för verksamhetsår 2014 totala intäkter på cirka 2,18 miljoner 
kronor. Intäkterna har genererats genom medlemsavgifter, insamlade medel, försäljning av 
skänkta varor, övriga bidrag samt övriga verksamhetsintäkter.  
Under samma period har de totala kostnaderna uppgått till cirka 2,13 miljoner kronor, varav 
1,68 miljoner vidare sänts till Svenska Röda Korset för nationellt och internationellt hjälp-
arbete. Av de totala kostnaderna ansåg organisationen att personalkostnader och lokalhyra var 
väldigt svåra att precisera. Dessa två poster uppgick sammanlagt till cirka 674 000 kronor (se 
bilaga 3). Förklaringen till varför det har varit svårt att definiera dessa kostnader kommer att 
behandlas mer detaljerat i avsnitt 4.4. 
 
Organisationen redovisar intäkter och kostnader som härstammar från olika verksamhetsakti-
viteter med hjälp av kontoplan för både interna och externa transaktioner (se bilaga 1 och 2). 
Verksamheten behöver hjälp med att utveckla en redovisningsmodell som är anpassad till 
denna för att det ska bli lättare att följa upp intäkter och kostnader samt värdet av ideella in-
satser och var de genomförs. Därför att det nuvarande systemet inte kan fördela dessa intäkter 
och kostnader på de olika verksamhetsområdena på ett tydligt sätt. 
 
4.4 Verksamhetens problem (ansvar och ändamål) 
 
1. Det första problemet som verksamheten vill få hjälp med är att försöka tydliggöra hur stor 
andel av personalkostnaderna det är som ligger på butiken, och hur mycket är kostnader för 
ren social verksamhet.  
 
I organisationens internredovisning (se bilaga 2) finns det ingen tydlig struktur för 
verksamhetens ansvar och ändamål för resursanvändningen. Detta trots att aktiviteterna inom 
verksamheten är indelad i olika verksamhetsområden för att underlätta arbetet för de frivilliga 
och övriga medarbetare. Personalkostnaderna avser endast en heltidsanställd person som har 
ansvar för försäljningen i secondhandbutiken. Men eftersom secondhandbutiken bedrivs på 
mötesplatsen (se figur 2) är det svårt att skilja hur stor andel av personalkostnaderna det är 
som ligger på butiken, och hur mycket kostnaderna är för ren social verksamhet. 
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Enligt organisationens ordförande har de ett stort antal personer som behöver stöd. Dessa per-
soner kan vara missbrukare, hemlösa, gömda flyktingar, flyktingar, ensamma äldre, sjuka per-
soner som inte vet var de kan vända sig. Dessutom är det en del av organisationens egna fri-
villigarbetare som är i behov av stöd och support i vardagen. Därför består medarbetarnas 
arbetsuppgifter (förutom de arbeten på butiken) även av att ta sig tid att lyssna till svårigheter 
och problem samt vara en sluss för att lösa eventuella problem. De arbetar också med att 
kontakta andra resurspersoner, ge stöd till boende på landets största asylboende samt delta på 
möten kring dessa frågor. Arbetsuppgifterna omfattar också att hjälpa de behövande med 
svenska språket och att ge handledning till utrikesfödda praktikanter. Alla dessa nämnda 
sociala arbeten utförs i den rena sociala verksamheten som bedrivs på mötesplatsen (se figur 
2). Verksamhetens ordförandes uppskattning är att av den totala arbetstiden, kan dessa arbets-
uppgifter ta cirka 15 procent eller mera. Därför ville organisationen få information om hur 
mycket personalkostnaderna är för ren social verksamhet. De ville även få information om 
ersättningskostnader för de frivilliga arbetsinsatserna. De totala frivilliga arbetstimmar som 
lagts ner i butiksverksamheten har uppskattas till 25 195 timmar för verksamhetsåret 2014 (se 
bilaga 4). 
 
2. Det andra problemet är att verksamhetens lokalkostnader inte är fördelade på olika 
verksamhetsområden, utan den kostnaden upplevs som en kostnad för att bedriva second-
handverksamheten. Men det är mötesplatsen som är det centrala och secondhandverk-
samheten ett medel för att bedriva andra verksamheter. Förutom de regelbundna arbeten som 
genomförs inom olika verksamhetsområden, kan det även förekomma andra aktiviteter 
(Övriga aktiviteter) i mötesplatsen. De aktiviteterna som bedrivs och som inte har någon 
koppling till butiksverksamheten är: 
 

• Språkcaféer: två gånger per vecka.  
• Studiecirkel: två gånger per vecka.  
• Rådgivningsgrupp: en gång per vecka.  
• Ärendegruppen: träffas en gång per vecka.  
• Intervjuer med presumtiva frivilligarbetare.  
• Stödsamtal med olika slag av personer och behov.  
• Informationsmöten för frivilligarbetare.  
• Interna- och externa utbildningar.  
• Underhållning för äldre.  
• Möten för att sprida kunskap om flyktingar och deras behov.  
• Möten med flyktingar: asylsökande som har legitimationsyrken.  

 
Vidare utgör besökare till caféet till en del personer som behöver ha social kontakt med 
människor och ha ett socialt mål för dagen. Verksamheten har ingen fördelning av 
kostnaderna på alla dessa aktiviteter som genomförs på mötesplatsen. Men gav förslag att 
utrymmet för caféet och konferensrummet i huvudsak används för social verksamhet och där 
integrationsarbetet har en huvuddel, vilket borde synliggöras.  
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3. Det tredje problemet är att verksamheten inte har kunskap om var kostnaderna för fikabröd 
är fördelade på olika verksamhetsområden. En del av fikabrödet fördelas på till exempel 
integration och språkcaféer, men inte totalt. När det gäller denna del är det enligt följande: 
  

• En del fika köps av kunder. 
• Gratis fika för alla frivilligarbetare som är enda ersättningen för frivilligarbetet (plus 

att de tycker att det väldigt trevligt och att de gör nytta). 
• Utbildning och konferenser - Om det är för frivilligarbetare betalar de inte, men om 

det är externa får de betala för förtäringen. 
• Gratis fika till givare av kläder, möbler med mera.  
• Gratis fika till arbetsgrupper och möten.  
• Gratis fika till språkcaféer och studiecirklar. 
• Gratis fika vid besök till verksamhetens grupper som är riktade mot utrikesfödda. 

 
Sammanfattningsvis, har Röda Korset i Vänersborg inte kunskap om vad alla kostnaderna (re-
surser) har för ändamål och vilket ansvarsområde som bär ansvaret för dessa kostnader. Där-
för ska det i analysen utformas en redovisningsmodell som kan underlätta för verksamheten 
att följa upp dessa kostnader.   
 
4.5 Återkoppling från Röda Korset efter presentation av redovisningsmodellen 
 
Efter utformningen av vår redovisningsmodell har vi haft ett möte med organisationen för att 
presentera modellen. Personer som kunde delta i mötet var verksamhetens ordförande och 
ekonomiansvarig. Efter presentationen av redovisningsmodellen tyckte de att det var en viktig 
inspiration att få ta del av den kunskapen som vi redovisat. De var även positiva till modellen 
och kunde tänka sig att införa denna i framtiden. Detta gäller då inte att utforma ett 
redovisningssystem som exakt ser ut som vårt förslag till den nya redovisningsmodellen. Men 
tanken är att de kan använda delar av modellen och följa den idéen och principen som 
modellen bygger på. Detta är för att Svenska Röda Korset har sina egna kontokoder i sin 
internredovisning som de måste följa. Därför blir det inte enkelt för dem att klassificera alla 
resurser i klass (6), ansvar i klass (7) och ändamål i klass (8) så som det presenterats i vår 
redovisningsmodell. I övrigt, kan Röda Korset tänka sig att tillämpa vårt förslag för att bygga 
ett redovisningssystem som är anpassat till verksamheten. 
 
Vi hoppas att vårt förslag till den nya redovisningsmodellen kan vara till nytta för Röda 
Korset, och att genom att tillämpa denna modell kan verksamheten tydliggöra värdet av sina 
ideella insatser och var de genomförs. 
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5. Analys och tolkning 
 

Resultatet ska analyseras genom att utforma en redovisningsmodell som kan tydliggöra resur-
sanvändningarna i verksamheten. Vår analys kommer att struktureras enligt analysmodellen 
(se avsnitt 3.8). Vi ska alltså använda de centrala begreppen resurs, ansvar och ändamål för 
att bygga redovisningsmodellen. Tanken är att denna redovisningsmodell ska underlätta för 
Röda Korset i Vänersborg att precisera de stora kostnadsslag som redovisas i verksamhetens 
externredovisning, det vill säga, personalkostnader, lokalhyra samt kostnad för fikabröd. 
Dessa kostnader är de tre huvudproblem som kretsen har, därför kommer kapitlet också att 
indelas i tre avsnitt vid förslag till lösning av varje problem. Avslutningsvis ska det pre-
senteras ett nytt förslag till hur verksamheten kan omstrukturera sitt nuvarande redovisnings-
system angående klassificering av kontoklasser. 

 
 
De tre huvudproblemen som Röda Korset i Vänersborg har, gäller endast ansvarsområdena på 
mötesplatsen (se figur 2). Därför ska endast hänsyn tas till dessa ansvarsområden vid utform-
ningen av redovisningsmodellen. Det är även viktigt att nämna att för att det ska bli lättare att 
förstå och följa hur modellen är uppbyggd, är det nödvändigt att samtidigt ha både bilaga två 
och bilaga tre framför sig. Följande bilagor kommer att tillämpas i analysen: Verksamhets-
berättelse 2014 (bilaga 1), resultatrapport 2014 (bilaga 2), kontoplan för internredovisning (bi-
laga 3) och sammanfattning av frivilliga arbetstimmar i secondhandbutiken (bilaga 4). 
 
Organisationen har som nämnts, två huvudverksamheter som bedrivs på mötesplatsen, näm-
ligen mötesplats/secondhandverksamhet samt ren social verksamhet. Därför ska ett konto för 
ren social verksamhet läggas till. I verksamhetens redovisningssystem (se bilaga 2) finns det 
även konton för ett antal ansvarsområden, men detta gäller inte alla verksamhetsområdena. 
Därför ska det också skapas ett konto för respektive verksamhetsområde som ännu inte finns i 
det nuvarande redovisningssystemet. Dessa verksamhetsområden ska vara underkonto till den 
rena sociala verksamheten, eftersom deras arbetsuppgifter endast omfattar sociala arbeten. 
Syftet med detta är att tydliggöra vilket verksamhetsområde som har ansvaret för respektive 
resursanvändning. Tillämpning av extra koder och konton ska göras enligt Polesies (1976) 
och Olsons (1983) studier som diskuterats i teorikapitlet. Det är alltså genom att utgå från 
kontoklasser som är indelade enligt resurs, ansvar och ändamål, lägga till extra koder för att 
beteckna begrepp som inte ingår i kontoplanen. Men som ändå önskas att användas i 
ekonomisystemet. Detta är för att följa upp och tydliggöra verksamhetens information, samt 
att kunna mäta fler objekt. Tillägg av koder ska alltid kopplas till bestämda konton i 
kontoplanen. Transaktioner som berör dessa konton ska kompletteras med en uppgift om den 
aktuella koden. Nedan visas ett förslag på hur alla ansvarsområdena kan benämnas med 
kontokod: 
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7140 Övrigt – gemensamt 
 
  5151 Mötesplats – Secondhand 
  7152 Ren social verksamhet – Gemensamt 
     71521 Café 
     71522 Öppet hus 
     71523 Ärendegrupp 
     71524 Rådgivningsgrupp 
      71525 Övriga aktiviteter   
 
För konto språkcafé (4451) som verksamheten redan har i sin internredovisning (se bilaga 2), 
kan extra koder läggas till för att tydliggöra att språkcaféet är indelat i två grupper (se figur 2). 
 
4451 Språkcafé 
   44512 Språkcafé för asylsökande och nyanlända 
   44513 Språkcafé för personer i Vänersborg med omnejd  

Nu när alla verksamhetsområdena fått sina kontokoder kan förslag på lösning till verk-
samhetens problem presenteras under följande avsnitt.  

5.1 Personalkostnader 
 
För att först kunna besvara frågan hur stor andel av personalkostnaderna det är som ligger på 
butiken, och hur mycket kostnaderna är för ren social verksamhet, måste den totala personal-
kostnaden beräknas. 

Utifrån den totala personalkostnaden för den enda anställda som uppgick till 240 493 kronor 
för verksamhetsåret 2014 (se bilaga 2), kan vi uppskatta timlönen för liknande arbete till cirka 
114 kr/timme ((240 493/12) / 176). Timlönen beräknas enligt antagandet att normalt arbetar 
en medarbetare åtta timmar per dag och 22 dagar per månad per år. Värdet på frivilliga arbets-
insatser kan sedan beräknas till cirka 2,9 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter för 
verksamhetsåret 2014 (se bilaga 4, som visar att den totala frivilliga arbetstiden är 25 195 
timmar). Organisationens totala personalkostnad för hela året blir då sammanlagt cirka 3,1 
miljoner kronor (frivilligarbete + heltidsanställd), vilket visar att frivilliga arbetare är en stor 
tillgång för Röda Korset. Verksamhetens ordförande har även uppgett att av den totala arbets-
tiden, kan sociala arbeten vara cirka 15 procent eller mera. Denna uppskattning har då uppgått 
till 0,5 miljon kronor (3,1 miljoner x 0,15), vilket innebär att det krävs två heltidsanställda för 
att enbart utföra de sociala arbetena i butiken. Att tydliggöra personalkostnaderna på detta sätt 
ger ledningen ett mer fullständigt underlag för att kunna kommunicera med både anställda och 
frivilliga. Detta förhåller sig till Hall (2010) som visat att redovisningsinformationen ska 
fungera som ett gemensamt språk som ledningen kan kommunicera med. Detta är viktigt 
eftersom redovisningssystemet översätter verksamhetsaktiviteter i ekonomiska termer. 
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De personalkostnaderna som annars skulle kosta organisationen om det inte fanns frivilliga 
medarbetare, men som inte kan synas i verksamhetens externredovisning, kan synliggöras i 
den interna redovisningen genom att dela kostnaden (resursen) i ansvar och ändamål. 
Personalkostnaderna kommer att indelas i de kostnaderna som läggs på butikverksamheten 
och de kostnaderna som läggs på ren social verksamhet. I den externa redovisningen har 
personalkostnaderna (löner) konto 7210. I det nuvarande systemet för internredovisning har 
mötesplats/secondhandbutik konto 5151. Tabellen nedan visar hur personalkostnaderna kan 
indelas i den interna redovisningen: 
 

Resursslag – Personalkostnader (7210) Extra koder 

Heltidsanställd, mötesplats 72101 

Frivilliga arbetare, mötesplats 72102 

Socialt arbete 72103 

 
Om verksamheten ännu mer vill precisera personalkostnader, kan ändamål för kostnaderna til-
läggas med hjälp av kontokod. Detta ändamål ska endast struktureras för frivilliga arbetare 
(72102), eftersom verksamheten enbart gett arbetsuppgifterna för dessa medarbetare (se bi-
laga 4). 

Ändamål (8) Extra koder 

Gemensamt 80  

Hämtning och lämning av gods  801  

Sortering 802  

Tvätt, disk. strykning, mangling, lagning  803  

Prismärkning  804  

Städa 805  

Fixa i butiken 806  

Baka  807  

Servera kunder  808  

Finnas tillgänglig för kunder  809  

Lösa problem för kunder  810  

Garagearbete, svets etc. 811  
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Caféunderhållning  812  

Kassaarbete 813 

Packning  814  

Handleda praktikanter 815  

Intervjua nya frivilligarbetare 816  

Café  817  

Marknadsföring  818  

Studiebesök  819  

Administration  820  

Personalledning  821 

Återvinning  822  

 
Kontokod, gemensamt (80) avser att resursen används för gemensamt ändamål, alltså inget 
specifikt, utan det kan handla om att till exempel arbeta med såväl marknadsföring som åter-
vinning. Specifika ändamål utformas sedan utifrån gemensam kontokod för att visa exakt vad 
personalen har arbetat med för arbetsuppgifter. 

Utifrån tabeller ovan, kan sambanden mellan resursslag (personal), ändamål och ansvar ut-
visas enligt nedan: 

Resursslag – Personal Ändamål (8) Ansvar 

72101 Heltidsanställd, 
mötesplats 

 5151 Mötesplatsen – Second-
hand 

72102 Frivilliga arbetare, 
mötesplats 

80 Gemensamt 
801 Hämtning och lämning av 
gods  
802 Sortering 
803 Tvätt, disk. strykning, mang-
ling, lagning  
804 Prismärkning  
805 Städa 
806 Fixa i butiken 
807 Baka  
808 Servera kunder 

5151 Mötesplatsen – Second-
hand 
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809 Finnas tillgänglig för kunder  
810 Lösa problem för kunder  
811 Garagearbete, svets etc. 
812 Caféunderhållning  
813 Kassaarbete 
814 Packning  
815 Handleda praktikanter 
816 Intervju nya frivilligarbetare 
817 Café  
818 Marknadsföring  
819 Studiebesök  
820 Administration  
821 Personalledning 
822 Återvinning  

72103 Socialt arbete  7152 Ren social verksamhet – 
Gemensamt 

 
En sådan struktur för redovisningsmodellen, som tabellen ovan visar, kan troligen underlätta 
för verksamheten att se till exempel, hur många timmar frivilliga arbetare (72102) har lagt ner 
på respektive ändamål (8) i mötesplatsen/secondhandbutiken (5151). Denna struktur kommer 
att tillämpas i fortsättningen av kapitlet för att tydliggöra andra kostnader. 

5.2 Lokalhyra 
 
Organisationen har ingen tydlig uppdelning för lokalhyran i det nuvarande systemet för 
internredovisning.  I kontoplanen som används för den externa redovisningen har lokalhyra 
konto 5010. Denna kostnad upplevs endast som en kostnad för att bedriva secondhandverk-
samheten, fast det är mötesplatsen som är den centrala. För förtydligande av hur stor andel av 
lokalhyran som gått till butiken respektive andra verksamhetsområden, kan lokalhyra (5010) 
läggas till till extra koder.  

Resursslag – Lokalhyra (5010) Extra koder 

Lokalhyra – Mötesplats – secondhand 5010 

Lokalhyra – Café 50101 

Lokalhyra – Öppethus  50102 

Lokalhyra – Ärendegrupp 50103 

Lokalhyra – Rådgivningsgrupp 50104 

Lokalhyra – Språkcafé (asyl. & nyanl.) 50105 
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Lokalhyra – Språkcafé (övrigt) 50106 

Lokalhyra – Övriga aktiviteter 50107 

 
Eftersom konto 5010 är lokalhyra för mötesplatsen och secondhandbutik, kan detta konto 
också användas i redovisningsmodellen för mötesplatsen och secondhandbutik. Kontokod 
(underkonto) tilläggs utifrån konto (5010), eftersom verksamhetsområdena café, öppethus och 
så vidare ligger inne på mötesplatsen.  

Efter tillägg av extra koder för resursslag (lokalhyra), kan en tabell tas fram som visar en 
möjlig indelning av lokalhyran som är kopplad till olika verksamhetsområden: 

Resursslag – Lokalhyra Ansvar (kostnadsställen) 

5010   Lokalhyra – Mötesplats – Second-
hand 

5151   Mötesplats – Secondhand 

50101 Lokalhyra – Café 71521  Café 

50102 Lokalhyra – Öppethus  71522  Öppethus 

50103 Lokalhyra – Ärendegrupp 71523  Ärendegrupp 

50104 Lokalhyra – Rådgivningsgrupp 71524  Rådgivningsgrupp 

50105 Lokalhyra – Språkcafé (asyl. & 
nyanl.) 

44512 Språkcafé för asylsökande & nyanlända 

50106 Lokalhyra – Språkcafé (övrigt) 44513 Språkcafé för personer i Vänersborg 
med omnejd 

50107 Lokalhyra – Övriga aktiviteter 71525 Övriga aktiviteter 

 
För att även göra tydligare med vad olika verksamhetsområdens lokalhyra har för ändamål 
kommer en modell som visar sambandet mellan dem visas nedan: 
 

Resursslag – Lokalhyra  Ändamål 

5010   Lokalhyra – Mötesplats –
Secondhand 

 83 Gemensamt – Försäljning, kläder etc. 

50101 Lokalhyra – Café  831 Försäljning, fika 

50102 Lokalhyra – Öppethus   832 Program 

50103 Lokalhyra – Ärendegrupp  833 Efterforskning (Ärendegrupp) 
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50104 Lokalhyra – Rådgivningsgrupp  834 Efterforskning (Rådgivningsgrupp) 

50105 Lokalhyra – Språkcafé (asyl. & 
nyanl.) 

 835 Undervisning i svenska (asyl. & nyanl.) 

50106 Lokalhyra – Språkcafé (övrigt)  836 Undervisning i svenska (övrigt) 

50107 Lokalhyra – Övriga aktiviteter  837 Gemensamma aktiviteter 
   8371 Studiecirkel  
   8372 Rådgivningsgrupp (möte) 
   8373 Ärendegruppen (möte) 
   8374 Intervjuer – presumtiva frivilliga  
   8375 Stödsamtal  
   8376 Informationsmöten, frivilligarbetare  
   8377 Interna- och externa utbildningar  
   8378 Underhållning för äldre 
   8379 Möten – sprida kunskap om flyktingar 
och deras behov  
   8380 Möten med flyktingar  
 

 
Som modellen visar har lokalhyra för mötesplats och secondhandverksamhet (5010) fått en 
kontokod för gemensamt ändamål och för försäljning i secondhandbutiken. Anledningen till 
att denna lokalhyra har ett gemensamt ändamål är för att det inom mötesplatsen bedrivs olika 
verksamheter och andra aktiviteter. De aktiviteter som inte utförs regelbundet och som kan 
uppkomma vid behov kan då redovisas i denna kontokod 83. Vidare är mötesplatsen även det 
centrala verksamhetsområdet, därför läggs det till extra koder för andra aktiviteter utifrån 
kontokod 83.  
 
Båda tabellerna som har presenterats ovan för att klargöra lokalhyrans ansvar och ändamål, 
kan förhoppningsvis möjliggöra för Röda Korset i Vänersborg att följa upp sin kostnad för 
lokalen. Detta innebär alltså att verksamheten då kan se hur mycket andel av kostnaden som 
hör till respektive ansvarsområde och vad den har för ändamål. 
 
5.3 Fikabröd 
 
Fikabröd (resursslag) i verksamheten kan också struktureras på samma sätt som genomförts 
för personalkostnader och lokalhyra. Men eftersom det både finns gratis fikabröd och fikabröd 
för att sälja till kunder, kan detta resursslag fördelas i tre grupper och läggas till extra koder 
för förtydligande:  
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Resursslag (4211) Extra koder 

Fikabröd – gemensamt 42110 

Gratis fikabröd 42112 

Sålda fikabröd 42113 

 
Eftersom fikabröd har fått konto 4211 (Inköp livsmedel) i den externa redovisningen, ska 
kontokod tilläggas utifrån detta konto. Kontokod 42110 (fikabröd – gemensamt) kan tillämpas 
av organisationen när de inte har kunskap om vad kostnaden hör till, om det är till gratis fika-
bröd eller sålda fikabröd. Gratis fikabröd (42112) och sålda fikabröd (42113) är då självklart 
till för att specificera vad det är för slags kostnad för fikabröden. 

Ändamål för resursanvändningen (fikabröd) kan fördelas som visas nedan: 

Ändamål (8) Extra koder 

Gemensamt 84 

Ersättning för frivilliga 841 

Fika till givare 842 

Försäljning  843 

Arbetsgrupper och möten 844 

Språkcaféer & studiecirklar 845 

Utrikesfödda 846 

 
Genom att utgå från de extra koderna som lagts till för resursslag och ändamål för fikabröden, 
kan en modell som visar vad fikabröden har för ändamål och vilket/vilka ansvarsområden som 
bär ansvaret för detta resursslag skapas nedan: 

Resursslag – Fi-
kabröd 

Ändamål (8) Ansvar 

42110 Fikabröd – 
gemensamt 

84 Gemensamt 7140 Övrigt – gemensamt 

42112 Gratis fi-
kabröd 

841 Ersättning för 
frivilliga 
842 Fika till givare 
844 Arbetsgrupper 

5151 Mötesplats – Secondhand 
7152 Ren social verksamhet – Gemensamt 
   71521 Café 
   71522 Öppet hus 
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och möten 
845 Språkcaféer & 
studiecirklar 
846 Utrikesfödda 

   71523 Ärendegrupp 
   71524 Rådgivningsgrupp 
   71525 Övriga aktiviteter   
   44512 Språkcafé för asylsökande och ny-
anlända                                     
   44513 Språkcafé för personer i Väners-
borg med omnejd 

42113 Sålda fika-
bröd  

843 Försäljning    71521 Café 

 
Anledningen till att gratis fikabröd (42110) kan vara på vilket verksamhetsområde som helst 
är för att gratis fikabröd oftast delas ut vid olika aktiviteter som sker i alla ansvarsområden. 
Sålda fikabröd (42113) säljs däremot bara från caféet, därför förknippas kostnaden endast 
med detta ansvarsområde. 

5.4 Förslag till en ny redovisningsmodell  
 
Eftersom organisationen inte klassificerar alla sina ansvarsområden i klass (7) som Poleises 
(1976) och Olsons (1983) studier presenterat, kan det troligen bli svårare att följa upp den in-
formationen som redovisningssystemet redovisar. Därför vill vi ge ett förslag på hur verksam-
heten kan klassificera dessa ansvarsområden, och även verksamhetens resurser enligt för-
fattarnas forskning så att det kan underlätta verksamheten vid uppföljning av sina kostnader. 

Grundtanken är att alla resursslag ska indelas i klass (6), ansvar klass (7) och ändamål klass 
(8). Därför ska ett förslag till en klassificering av dessa centrala begrepp presenteras: 

Resursslag  
Klass 6 

Ändamål  
Klass 8 

Ansvar 
Klass 7 

60 Gemensamt 
61 Personal 
611 Heltidsanställd 
612 Frivilliga arbetare 
613 Socialt arbete 
62 Lokalhyra – Mötesplats 
– Secondhand 
621 Lokalhyra – Café 
622 Lokalhyra – Öppethus 
623 Lokalhyra – Ärende-
grupp 
624 Lokalhyra – Rådgiv-
ningsgrupp 
625 Lokalhyra – Språkcafé 
(asyl. & nyanl.) 

80 Personal – Gemensamt 
801 Hämtning och lämning 
av gods  
802 Sortering 
803 Tvätt, disk, strykning, 
mangling, lagning  
804 Prismärkning  
805 Städa 
806 Fixa i butiken 
807 Baka  
808 Servera kunder 
809 Finnas tillgänglig för 
kunder  
810 Lösa problem för kun-
der  

70 Övrigt – Gemensamt 
71 Mötesplats – Secondhand 
72 Ren social verksamhet – 
Gemensamt 
721 Café 
722 Öppet hus 
723 Ärendegrupp 
724 Rådgivningsgrupp 
725 Övriga aktiviteter   
726 Språkcafé för asylsökande 
nyanlända                                     
727 Språkcafé för personer i 
Vänersborg med omnejd 
728 Anhörigstöd, besöksverk-
samhet 
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626 Lokalhyra – Språkcafé 
(övrigt) 
Lokalhyra – Övriga aktivi-
teter 
63 Fikabröd – Gemensamt 
631 Gratis fikabröd 
632 Sålda fikabröd 

811 Garagearbete, svets etc. 
812 Caféunderhållning  
813 Kassaarbete 
814 Packning  
815 Handleda praktikanter 
816 Intervju nya frivillig-
arbetare 
817 Café  
818 Marknadsföring  
819 Studiebesök  
820 Administration  
821 Personalledning 
822 Återvinning 
83 Lokalhyra – Gemen-
samt – Försäljning, kläder 
etc. 
831 Försäljning, fika 
832 Program 
833 Efterforskning (Ären-
degrupp) 
834 Efterforskning (Råd-
givningsgrupp) 
835 Undervisning i svenska 
(asyl. & nyanl.) 
836 Undervisning i svenska 
(övrigt) 
837 Gemensamma aktivi-
teter 
8371 Studiecirkel  
8372 Rådgivningsgrupp 
(möte) 
8373 Ärendegruppen 
(möte) 
8374 Intervjuer –  presum-
tiva frivilliga  
8375 Stödsamtal  
8376 Informationsmöten, 
frivilligarbetare  
8377 Interna- och externa 
utbildningar  
8378 Underhållning för 
äldre 
8379 Möten –  sprida kun-
skap om flyktingar och 

729 Lässtöd, lägerverksamhet 
730 Migrations- och integrat-
ionsfrågor 
731 Migration – SUPPORT 
732 Migrationsgrupp – efter-
forskning 
733 Frivilligutveckling 
734 Medlemsinformation 
735 Hyllnings- och 
minnesgåvor 
736 Världens barn 
737 Valfri insamling 
738 Medlemsvärvning 
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deras behov  
8380 Möten med flyktingar  
84 Fikabröd – Gemen-
samt 
841 Ersättning för frivilliga 
842 Fika till givare 
843 Försäljning 
844 Arbetsgrupper och 
möten 
845 Språkcaféer & studie-
cirklar 
846 Utrikesfödda 

 
Med tillämpning av denna redovisningsmodell, hoppas vi att det kan underlätta för Röda 
Korset i Vänersborg att följa upp värdet av ideella insatser och var de genomförs. 
 
Sammanfattningsvis framgår det i empirikapitlet att Röda Korset i Vänersborg har tre huvud-
problem. Dessa problem är att precisera verksamhetens personalkostnader, lokalhyra och 
kostnad för fikabröd. En redovisningsmodell har då utformats för att försöka hjälpa 
organisationen att tydliggöra sina kostnader. Vid utformningen av redovisningsmodellen har 
vi använt oss av Westins (1993), Polesies (1976) och Olsons (1983) studier, där Polesie 
(1976) och Olson (1983) menade att kostnader kan belysas genom att använda tre centrala 
begrepp, nämligen resurs, ansvar och ändamål. Resursslag ska visa vilken typ av resurser 
(tillgångar) som används och kan klassificeras i klass (6). Ansvarsbegreppet visar vem som 
bär ansvaret för resursanvändningen och ändamålsbegreppet visar de ändamål för vilka 
resurserna används. Ansvar kan indelats i klass (7) och ändamål i klass (8/9).  
 
Vi har också använt oss av den ovannämnda teorin för att utforma vår modell. Detta genom 
att klassificera verksamhetens resurser, personalkostnader, lokalhyra och fikabröd i klass (6). 
Verksamhetsområden indelas i klass (7) och ändamål för dessa resurser i klass (8). Sedan för 
att till exempel tydliggöra vilket ansvarsområde det är som bär ansvaret för en viss resurs 
läggs det till extra koder. Vår redovisningsmodell byggs alltså genom att bryta ner alla verk-
samhetens resursanvändningar till ansvar och ändamål, för att sedan skapa kontokoder för 
förtydligande av dessa resurser. Detta är för att visa var resurserna genomförs och vad de har 
för ändamål.  
 
Genom att tydliggöra resursanvändningarna på detta sätt, kan troligen både ledningen och de 
lokalt ansvariga få den relevanta informationen som behövs för beslutsfattandet. Detta för-
håller sig till Westins (1993) studie som visat att det är mycket viktigt att de lokalt ansvariga 
ska kunna få relevant information för lokal styrning. För att erhålla relevant information kan 
lokala informationsstöd användas, eftersom de lokalt ansvariga då kan följa upp och se vad 
som behöver göras och förbättras, samt får relevanta underlag för lokal styrning. Detta leder 
då i sin tur till att ledningen också får de relevanta underlagen för att fatta sunda beslut, vilket 
ökar effektiviteten av styrningen.  
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6. Slutsats 
 
Forskningsfrågan: Hur kan en redovisningsmodell utformas för att tillhandahålla den infor-
mation ideella organisationer behöver för en effektiv styrning? 
 
Utformningen av redovisningsmodellen som presenterats i analysen utgår från tre centrala 
begrepp resurs, ansvar och ändamål. Dessa begrepp är alltså kärnan vid utformningen av vår 
modell och har också diskuterats utförligt av Olson (1983) och Polesie (1976). Redovisnings-
modellen byggs genom att bryta ner Röda Korsets resursanvändningar personalkostnader, 
lokalhyra och fikabröd till ansvar och ändamål. Sedan skapas kontokoder för att specificera 
var dessa resurser genomförs och vad de har för ändamål. Detta utförs då genom att 
klassificera alla resurser i klass (6), där personalkostnader får kontokod (61), lokalhyra (62) 
och fikabröd (63). Röda Korsets verksamhetsområden indelas istället i klass (7) och ändamål 
för verksamhetens resurser i klass (8). Genom att tydliggöra verksamhetens 
resursanvändningar på detta sätt, kan troligen både ledningen och de lokalt ansvariga 
tillhandahållas den relevanta informationen som behövs för beslutsfattandet. Detta förhåller 
sig till Westins (1993) studie som visat att det är mycket viktigt att de lokalt ansvariga ska 
kunna få tillgång till relevant information för effektiv lokal styrning. Eftersom det är de som 
ska mata den data som behövs för överordnat beslutsfattande. Detta leder då i sin tur till att 
möjliggöra för ledningen att fatta sunda beslut, vilket ökar effektiviteten av styrningen.   
 
Efter utformningen av vår modell har vi också presenterat modellen till organisationen. De 
var då positiva till modellen och kunde tänka sig att införa denna i framtiden. Därför hoppas 
vi att Röda Korset kan använda vår framtagna redovisningsmodell som ett hjälpmedel, för att 
synliggöra värdet av det sociala arbetet som genomförs i organisationen.  
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Med hänsyn till den korta tiden som vi haft för att genomföra studien har vi då enbart 
fokuserat på att studera Röda Korsets problem. Vi har därför inte hunnit undersöka om denna 
organisations problem är vanligt bland fler ideella organisationer runt om i Sverige. Ett av 
vårt förslag till vidare forskning blir då att studera om alla andra ideella organisationer också 
har samma problem.  
 
Vidare om Röda Korset skulle vilja införa vår redovisningsmodell i framtiden är det då 
mycket instressant att undersöka om det är lika effektivt för ideella organisationer att tillämpa 
denna redovisningsmodell jämfört med vinstdrivande företag och kommunaler. Detta för att 
den tidigare forskningen, Olsons (1983) och Polesies (1976) forskning endast har studerat och 
implementerat denna redovisningsmetod på vinstdrivande företag och kommunaler.  
 
Slutligen är det också relevant att undersöka om det finns andra redovisningsmetoder som 
företag kan tillämpa för att precisera sina kostnader och på så sätt kunna få relevanta underlag 
för effektive styrning. 
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6.2 Reflektion 
 
Det har varit väldigt svårt för oss att genomföra studien från början, eftersom vi inte var in-
satta i ämnet. Vi har inte heller haft någon kunskap om det undersökta ämnet tidigare i vår 
utbildning, därför har vi stött på flera svårigheter vid genomförandet av vår studie. De pro-
blemen som vi har stött på är bland annat att förstå vad ämnet handlar om, vad det är som ska 
undersökas och hur ska Röda Korsets problem lösas.  
 
Det tog även en lång tid innan vi fått kunskap om vad ämnet handlar om. Därför har vi haft en 
ganska kort tid på oss att skriva uppsatsen och försöka utforma en redovisningsmodell som är 
anpassad till Röda Korset. Men till sist genom att studera Polesies (1976), Olsons (1983) och 
Westins (1993) forskning kunde vi utveckla en redovisningsmodell som vi hoppas är använd-
bar och anpassad till organisationen. Dessa studier har också varit svåra att studera och förstå, 
eftersom författarna har till större delen av texten använt sig av ett tekniskt språk vid be-
skrivning av de informationssystemen som de utvecklat för att hjälpa företag att belysa sina 
kostnader. Vi fick alltså läsa studierna ett par gånger innan vi förstod och fick kunskap om hur 
vi skulle utveckla vår modell. Men när vi väl har kommit in i ämnet, tycker vi att ämnet är 
väldigt intressant och relevant att undersöka. Det är också mycket spännande att kunna ta 
fram en redovisningsmodell som är troligen användbar för Röda Korset, eftersom de var 
positiva till vår modell och kunde tänka sig att införa den i framtiden.  
 
Slutligen om Röda Korset kan tillämpa den framtagna redovisningsmodellen som ett effektivt 
hjälpmedel för att följa upp värdet av sina kostnader, skulle vi då också kunna tänka oss att 
andra ideella organisationer kan ta del av samma modell. Detta är då med hänsyn till organi-
sationens betydelse inom den ideella sektorn.  
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse år 2014 
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Bilaga 2: Resultatenheter i redovisningen för 
Röda Korset, Vänersborgskretsen 
 
 

4401 Anhörigstöd, besöksverksamhet 

4441 Lässtöd, lägerverksamhet 

4431 Migrations- och integrationsfrågor 

4439 Migration – SUPPORT 

4441 Migrationsgrupp – efterforskning 

4451 Språkcafé 

5141 Frivilligutveckling 

5151 Mötesplats – Second hand 

6101 Medlemsinformation 

6251 Hyllnings- och minnesgåvor  

6252 Världens barn 

6254 Valfri insamling 

7120 Medlemsvärvning 

7140 Övrigt – gemensamt 
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Bilaga 3: Verksamhetens resultatrapport 2014 
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Bilaga 4: Frivilligarbete i butik och mötesplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

            
Tim        Frivilligarb. 

            
Utrikessfödda 

Hämtning och lämning av gods  900 9 1 
Sortering 3000 20 2 
Tvätt, disk 
Strykning,mangling,lagning  3000 10 

 Prismärkning  4000 10 2 
Städa 700 

 
2 

Fixa i butiken 1700 
 

3 
Baka  300 2 1 
Serva kunder  2200 

 
2 

Finnas tillgänglig för kunder  900 
  Lösa problem för kunder  500 
  Garagearbete svets etc. 90 
  Caféunderhållning  110 
  Kassaarbete 4700 
  Packning  65 
  Handleda praktikanter 300 
  Intervju nya frivilligarbetare 60 
  Café  1600 
  Marknadsföring  120 
  Studiebesök  50 2 

 Administration  500 
  Personalledning  100 
  Återvinning  300 
  

 
25195 53 13 

Kunder  700 
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