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Sammandrag 
 
Insamlingsbranschen har under de senaste åren påverkats av medieskandaler som 

skakat förtroendet. Skandalerna har tillsammans med en ökad professionalisering av 

branschen resulterat i ökade krav på kontroll av organisationernas verksamhet för att 

upprätthålla förtroende. Forskningen kring insamlingsorganisationer är relativt 

begränsad inom området, varvid denna studie avser skapa förståelse över hur 

insamlingsorganisationer kontrolleras för att stärka förtroende hos allmänhet och 

givare. En kvalitativ studie har genomförts genom semi-strukturerade intervjuer med 

insamlingsorganisationer och branschorganisationer som sedan har analyserats utifrån 

redan befintlig litteratur kring studiens undersökningsvariabler. 

 

Resultaten tyder på att insamlingsorganisationer kontrolleras av intern kontroll och 

externa aktörer, där den externa kontrollen består av extern revision, självreglering 

genom branschorganisationer och viss påverkan från granskande 

branschorganisationer. Den interna kontrollen består av styrelse, internrevision, 

granskning, uppföljning och riskutvärdering. Genom kontroll skapar organisationerna 

transparens, ärlighet och uppvisar ansvarighet mot allmänheten vilket anses stärka 

förtroende. 
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1. Inledning 
	  

Det svenska givandet till ideella insamlingsorganisationer har under de senaste åren varit en 

växande trend (Swedbank 2012). En undersökning om ideell verksamhet har visat att 64 procent av 

Sveriges befolkning donerade pengar under 2013 och samma år uppgick hushållens givande till 

insamlingsorganisationer upp till 5,8 miljarder kronor (FRII & PwC 2015). Tillsammans med att 

intresset från givare har vuxit möter branschen en ökad konkurrens då många nya aktörer har 

etablerat sig (Connecta 2012). Tillväxten kan ses som en utveckling som följd av tekniska lösningar 

samt en professionalisering av branschen, som förväntas ha växande betydelse kommande 

decennier (FRII & PwC 2015; Thomsen 2014). 

 

En insamlingsorganisation är en värdebaserad organisation som influeras starkt av ett allmännyttigt 

ändamål och styrs ofta till hög grad av värderingar (Tschirhart & Bielefeld 2012; Connecta 2012). 

Organisationerna är beroende av bidrag från givare och därför är relationen mellan givare och 

organisation essentiell. Denna relation är baserad på en fin balans mellan förtroende och kontroll. 

Förtroende är en byggsten inom organisationerna då det är en viktig faktor för att upprätthålla 

givarvilja  medan en viss grad av kontroll behövs för att försäkra givarna att organisationen arbetar 

ändamålsenligt. (Gustafson 2008; Shaw & Allen 2006) 

 

För att finna balans mellan förtroende och kontroll krävs det att givare har förståelse över hur 

organisationen agerar (Shaw & Allen 2006). Kommunikation och transparens blir därför centrala 

komponenter för att få insikt, då det möjliggör för givare att kontrollera verksamheten och bygger 

upp förtroende (Burger & Owens 2010). Allmänheten ställer allt högre krav på transparens och 

enligt givarna är, förutom förtroende, organisationernas förmåga att visa hur de använder insamlade 

medel den viktigaste faktorn som påverkar givandet (Gustafson 2008; FRII & PcC 2015). Om 

organisationerna inte är tillräckligt öppna med detta riskerar både förtroende och fortsatt givande att 

påverkas negativt (FRII & PwC 2015). 

 

Under de senaste åren har media uppmärksammat flertalet skandaler och negativ kritik har riktats 

mot insamlingsbranschen. En svindleriskandal uppdagades 2009 när Röda Korsets före detta 

kommunikationschef upptäcktes ha förskingrat miljonbelopp från organisationens verksamhet 

(Färnbo 2009). Under samma tidsperiod uppmärksammades att chefer och styrelseordföranden 

inom insamlingsorganisationer erhöll höga arvoden, jämförbara med chefslöner inom privat sektor 

(Tuvhag 2013). De uppmärksammade händelserna skakade förtroendet för branschen och den 



	   2 

allmänna inställningen till insamlingsorganisationer sjönk drastiskt (Swedbank 2012). Trots att 

förtroendet har återhämtat sig till viss del sedan dess är allmänheten fortfarande skeptiska över vart 

donerade pengar tar vägen. En undersökning visar att endast 48 procent av Sveriges befolkning har 

förtroende för att donerade pengar når fram till de projekt och personer de är avsedda för. (FRII & 

PwC 2015) 

 

Samtidigt som skandaler har påverkat branschen pågår även en diskussion om 

insamlingsbranschens ökade professionalisering. Det har skett en förflyttning inom branschen från 

en kultur som präglats av passion, konsensus och frivillighet till en mer professionell, vilket 

resulterat i ökade krav på organisationerna. (Connecta 2012; Volontärbyrån 2010) Som följd av 

branschens utveckling ställer givare och samhället högre krav på insyn och öppenhet av verksamhet 

men även på resultat, vilket leder till mer administration (PwC 2015; Volontärbyrån 2010). 

Professionaliseringen leder vidare till fler anställda, vilket kräver större samordning, och att 

organisationerna mer liknar företag. Kommersialisering av organisationerna ökar kraven på 

kostnadseffektivitet, styrning och kontroll av verksamheten. (Volontärbyrån 2010) 
 

Medieskandaler som skakat förtroendet har tillsammans med en ökad professionalisering av 

insamlingsbranschen bidragit till att graden av kontroll blivit en allt viktigare faktor för att 

upprätthålla förtroendet i relationen till givare (Tschirhart & Bielefeld 2012; Volontärbyrån 2010). 

Då kommunikation är viktigt för att finna balans mellan förtroende och kontroll behöver 

organisationerna vara öppna och tillåta insyn för att förstärka sin identitet och sitt värde (Tschirhart 

& Bielefeld 2012). Utifrån ovan ställda problemdiskussion formuleras studiens frågeställning: 
 

Hur kontrolleras ideella insamlingsorganisationer för att stärka förtroendet hos allmänhet och 

givare? 
 

Syftet med denna studie är att undersöka kontroll av ideella insamlingsorganisationer i Sverige. 

Vidare ämnar studien ta reda på vilken intern- och extern kontroll som används för att stärka 

förtroendet för branschen. Det finns idag begränsat med forskning kring hur svenska ideella 

organisationer utövar kontroll för att stärka förtroende, vilket innebär att detta område är intressant 

att utreda vidare. Studien ämnar bidra med en ökad kunskap och förståelse över 

insamlingsbranschen och bistå med hjälp till organisationer i deras arbete med dessa frågor för att 

främja förtroende och ett fortsatt givande. 
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2. Litteraturstudie 
	  

Detta avsnitt innehåller en litteraturgenomgång som inledningsvis behandlar ideella 

organisationer. Därefter presenteras studiens undersökningsvariabler förtroende, transparens och 

kontroll som slutligen mynnar ut i studiens analysmodell. 
 
2.1 Ideella organisationer 
En ideell organisation är en privat organisation utan vinstsyfte som ämnar uppnå ideella mål 

(Tschirhart & Bielefeld 2012; Gustafson 2008). Organisationer inom den ideella sektorn kan skilja 

sig betydligt, men gemensamt är att de är konstruerade kring en verksamhetsidé med ett primärt 

syfte att agera i enlighet med sitt allmännyttiga ändamål (Wijkström & Lundström 2002). Typiskt 

för en ideell organisation är att de är idéburna (Gustafson 2008) och influeras starkt av av 

engagemang och sitt specifika ändamål (Rathgeb Smith & Lipsky 1993). 

 

För att kunna bedriva verksamhet är ideella organisationer beroende av finansiella resurser, bidrag 

och ideellt arbete (Gustafson 2006a). Deras främsta intäkter kommer från gåvor från privatpersoner 

eller företag, bidrag från regeringen samt betalningar som till exempel medlemsavgifter, men viss 

intäkt genereras även genom försäljning av tjänster och varor (Ott & Dicke 2012). Dessa intäkter 

förväntas användas i största mån till att uppfylla organisationens mål och syften (Tschirhart & 

Bielefeld 2012). Enligt Rathgeb Smith och Lipsky (1993) råder det en konstant balansgång för den 

ideella organisationen att uppfylla sina ideella uppdrag samtidigt som de bör upprätthålla en väl 

fungerande organisation. En ideell organisations idéburna mål och uppdrag har vidare svårt att 

mätas i kvantitativa mått och avsaknaden av sådant mått skapar problem inom kontroll och 

förvaltning av organisationen (Anthony et al. 2014). 

 

De som förvaltar en ideell organisations uppdrag, ledning och styrelse, är separerade från de som 

bidrar med nödvändiga resurser till organisationens verksamhet, givarna (Gustafson 2006b). Det 

finns inte en koppling mellan organisation och givare vilket således innebär att givarna inte har 

direkt insyn i organisationens verksamhet. Den ideella organisationens förvaltning och nyttjande av 

resurser bygger därmed i allra högsta grad på förtroende. (Gustafson 2008)   
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2.2 Förtroende 
Inom litteraturen förekommer flertalet definitioner av förtroende som tenderar att variera. 

Organisatoriskt förtroende är enligt Cerna (2014) de positiva förväntningarna en individ har i en 

organisations beteende och avsikter baserat på erfarenheter och beroendeförhållanden. Förtroende i 

ideella insamlingsorganisationer baseras på konceptet av överensstämmande intressen, där givare 

har förtroende till organisationen eftersom de vill uppnå ett gemensamt ändamål (Bryce 2007). 

 

En ideell insamlingsorganisations trovärdighet bygger på allmänhetens förväntningar att 

organisationen ska verka för allmännytta och aldrig agera i eget intresse, där förmågan att samla in 

resurser och utföra sina uppdrag beror då deras moraliska anseende (Jeavson 1994). 

Organisationerna förväntas därmed handla effektivt, etiskt och i enlighet med deras verksamhetsidé 

samt ideella ändamål och det ställs höga krav på att agera i enlighet med de ställda förväntningarna 

(Bryce 2007; Candler 2001).  

 

För att behålla allmänhetens förtroende ska en ideell insamlingsorganisation enligt Jeavson (1994) 

således genomsyras av fem kärnvärderingar som formar organisationens moralregler. Dessa fem 

värderingar är integritet, öppenhet, ansvarstagande, nytta och välgörenhet (Tschirhart & Bielefeld 

2012). Integritet syftar till att organisationen handlar ärligt och med tillgivenhet till organisationens 

syfte samt att det ska finnas kontinuitet mellan löfte och verkställande (Jeavson 1994). Öppenhet 

förutsätter att organisationen bedriver sin verksamhet på ett sätt som är öppet för offentlig 

granskning och innebär transparens över handlingar, åtgärder och resultat (Tschirhart & Bielefeld 

2012). Att en organisation är öppen anses understödja etiskt beteende och är dessutom en 

nödvändig förutsättning för ansvarighet (Jeavson 1994). Ansvarstagande syftar till organisationens 

beredskap att hållas ansvariga för sina handlingar samt att svara och förklara val och handlande. 

Nytta förutsätter att organisationen bör existera för att tjäna allmännytta och att de är förpliktade att 

ägna sig åt hjälparbete. Slutligen syftar välgörenhet till generositet, att bistå de i nöd samt att sätta 

andras välfärd framför sin egen vinning. (ibid) 

 

Om organisationerna beter sig i strid mot de ställda förväntningarna är det troligt att allmänhetens 

förtroende kommer förloras vilket därmed kan resultera i svårigheter att få framtida stöd (Bryce 

2007; Tschirhart & Bielefeld 2012). Då skandaler uppstår inom sektorn påverkas förtroendet för 

sektorn som helhet, trots att det endast är enstaka organisationer som är inblandade (Tschirhart & 

Bielefeld 2012). Allmänhetens förtroende är essentiellt för organisationernas legitimitet och 
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effektivitet såväl som för finansiellt och icke-finansiellt stöd och de är därmed beroende av 

förtroende från allmänheten för att kunna uppfylla sina ideella uppdrag (Bryce 2007). 
 

2.3 Transparens  
För att allmänheten ska ha förtroende för ideella organisationer behövs det som ovan nämnt 

transparens (Bryce 2007). Transparens är enligt Karnick (2012) tydlighet och informationsutbyte 

mellan berörda parter medan Cotterrell (1999) definierar det som tillgänglighet på information om 

frågor av allmänt intresse. Vidare är transparens att öppna upp sin verksamhet för allmänhetens 

granskning (Fairbanks et al. 2007). 

 

Transparens är enligt Burger och Owens (2010) en nyckelfaktor för god styrning och framgångsrik 

återkoppling. Tillgång till pålitlig information om ideella organisationers verksamhet är essentiell 

för att externa intressenter effektivt ska kunna övervaka verksamheten (ibid). På grund av det 

distanserade avståndet mellan organisationens verksamhet och givare finns det en asymmetri av 

information, vilket innebär att givare ofta baserar sina beslut på den informationen som 

organisationen gör tillgänglig (Gustafson 2006b; Burger & Owens 2010). Öppenhet och transparens 

lindrar enligt Behn et al. (2010) effekten av informationssymmetrin och därmed har intressenters 

tillgång till information stor betydelse för beslut att donera pengar. 
 

Kravet på transparens inom den ideella sektorn har enligt Gustafson (2012) ökat. Brist på 

information skapar svårigheter för intressenter som givare och myndigheter att uppmärksamma 

potentiella oegentligheter och att hålla organisationen ansvarig för sina brister vid ohederligt 

förfarande (Burger & Owens 2010). Om viktig information inte är tillgänglig för allmänheten kan 

brister i allmänhetens förtroende uppstå (Behn et al. 2010). En potentiell givare tar enligt Trussel 

och Parsons (2008) del av finansiella rapporter innan denne vill göra ett bidrag och utvärdering av 

informationen kan komma att påverka givarens beslut. Gordon et al (2010) menar att icke-finansiell 

information är den information som troligen är mest intressant för allmänheten att ta del av. 

Mängden tillgänglig information påverkar vidare en biståndsgivares beslut och transparens även 

främjar en ändamålsenlig allokering och användning av resurser inom en organisation (Trussel & 

Parsons 2008; Behn et al. 2010). Att en organisation är transparent är slutligen viktigt för att uppnå 

legitimitet, eftersom detta uppvisar att organisationen tar ansvar över sina handlingar (Edwards & 

Hulme 1998). 
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2.3.1 Ansvarstagande 

Som följd av den ideella sektorns tillväxt under de senaste två decennierna har ansvarstagande inom 

ideella organisationer fått ökad uppmärksamhet (Ebrahim 2003). Ansvarstagande är ett centralt 

begrepp inom styrning av ideella organisationer och är som ovan nämnt en förutsättning för 

förtroende (Jeavson 1994). Begreppet definieras dels av Fox and Brown (1998) som processen där 

aktörer hålls ansvariga för sina handlingar och av Gustafson (2008) som det ansvar som en 

organisation har att redovisa verksamheten gentemot deras intressenter. Ebrahim (2003) använder 

sig av en bredare definition och beskriver ansvarighet som ett medel där organisationer och 

individer tar internt ansvar för att forma verksamhetens uppdrag och värderingar, öppna sig för 

allmän eller extern granskning och för prestationsbedömning gentemot organisationens mål. 
 

En ideell organisations ansvarighet gentemot givare och myndigheter innebär främst att uppvisa att 

deras monetära medel kommer från legitima ursprung och används till legitima ändamål (Ebrahim 

2003). Ansvarstagande innefattar även att svara för organisationens användning av resurser och visa 

att resurserna går till det förväntade och allmännyttiga ändamålet (Jeavson 1994). Då ideella 

organisationer är beroende av donationer, där donerade medel bygger på givares förtroende till 

organisationen, skapas ett beroendeförhållande mellan organisation och givare. I detta förhållande 

är ansvarstagande en essentiell komponent för att förhållandet ska fungera. (Ebrahim 2003) Det 

ställs höga krav på ideella organisationer att uppvisa ansvar för allmänheten och bristande 

uppvisning av ansvar leder till ifrågasättande av organisationens legitimitet (Jeavson 1994; 

Schlesinger et al. 2004). 
 

2.4 Kontroll 

2.4.1 Formell och informell kontroll 

Inom ekonomistyrning kan kontroll delas in i formell och informell kontroll. Organisationens 

formella kontroll är kombinationen av formella procedurer och regler som används för 

implementering av dess strategier och inkluderar uppföljning, mätning och granskning av dessa. 

(Anthony et al. 2014) Informell kontroll relaterar till värderingar, normer och kultur som influerar 

de anställdas beteende (ibid). Eftersom det krävs förtroende för att anställda ska handla i enighet 

med organisationens sociala värderingar och normer spelar förtroende mellan anställd och ledning 

en viktig roll inom informell kontroll. Den informella kontrollen upprätthålls även genom informell 

kommunikation och etik. (ibid) 
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Organisationer anpassar sin kontroll efter organisationens behov, förmågor och omgivning. När 

förändringar sker inom någon av dessa aspekter behöver ofta även betoningen på kontroll förändras.  

En mindre organisation kan förlita sig mer på lös och informell kontroll, men då en organisation 

växer behöver verksamheten kontrolleras med formaliserade procedurer för att kunna urskilja 

ansvarstagande. Skärpt konkurrens och teknologisk utveckling kan vidare göra det nödvändigt för 

en organisation att anpassa en mer formell kontroll. (Merchant & Van der Stede 2012) 
 

2.4.2 Kontroll av ideella organisationer 

Styrning av ideella organisationer är enligt Ott och Dicke (2012) i många fall likt styrning av 

vinstdrivande företag, eftersom strukturuppbyggnad av de båda organisationsformerna liknar 

varandra. Styrning är enligt Cornforth (2003) en process som säkerställer kontroll och 

ansvarstagande i organisationer, vilket medför att kontroll är en central komponent inom 

förvaltningen av organisationer. På grund av ideella organisationers egenart och i den kontext som 

organisationen verkar i, kan kontrollen skilja sig från kontroll inom privata och offentliga 

organisationer (Byers et al. 2015). Kontrollprocessen inom ideella organisationer påverkas enligt 

Anthony och Young (1988) av en avsaknad av vinstmått, hur organisationerna finansieras samt att 

det ställs höga krav på uppföljning av deras mål och strategier.  

 

Gustafson (2008) menar att kraven att kontrollera verksamhetens effekter och konsekvenser för 

ideella organisationer har ökat och de legala krav som ställs på organisationer är enligt Ott och 

Dicke (2012)  likartade de krav som ställs på privata företag. Det används sällan en metod eller 

mekanism för att kontrollera en organisation, utan organisationer kontrolleras på ett antal olika sätt 

(Byers et al. 2015). Nedan presenteras fem centrala metoder som ideella organisationer enligt 

litteraturen använder för att utöva kontroll. 
 

2.4.2.1 Styrelse  

Den ideella organisationen styrs i grund och botten av styrelsen som bär det yttersta ansvaret för 

organisationens åtaganden (Anthony et al. 2014; Waters 2007). I litteraturen om ideella 

organisationer menar Stone och Ostrower (2007) att styrning främst har framställts som styrelsens 

funktion och arbete i organisationerna. Enligt Ott och Dicke (2012) kan styrning inom ideella 

organisationer definieras som en generell term som syftar till styrelsens samlade handlingar. Dessa 

handlingar inkluderar att utöva och uttrycka sina attityder, övertygelser och värderingar i frågor som 

rör organisationen (ibid). Styrelsen fyller en roll som organisationens formella och interna kontroll- 
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och tillsynsmekanism (ibid) och en styrelse bör säkra effektivitet samt att organisationen arbetar för 

att uppnå sitt allmännyttiga uppdrag (Block 1998).  
 

Styrelsen har det juridiska ansvaret för den ideella organisationen och bär ansvar att granska 

organisationens beslutsfattare, därmed ledningen, samt att de ansvarar över organisationens 

ekonomi (Fama 1980; Ott & Dicke 2012). Det ekonomiska ansvaret inkluderar ansvar för hur 

pengar insamlas samt hur pengar används för att uppnå organisationens mål (Ott & Dicke 2012). 

Några av styrelsens främsta ansvarsområden är enligt Block (1998) att bestämma policys över 

verksamheten, inrätta finansiell kontroll samt övervaka organisationens finanser och försäkra att 

organisationens styrdokument och rapporter är uppdaterade. Således finns det ett starkt behov av 

styrning från styrelsen eftersom deras observation av verksamheten kan ses som det enda effektiva 

sättet att upptäcka om organisationen har svårigheter. (Anthony et al. 2014) 
 

2.4.2.2 Finansiell och icke-finansiell redovisning 

Inom en ideell organisation är redovisning viktigt då det möjliggör insyn i verksamhet och kan 

utgöra ett beslutsunderlag för intressenter. Det är av särskild vikt på grund av den 

informationsasymmetri som råder och en transparent redovisning leder till ett minskat avstånd i 

relationen mellan givare och organisation. (Gustafson 2008) Gustafson (2008) menar även att 

årsredovisningen är ett viktigt kommunikationsverktyg mellan den ideella organisationen och dess 

intressenter. Vidare leder finansiella och kvalitativa redovisningsrapporter till ökad ansvarighet hos 

ideella organisationer (Ebrahim 2003). 
 

Intresset för redovisning och redovisningsskyldighet i den ideella sektorn har ökat på senare år och 

ideella organisationer följer nu samma lagstiftning om redovisning som vinstdrivande företag 

(Gustafson 2008). En aspekt som skiljer en ideell organisation från ett vinstdrivande företag är 

att  de byggs kring en verksamhetsidé och strävar efter att uppnå verksamhetens mål (Wijkström & 

Lundström 2002). Ytterligare en aspekt som skiljer är att ideella organisationer inte enbart erhåller 

monetära resurser, utan ideellt arbete och materiella gåvor är även vanliga resurser inom ideell 

sektor (Gustafson 2008).  Dessa avskiljande aspekter leder till att enbart finansiell information i 

rapportering och redovisning inte är tillräcklig för att ge en rättvisande bild av en ideell 

organisations verksamhet (Gordon et al. 2010). 
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För att visa hur organisationen uppnår sina ideella syften bör finansiell information kompletteras 

med icke-finansiell information i den externa redovisningen (Gustafson 2008). Endast finansiell, 

eller kvantitativ, information kan inte återspegla ideella organisationers sociala mål (Shaw & Allen 

2006). Enligt Gustafson (2008) behöver en ideell organisation framställa en tydlig och välutvecklad 

verbal redovisning för att fullständigt kunna redovisa för deras intressenter vad organisationen 

åstadkommit. 
 

2.4.2.3 Självreglering 

För att undvika och förebygga restriktiv statlig reglering har ideella organisationer börjat använda 

sig av självreglering (Ebrahim 2003). Självreglering erbjuder en kompletterande reglering som 

tillåter ideella organisationer att själva adressera sina problem och samtidigt behålla sin integritet 

(ibid). Denna kontroll innebär att institutioner inom ideella sektorn utvecklar rekommenderande 

uppförandekoder och standarder för hur en ideell organisation ska fungera (Worth 2009). 

Självregleringen används dels i försök att återställa bilden av den ideella sektorn genom att förbättra 

ryktet och även för att förbättra organisationernas ansvarighet gentemot dess intressenter. De 

uppförandekoder som skapas ger möjlighet till en självdefinition för den ideella branschen och 

dessa koder och standarder är en artikulation av passande och ansvarigt beteende hos 

organisationerna. (Ebrahim 2003) Uppförandekoderna innehåller guidande principer kring områden 

som ändamål, styrelse, intressekonflikter, finansiell redovisning, transparens, insamling.. Däremot 

har institutioner olika standarder och uppförandekoder, vilket leder till att det finns flera 

motsägande sätt att bete sig på för organisationerna. (Worth 2009)  
 

Sammanfattningsvis ger självreglering många möjligheter för ideella organisationer att inte bara 

förbättra sin image, utan även förbättra sina prestationer. Självreglering genom uppförandekoder 

och ombudsmän bidrar med viktiga mekanismer som hjälper organisationerna att utveckla sin 

verksamhet och förbättra sin ansvarighet gentemot intressenter och dem själva. (Ebrahim 2003)  
 

2.4.2.4 Charity Watchdogs 
 
Givare förväntar sig att ideella organisationer ska använda de donerade resurserna till rätt ändamål, 

men har ofta svårt att utvärdera och tolka information kring detta (Spzer & Prakash 2011). Detta 

informationsproblem med en asymmetri mellan organisation och givare har lett till en framväxt av 

så kallade charity watchdogs som syftar till att erbjuda lättförståelig information till givare 

angående organisationernas resurshantering (Ram et al. 2011; Spzer & Prakash 2011). Med hjälp av 
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standarder utvärderar charity watchdogs ideella organisationer och gör sedan denna information 

tillgänglig för givarna (Worth 2009; Spzer & Prakash 2011), så att de kan göra väl valda och 

understyrkta beslut om var de vill ge sitt bidrag (Ram et al. 2011). 

 

Då det har uppdagats skandaler om hur chefer inom ideella organisationer använt resurser till egen 

vinning (Spzer & Prakash 2011), har antalet charity watchdogs ökat med målet att reglera sektorn 

och förebygga liknande aktivitet (Ram et al. 2011). Charity watchdogs är därmed hängivna till att 

gradera ansvarighet och transparens hos de ideella organisationerna för att bidra till en mer 

trovärdig bransch (ibid). Organisationerna utför en proaktiv utvärdering med eller utan samarbete 

med de organisationer de utvärderar (Worth 2009), men de sätter ofta standarder som är relativt 

lätta för de ideella organisationerna att uppnå vilket leder till att få är negativa kring charity 

watchdogs som verksamhet (Ram et al. 2011). Charity watchdogs anser vidare att deras 

betygsättning till stor del påverkar givares syn på ideella organisationer (Spzer & Prakash 2011). De 

graderingssystem som charity watchdogs använder sig av har däremot begränsningar då de 

använder kvantitativa mått kring finansiell information och inte kvalitativa mått, vilket bör vara det 

viktigaste kriteriet i utvärderingen av ideella organisationer (Spzer & Prakash 2011). 
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2.5 Analysmodell 

 
Syftet med denna studie är att undersöka ideella insamlingsorganisationer och hur de arbetar med 

kontroll för att visa på transparens och därmed öka förtroende. Med hjälp av föregående 

litteraturavsnitt där de tre huvudvariablerna förtroende, transparens och kontroll har behandlats har 

en analysmodell tagits fram för att visa förhållandet mellan dessa. Baserat på litteraturgenomgången 

skapas en förväntan att kontroll av insamlingsorganisationer leder till transparens som vidare leder 

till förtroende hos allmänheten och givare. I och med tidigare skandaler och den ökade 

professionaliseringen förväntas även kontrollen av insamlingsorganisationer ha ökat. Förhållandet 

mellan variablerna förväntas vara komplext, då variablerna påverkar varandra, och därmed är 

analysmodellen utformad som nedan (se figur 1).   
 

 
 
 

Figur 1: Analysmodell. Förhållandet mellan förtroende, transparens och kontroll 
 
 

 

 

 
	  
	  
	  
	  

Förtroende	  

Kontroll	  Transparens	  
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3. Metod 
	  

I detta metodkapitel presenteras och förklaras den metodologiska ansatsen. Inledningsvis 

behandlas vald forskningsansats och datainsamling och därefter redogörs för urval av 

organisationer samt intervjurespondenter. Vidare redovisas studiens tillvägagångssätt följt 

av analys av insamlad data. Avslutningsvis presenteras operationaliseringen av föregående 

litteraturstudie. 
 

3.1 Forskningsansats 
Denna studie ämnar besvara hur ideella organisationer kontrolleras för att stärka förtroende hos dess 

intressenter och på så sätt främja ett fortsatt givande. Studien syftar vidare till att utveckla kunskap 

om ideella insamlingsorganisationer i Sverige och skapa en förståelse för hur de arbetar med 

transparens och ansvarstagande för att uppnå ett ökat förtroende.  
 

För att besvara forskningsfrågan: Hur kontrolleras ideella insamlingsorganisationer för att stärka 

förtroendet hos allmänhet och givare? och få djupgående svar på denna genomfördes en kvalitativ 

forskningsstudie. Inom ramen för denna studie ansågs en kvalitativ undersökningsmetod lämplig då 

de undersökta variablerna ansågs vara abstrakta och svåra att mäta i kvantitativa mått (Saunders et 

al. 2012). Vidare motiverades valet av att studien syftar att skapa en djup förståelse över 

insamlingsorganisationers agerande och förtroendet inom denna bransch (Bryman & Bell 2011). 

Denna förståelse ämnades uppnås genom intervjuer med både insamlingsorganisationer och 

branschorganisationer samt tolkning av de svar som erhölls. Studiens urval medför att resultatet inte 

är generaliserbart till insamlingsbranschen, då det hade krävt en studie av större omfattning 

(Saunders et al. 2012), utan studien ämnar att skapa förståelse över de intervjuade organisationerna.  

	  

Forskningsfrågan studerades genom inläsning av tidigare forskning och redan befintlig litteratur, 

vilket ökade kunskapen om insamlingsbranschen som område. Med utgångspunkt i redan befintlig 

forskning formulerades en relevant och intressant forskningsfråga som ansågs kunna bidra till 

ämnet.  
 

3.2 Datainsamling 
För att få djup i studien användes semi-strukturerade intervjuer, med respondenter från de 

undersökta organisationerna, som primär insamlingsmetod De semi-strukturerade intervjuerna 

innebar att författarna under intervjuerna utgick från bestämda frågeområden och ett antal 
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nyckelfrågor och därefter anpassade följdfrågorna efter respondenternas svar (Bryman & Bell 2011; 

Saunders et al. 2012). Semi-strukturerade intervjuer användes med motiveringen att det gav 

utrymme för respondenterna att prata fritt och komma med utförliga svar och egna utläggningar 

(Bryman & Bell 2011). Faktumet att intervjuerna var semi-strukturerade bidrog även till att 

författarna fick ta del av svar som sträckte sig utanför litteraturstudien och på så sätt gav inspiration 

till hur utformningen av uppsatsen skulle kunna utvecklas. Genom möjlighet att vidareutveckla och 

att förtydliga frågor för respondenten under intervjun kunde studiens validitet styrkas (Saunders et 

al. 2012). Vid semi-strukturerade intervjuer finns det en risk att respondenten kan påverkas av 

intervjupersonen (Saunders et al. 2012), vilket gjorde att författarna undvek ledande frågor under 

intervjuerna.  

	  

Förutom den primärdata som samlades in har sekundär-kvalitativ data i form av hemsidor, 

årsredovisningar och övriga rapporter tillhörande de olika studieobjekten samlats in. Denna form av 

data användes dels för att få inledande information inför studien samt för att samla kompletterande 

information kring de undersökta organisationernas verksamhet.  
 

3.3 Urval av organisationer 
I den kvalitativa studien undersöktes fem stycken svenska insamlingsorganisationer och tre stycken 

branschorganisationer. I urvalet av studiens insamlingsorganisationer låg fokus på att 

organisationerna var medlemmar i FRII och hade Svensk insamlingskontrolls 90-konto samt att de 

skulle tillhöra samma storleksnivå enligt Givarguidens betygsystem (Givarguiden 2015). Ett 

ytterligare kriterium var att de även skulle ha god tillgång till information på deras hemsidor, 

eftersom detta skulle underlätta undersökningen och fungera som komplement till intervjuerna. 

Dessa krav ställdes för att avgränsa informationen och ge alla studieobjekt någorlunda lika villkor i 

studiens granskning.  

 

Studien inleddes med att kontakta ett större antal insamlingsorganisationer som uppfyllde de ovan 

ställda kriterierna. På grund av studiens karaktär samt medias tidigare negativa uppmärksamhet av 

branschen var författarna medvetna om att det fanns en risk för bortfall. Det hänförde valet att 

kontakta fler insamlingsorganisationer än vad som var tänkt för att genomföra studien, för att få 

tillräckligt tillfredställande underlag för att besvara frågeställningen. Inledningsvis kontaktades de 

största insamlingsorganisationerna i Sverige, men på grund av bortfall kontaktades även något 

mindre organisationer. Detta medförde att det förekom vissa skillnader gällande vision och storlek 
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mellan organisationerna. Då studien syftar att undersöka insamlingsorganisationer överlag samt att 

skillnaderna inte betraktades som betydande, ansågs det inte ha väsentlig påverkan på studien och 

dess resultat. De insamlingsorganisationer som deltog i studien var: Cancerfonden, Röda Korset, 

Barnfonden, Hand in Hand och ActionAid.  

	  

Som komplement till insamlingsorganisationerna kontaktades även branschorganisationer som 

ansågs relevanta för studiens forskningsfråga. De branschorganisationer som kontaktades var FRII 

och Charity Rating. Valet av branschorganisationer gjordes med efterforskningar om 

insamlingsbranschen som grund, då de valda organisationerna ansågs påverka insamlingsbranschen. 

FRII figurerade flertalet gånger på insamlingsorganisationernas hemsidor då 

insamlingsorganisationer följer FRII:s kvaliteskod och effektrapport. Charity Rating ansågs även 

vara av intresse då det ansågs ha en extern påverkan på insamlingsorganisationerna. Svensk 

Insamlingskontroll var ytterligare en organisation som ansågs relevant för studien, då 

organisationen ansågs fungera som en granskningsorganisation för insamlingsbranschen. Då deras 

granskning är kvantitativ och det ansågs finnas rikligt med information och rapporter tillgängliga på 

deras hemsida, gjordes bedömningen att en intervju med denna organisation inte var nödvändig. 

Däremot var författarna medvetna om att detta val kunde bidra till viss risk för bortfall av 

information.  

	  

3.4 Urval av intervjurespondenter 
Att hitta rätt intervjurespondenter är enligt Kvale och Brinkman (2009) viktigt för att få kvalitet i 

datainsamlingen. Valet av respondenter grundades i första hand på vilken roll och position inom 

organisationen. Det var viktigt för studien att få fördjupande svar inom specifika områden och 

därmed låg stor vikt vid att respondenterna hade relevant kunskap om ämnet. Inledningsvis 

skickades mailförfrågningar till personer på högt uppsatta poster som ekonomichefer, 

generalsekreterare och verksamhetschefer då de ansågs ha tydligast överblick av organisationen.  

	  

Målet gällande insamlingsorganisationerna var att intervjua individer med kunskap inom kontroll, 

ansvarighet och förtroende och därför förfrågades i första hand organisationernas ekonomiansvarige 

eller respektive, då denna ansågs ha störst insikt i ämnet. Informationen som behövdes från de två 

branschorganisationerna var relativt bred och därför intervjuades verksamhetschef respektive 

generalsekreterare för dessa organisationer. I dessa två fall var båda personerna de som i första hand 

kontaktades.  
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Namn Organisation Roll Intervjumetod Datum Tid 

Anna Ernestam Röda Korset Ekonomichef Mail 2015-05-04 - 

Inga Wall Cancerfonden Kvalitet- och 
verksamhetsutveckling 

Personlig 2015-05-07 60 min 

Peter Joelsson Barnfonden Ekonomichef Telefon 2015-05-11 30 min 

Björn Holmgren ActionAid Finans- och 
administrationschef 

Personlig 2015-05-13 30 min 

Bo Beijer Hand in Hand Ekonomichef Mail 2015-05-12 - 

Gerda Larsson Charity Rating Verksamhetschef Personlig 2015-04-28 60 min 

Maria Ros 
Jernberg 

FRII Generalsekreterare Personlig 2015-05-13 60 min 

	  

Tabell 1: Förtydligande av intervjuer med namn, organisation, roll, intervjumetod, datum samt 

tidsåtgång. 

 

Som ovan redovisar lyckades kontakt fastställas med de önskade rollerna vid samtliga 

organisationer. Detta bidrog till att värdefull information insamlades och då respondenterna ansågs 

ha stor insikt i det valda området behövdes ej de grundläggande nyckelbegrepp förklaras. Trots att 

intervjuobjekten hos insamlingsorganisationerna alla har en liknande position, finns det vissa 

skillnader i ansvarsområde vilket kan ha påverkat svaren samt resultatet. En respondent, Peter 

Joelsson, var vidare ny på sin tjänst vilket även kan ha påverkat. Däremot ansågs Joelssons svar 

tillsammans med kompletterande information från organisationens hemsida och rapporter 

tillräckligt för att besvara studiens forskningsfråga.  

 

3.5 Studiens tillvägagångssätt 
Kontakt med företagen initierades via mail, där det förklarades vilket område studien ämnade 

behandla. Efter att den första kontakten hade initierats följdes mailkontakten upp med telefonsamtal 

där studien beskrevs mer utförligt.  Innan intervjuerna utfördes skickades en intervjuguide till 

respondenterna, vilket var ett önskemål från respondenternas sida. Att skicka ut underlag i förväg 

medför risken att influera respondenternas svar och därmed minska trovärdigheten i svaren. 

Däremot tillät det i några fall den initiala kontaktpersonen att hänvisa till den person som hade 

störst insikt i det valda området, som därmed kunde tillhandahålla relevant information (Hultén et 

al. 2011). 
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Av totalt sju intervjuer utfördes fyra stycken genom personligt möte, en via telefon samt två stycken 

via mail. De personliga intervjuerna ägde rum på respektive organisations kontor i Stockholm. 

Under intervjuerna användes neutralt språk och kroppspråk i försök att undvika intervjuar-bias och 

för att skapa en avslappnad stämning (Saunders et al. 2012). Med anledningen att en organisations 

kontor var lokaliserat i Malmö genomfördes den intervjun via telefon. Vid en telefonintervju finns 

det ingen möjlighet att kontrollera om intervjuobjektet genomför intervjun i en lugn miljö utan 

störande moment, men för att undvika störningar avtalades tid och upplägg av intervjuerna i förväg. 

Vid telefonintervju finns det även risk för bortfall av information samt att det blir svårare att läsa av 

situationer, då det inte var möjligt att se och tyda intervjuobjektets kroppsspråk (Saunders et al. 

2012). Genom att ställa följdfrågor och be respondenten om ytterligare förklaring kring otydligheter 

försökte denna effekt undvikas.  

	  

Med anledning av tidsbrist hos organisationerna genomfördes även två intervjuer genom 

mailkorrespondens. Ett sådant tillvägagångssätt ansågs inte som optimalt, då det finns risk för att 

intervjuobjekten inte svarar tillräckligt utförligt eller spontant vid en skriftlig intervju som vid en 

personlig- eller telefonintervju. Med hjälp av uppföljande frågor, tillsammans med sekundärdata 

tillgänglig på organisationernas hemsidor, lyckades författarna samla in tillräckligt tillfredställande 

information från intervjuobjekten för att besvara frågeställningen. 

	  

Då insamlingsbranschen tidigare varit utsatt för negativ uppmärksamhet i media kan viss 

respondent-bias förekomma (Saunders et al. 2012), då organisationerna vill undvika negativ 

publicitet och framstå så bra som möjligt. Intervjuobjekten och organisationerna var inte heller 

anonyma i studien, vilket medförde en ytterligare risk för försköning av svaren. Författarna ämnade 

motverka fenomenet genom att förklara för intervjuobjekten att syftet med studien var att 

uppmärksamma hur organisationerna arbetar med kontroll och hur detta kan främja förtroende. 

Informationen från några intervjuer kompletterades även med uppföljningsfrågor via mail i de fall 

som krävde ett förtydligande. 
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3.6 Analys av data 
För att undvika förlust av information och förhindra eventuella feltolkningar spelades de intervjuer 

som utfördes via personlig möte och telefon in, efter godkännande av respondenterna. Dessa 

transkriberades sedan direkt efter intervjutillfället. Genom transkribering minskades risken för 

personliga tolkningar samt feltolkningar vid sammanställning och analys av information (Saunders 

et al. 2012). Transkribering möjliggjorde även för författarna att gå tillbaka för att verifiera 

uttalanden och information vilket ökar studien tillförlitlighet i resultat och analys (Repstad 2007). 

Efter transkriberingen sammanställdes den insamlade informationen och informationens samband 

mot studiens syfte, frågeställning och vald litteratur jämfördes, där relevant information valdes ut.  

 

Resultatet har därefter tolkats i analysen utifrån studiens litteraturgenomgång samt den framtagna 

analysmodellen, där fokus har legat på nyckelbegreppen förtroende, transparens och kontroll. I 

analysen har samband mellan insamlingsorganisationer identifierats och kopplingar mellan litteratur 

och resultat har dragits och sedan analyserats. Analysen identifierar även skillnader och likheter 

mellan insamlings- och branschorganisationernas resultat som sedan analyserats för att få en större 

förståelse över branschen.   
	  

3.7 Operationalisering 
Studiens analysmodell består av tre variabler förtroende, transparens och kontroll. Studien ämnade 

undersöka olika typer av organisationer; insamlingsorganisationer, FRII som är en utomstående 

ideell branschorganisation och även Charity Rating som är en granskningsorganisation. Därmed 

utformades tre olika intervjuguider för att kunna anpassa frågorna. För att operationalisera 

undersökningsvariablerna var samtliga intervjuguider utformade på samma sätt och var uppdelade i 

frågeområden kring de tre variablerna. Inledningsvis ställdes frågor kring bakgrund och därefter 

behandlades de aktuella variablerna enskilt. Frågorna från intervjuguiden användes som 

utgångspunkt men ytterligare följdfrågor ställdes under intervjuernas gång.  Samtliga utförda 

intervjuer avslutades med att respondenten tillfrågades om denne hade något att tillägga kring 

området kontroll och förtroende och om det fanns någonting relevant vi inte ännu tagit upp.  
 

Inledningsvis behandlades variabeln förtroende som anses vara den viktigaste byggstenen inom 

ideella organisationer. För att sätta denna variabel i sitt syfte användes nyckelfrågor som 

behandlade organisationernas syn på förtroendet inom branschen samt hur organisationerna själva 

arbetar inom verksamheten för att skapa förtroende hos givare och allmänhet. De studerade 
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branschorganisationerna fick även besvara frågor kring huruvida de själva anser sig stärka 

förtroendet inom ideell verksamhet då de enligt litteraturen ses som kontrollmekanismer. De 

använda nyckelfrågorna återfinnes i bilaga 1 (fråga 3-4), bilaga 2 (fråga 4-5) och bilaga 3 (fråga 8-

10). 
 

Det andra frågeområdet som behandlades var variabeln transparens där intervjuobjekten fick 

besvara ett antal nyckelfrågor. Med de valda frågorna ämnade vi få en bild av hur betydande 

organisationerna anser att transparens är, eftersom det i litteraturen anses vara en nyckelfaktor för 

god styrning och framgångsrik återkoppling inom ideell sektor. De ställda intervjufrågorna berörde 

därmed organisationernas syn på transparens och öppenhet inom branschen, hur de arbetar inom 

organisationen för att visa på transparens och ansvarighet samt om de anser att kraven från 

allmänheten ökat. Då en brist i transparens och tillräcklig finansiell information anses kunna orsaka 

brister i allmänhetens förtroende frågades intervjuobjekten från branschorganisationerna om 

insamlingsorganisationer generellt är tillräckligt transparenta i sin verksamhet och vad som skulle 

kunna förbättras inom detta område. Frågorna om transparens återfinnes i bilaga 1 (fråga 5-6), 

bilaga 2 (fråga 6) samt bilaga 3 (fråga 11-12).    
 

Avslutningsvis behandlades den tredje centrala variabeln kontroll. Eftersom litteraturen menar på 

att kraven att kontrollera ideella organisationers verksamheter har ökat ville författarna med de 

valda intervjufrågorna få en tydlig inblick i vilka kontrollmekanismer som används inom ideell 

sektor. Inom detta frågeområde ställdes därför nyckelfrågor som berörde hur organisationerna 

kontrollerar att de bedriver effektiv och ändamålsenlig verksamhet och därmed vilka interna 

kontrollmekanismer som används.  Det ställdes även frågor kring extern kontroll och för att 

undersöka huruvida organisationerna själva ser på ökade kontrollkrav inom sektorn fick de även 

besvara frågor kring detta. (se bilaga 1, fråga 7-15) Då branschorganisationerna anses vara externa 

kontrollmekanismer fick de besvara frågor kring hur de kontrollerar, vilka krav de har och om de 

anser att kontrollen av ideella organisationer är tillräcklig (se bilaga 2, fråga 7-12; bilaga 3, fråga 

13-14).  
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4. Ideella insamlingsorganisationer 
	  

I denna empiriska redogörelse presenteras de resultat som framkommit av denna studie. Empirin 

inleds med beskrivningar av samtliga deltagande organisationer och därefter behandlas de tre 

undersökningsvariablerna. Avslutningsvis redogörs för ökade krav och förändringar av branschen.  
 

4.1 Organisationsbeskrivningar 

4.1.1 Insamlingsorganisationer  
	  
Cancerfonden är en fristående och ideell insamlingsorganisation med visionen att besegra cancer. 

Deras mål är att färre ska drabbas av cancer och att fler ska överleva och för att uppnå det arbetar de 

med kunskapsspridning, forskningsfinansiering och påverkansarbete. (Cancerfonden 2015a) Under 

2013 samlade Cancerfonden in drygt 505 miljoner kronor (Cancerfonden 2015b). 

	  

Röda Korset är en humanitär frivilligorganisation som finns över hela världen som kämpar för att 

ingen ska lämnas ensam i en katastrof. De arbetar med att förebygga katastrofer, dela ut mat och 

sprida medmänsklig värme vid en katastrof. (Röda Korset 2015a) Röda Korsets insamlade medel 

uppgick till nästan 287 miljoner kronor under 2013 (Röda Korset 2015b) 

	  

Barnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som ingår i det internationella nätverket ChildFund 

Alliance. Deras vision är en värld där barnen är med och skapar en bättre framtid, som de försöker 

uppnå genom att hjälpa barn och familjer som lever under fattiga förhållanden. (Barnfonden 2015a) 

Under 2013 samlade Barnfonden in omkring 92 miljoner kronor (Barnfonden 2015b). 

	  

ActionAid är en internationell ideell organisation som strävar efter global rättvisa och utveckling. 

De arbetar mot fattigdom på lokal nivå, med mänskliga rättigheter och de utmanar system som leder 

till fattigdom på både nationell och global nivå. (ActionAid 2015a) Under 2013 uppgick deras 

insamling till omkring 37 miljoner kronor (ActionAid 2015b). 

	  

Hand in Hand är en ideell hjälporganisation vars vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. 

De bekämpar fattigdom genom att träna och utbilda kvinnor i entreprenörskap samt hjälpa till med 

mikrolån och att starta upp företag i Afrika, Indien och Afghanistan. (Hand in Hand 2015a) Under 

2013 uppgick Hand in Hands insamlade medel till cirka 35 miljoner kronor (Hand in Hand 2015b). 
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4.1.2 Branschorganisationer  
	  
Svensk Insamlingskontroll, hädanefter SFI, är en ideell förening som verkar för att kontrollera 

insamling för allmännyttiga ändamål. De verkar även för att insamlingar inte ska belastas med 

oskäliga kostnader eller osunda marknadsföringsmetoder och utveckling av ändamålsenliga 

metoder för insamlingskontroll. (Svensk Insamlingskontroll 2015a) 
 

Ideella organisationer kan ansöka om ett så kallat 90-konto hos SFI, som är ett Bankgiro- eller 

Plusgiro-konto som tilldelas de organisationer som uppfyller SFI:s anvisningar och föreskrifter 

(Svensk Insamlingskontroll 2015a). Innehav av 90-konto förutsätter även årlig granskning av 

organisationens verksamhet, där SFI granskar kontoinnehavarens årsredovisning för att kontrollera 

att insamlade bidrag nått sitt ändamål. För att kontrollera att verksamheten inte belastas med 

oskäliga kostnader har SFI ett krav på att 75 procent av intäkterna ska gå till ändamålet. Om 

administrations- och insamlingskostnader överstiger 25 procent återkallas 90-kontot. (Svensk 

Insamlingskontroll 2015b) SFI menar att innehavet av 90-konto fungerar som en kvalitetsstämpel 

för seriösa insamlingsorganisationer (Svensk Insamlingskontroll 2015c). 

	  

FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd är en medlemsorganisation som arbetar för ett 

tryggt givande och för att öka förtroende för insamlingsbranschen (Ros Jernberg 2015). För att 

uppfylla detta arbetar de med kompetensutveckling, kvalitetssäkring, strukturfrågor för att 

underlätta insamling och marknadsföring av branschen. De strävar efter att 

insamlingsorganisationer ska bedriva insamling som är transparent, professionell och etisk. (FRII 

2015a) För att vara medlem i FRII krävs det att organisationen har ett 90-konto (Ros Jernberg 

2015). 

	  

FRII:s medlemmar måste följa en kvalitetskod som är ett självregleringsinstrument inom 

insamlingsbranschen och ska fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra medlemmarnas arbete. 

Kvalitetskoden innefattar att följa en kravstandard som omfattar organisationens styrelse, styrning, 

ändamål, rapportering, internkontroll, insamling samt anställda och volontärer. Att följa koden 

kräver även revision av externa revisorer och upprättande av en årlig effektrapport. (FRII 2015b) 

Effektrapporten ska publiceras på organisationernas hemsida och syftet med rapporten är att visa för 

allmänheten och givare vilken nytta och effekt organisationen gör (Ros Jernberg; FRII 2015b).  
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Charity Rating är en ideell organisation som verkar för givarnas intressen med målet att öka det 

ideella engagemanget och givandet i Sverige.  De agerar som en opartisk rådgivare och 

informationskälla för privatpersoner, företag och stiftelser som vill donera pengar. (Charity Rating 

2015a) Charity Rating är oberoende från insamlingsorganisationer och samlar information om 

organisationerna och dess arbete för att underlätta för givare (Charity Rating 2015b). 

	  

Charity Rating granskar genom deras digitala verktyg Givarguiden 220 svenska ideella 

organisationer varje år, där organisationers demokrati, ekonomi och transparens utvärderas och 

betygsätts med grönt, gult eller rött betyg. Organisationen arbetar även med lobbying för ett 

fokusskifte, från ett nuvarande kostnadsfokus till en större fokus på vad ideella 

insamlingsorganisationer uppnår för samhällseffekt. (Larsson 2015) 

	  
4.2 Förtroendeskapande i ideella insamlingsorganisationer 
Samtliga intervjuade insamlingsorganisationer anser att förtroende är en avgörande faktor inom 

branschen och som Inga Wall från Cancerfonden uttrycker är förtroende “A och O”. Förtroendet för 

ideell verksamhet anses generellt stort men Peter Joelsson från Barnfonden menar att då det uppstår 

exempelvis skandaler dras hela branschens förtroende ner. De intervjuade poängterar däremot att 

förtroendet varierar mycket beroende på typ av organisation, men överlag vill givare och 

allmänheten förstå vad pengar används till och vilket resultat som uppnås. Bo Beijer från 

organisationen Hand in Hand anser att allmänheten, trots ett stort förtroende, fortfarande är 

skeptiska till denna typ av organisation och ställer mer och mer krav.  

 

För att skapa förtroende hos allmänheten och givare anser de intervjuade att transparens, öppenhet 

och kommunikation är de viktigaste faktorerna. “Man måste som organisation kunna visa att man 

följer de krav som finns” (Holmgren 2015). Det krävs tydlig och ärlig kommunikation samt att visa 

indikatorer som berättar vad organisationen åstadkommer (Ernestam 2015). För att skapa förtroende 

hos givarna är det även viktigt att följa FRII-koden, 90-konto, publicera årsredovisning och 

effektrapport på hemsidan för att på så sätt använda sig av kontinuerlig rapportering och dialog till 

givare (Holmgren 2015; Beijer 2015). Det är viktigt att visa på att man granskar alla rapporter både 

på längden och tvären vilket visar på att man inte säger någonting som man inte kan stå för (Wall 

2015). God och bra service till givarna uppmärksammas även som betydande för förtroende, 

tillsammans med att arbeta med en snabb dialog när frågor uppstår (Joelsson 2015). 
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Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII anser att förtroendet för branschen är en intressant 

och tvådelad fråga. Hon hävdar att när man mäter den generella inställningen är den positiv och 

många tycker att ideella organisationer är bra, men i mätningen angående huruvida människor har 

förtroendet för att pengarna går åt rätt saker är en lägre andel positiva. Gerda Larsson som är 

verksamhetschef på Charity Rating tycker att förtroendet för ideell sektor är för lågt och hon anser 

att organisationerna måste bli bättre på att visa deras effekt och vad de skapar för förändring. Hon 

menar vidare att detta kommer medföra att människor får högre förtroende för branschen. 

 

4.3 Vikten av transparens 
För att skapa förtroende ses som ovan nämnt transparens som en av de viktigaste faktorerna enligt 

de intervjuade insamlingsorganisationerna. Wall anser att det skett ett paradigmskifte inom ideell 

sektor och påpekar att det förut räckte med att berätta om verksamheten, men att det nu krävs bevis 

som styrker det som hävdas. ”Öppenhet och 100 % ärlighet är viktigt och det gäller att inte dölja 

något” menar Joelsson. Det är en gemensam åsikt från de intervjuade, som är ense om att det krävs 

ärlighet och öppenhet över verksamheten och hur donerade medel hanteras. FRII:s krav och 

standarder tillsammans med effektrapporten, som måste vara publicerad på hemsidan, hjälper 

organisationerna att säkerställa transparens och god intern kontroll. Intervjuobjekten menar vidare 

att organisationerna ständigt arbetar med kontinuerliga dialoger med givare där de diskuterar krav 

och uppföljning för att visa på ansvarighet.  

	  
Branschorganisationen Charity Rating anser att transparensen ibland inte är tillräcklig hos de ideella 

organisationerna de betygsätter (Larsson 2015). Enligt Larsson finns inte alltid den information man 

eftersöker på hemsidorna, och transparensen skulle generellt kunna utvecklas inom branschen. 

Däremot är studiens undersökta insamlingsorganisationer tillräckligt transparenta enligt Charity 

Ratings Givarguiden, vilket innebär att de presenterar all efterfrågad information på sina hemsidor. 

Enligt Ros Jernberg ställer FRII:s kvalitetskod krav på en relevant nivå när det gäller transparens då 

de kräver det givare överlag efterfrågar. ”Det får inte bli information overload för då kan det viktiga 

drunkna. Hemsidorna ska inte bli överfyllda med information som bara några få efterfrågar” (Ros 

Jernberg 2015). Generellt sätt anses insamlingsorganisationer blivit bättre på vad som ska finnas i 

årsredovisningarna och även på att använda dessa för att visa på transparens. 
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4.4 Hur kontrolleras insamlingsorganisationer? 

Insamlingsorganisationerna kontrolleras på en rad olika sätt för att försäkra ändamålsenlig 

verksamhet och transparens. Hos samtliga organisationer kan kontrollen delas in i internkontroll, 

externa revisorer samt branschorganisationer som kontrollfunktion.  

4.4.1 Internkontroll 

Cancerfonden genomför årligen internrevision där organisationen kontrollerar att riktlinjer och 

processer följs och är uppdaterade (Cancerfonden 2015c). För att bedriva effektiv verksamhet 

arbetar Cancerfonden även utifrån en verksamhetsplan. Vidare gör ledningen en uppföljning av 

verksamheten varje tertial, där de granskar mål, leverantörer och riskanalys. (Wall 2015) 

Röda Korset har även uppföljningar utifrån verksamhetsplanen och deras mål varje kvartal, samt att 

de har månadsvisa uppföljningar av ekonomiskt utfall. Organisationen har tvärfunktionella projekt 

som driver gemensamma rutiner och processer för uppföljning. (Ernestam 2015) Den interna 

kontrollen består av fem delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 

kommunikation samt uppföljning och övervakning (Röda Korset 2014). Ernestam beskriver vidare 

Röda Korsets interna kontroll “som vilket företag som helst”, bestående av attestregler, tydliga 

roller och ansvar och riskutvärderingar. Utöver detta har de mycket policydokument och stadgar 

som styr deras verksamhet. (Ernestam 2015) 

Barnfonden kontrollerar kontinuerligt internt de projekt som organisationen stödjer, vilket sker på 

olika nivåer och av olika aktörer. De gör vidare stickprovs-granskningar på kvartalsrapporter och 

budgetar för enskilda projekt. (Barnfonden 2015c) Joelsson som nyligen arbetat i privat sektor 

poängterar, likt Ernestam, att deras interna kontroll och ansvar inte skiljer sig särskilt från privat 

sektor. 

Intern kontroll på Hand in Hand innefattar årsredovisningen och FRII-koden, där kodens 

rekommendationer granskas årligen genom revision. Organisationen kontrollerar verksamhetens 

effektivitet och hållbarhet genom resultatbaserad uppföljning och utvärdering. Vidare har de 

resultatstyrda projekt med tydliga målsättningar samt mätbara indikatorer som regelbundet följs 

upp. Hand in Hand  har regelbundna styrelsemöten och då de är en medlemsorganisation har de 

dessutom årsmöten med medlemmar. (Beijer 2015) 
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ActionAid International har en gemensam strategi som de sedan bryter ner och anpassar mål och 

strategi till den svenska verksamheten. ActionAid har regelbundna möten och uppföljning av deras 

verksamhet och verksamhetsplan. Vidare har de upphandlings- och inköpspolicys för att kontrollera 

effektivitet och motverka oegentligheter. (Holmgren 2015) 

Samtliga organisationer upprättar årsredovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och dessa 

finns publicerade på organisationernas hemsidor. Stor del av organisationerna har även policys och 

rutiner för whistleblowing, där anställda eller givare kan anmäla organisationen om de misstänker 

allvarliga oegentligheter.  Dessa policys fungerar som ett sätt för organisationerna att utöva intern 

kontroll och Hand in Hand, Cancerfonden och Röda Korset har dokument angående whistleblowing 

tillgängligt på deras hemsida. Även ActionAid har policys för att hantera klagomål från 

allmänheten tillgängliga på sin webbplats. 

	  

4.4.1.1 Styrelse 

Utöver ovan nämnda interna kontroller utövar även styrelsen internkontroll. Styrelsen hos alla 

studerade organisationer är ansvarig för hela verksamheten och Wall på Cancerfonden påpekar att 

det är styrelsens ansvar är att upprätta och granska årsredovisningen. Styrelsen har inom 

organisationerna det formella ansvaret för ekonomin och delegerar ut ansvaret till ledningen 

(Holmgren 2015). De intervjuade menar att styrelsen har ansvar för intern kontroll och revision 

samt att utse personer att sköta verksamheten. Styrelsen har enligt FRII:s kvalitetskod även ansvar 

för att intern kontroll är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt (Röda Korset 

2014). Vidare utvärderar styrelsen att resurser används ändamålsenligt och de granskar 

styrandedokument som attestordning och verksamhetsplan och gör dem slutgiltiga (Wall 2015; 

Beijer 2015). 
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4.4.2 Branschorganisationer som kontrollfunktion 

Representanterna från insamlingsorganisationerna har identifierat tre stycken 

branschorganisationer som på olika sätt påverkar insamlingsorganisationen: Svensk 

Insamlingskontroll (SFI), FRII och Charity Rating.  

Samtliga studerade organisationer är innehavare av ett 90-konto. Det innebär därmed att deras 

insamling och ekonomi granskas av SFI och att de måste följa deras anvisningar och föreskrifter. 

Alla organisationerna håller sig under kravet på högst 25 procent administrations- och 

insamlingskostnader, där majoriteten har mellan 10 och 20 procent. SFI ses som ett riktmärke som 

möjliggör organisationer att konkurrera på någorlunda villkor och det anses att 90-konto fungerar 

som en bottenplatta att förhålla sig till (Joelsson 2015; Holmgren 2015). Det finns en fördel med 

90-konto, enligt Holmgren från ActionAid, eftersom den är lätt för givare att ta till sig. Wall menar 

att givarna värdesätter högt att pengarna går till ändamålet och 90-konto är ett bra sätt att bevisa det 

på.  

De studerade organisationerna är alla även medlemmar i FRII. Det innebär att de följer deras 

kvalitetskod och utfärdar deras effektrapport, som FRII sedan granskar (Ernestam 2015; Beijer 

2015).  FRII ställer ett visst formellt krav på sektorn (Holmgren 2015) och vidare menar samtliga 

organisationer att de regelbundet arbetar efter att anpassa sitt arbete efter FRII:s bestämmelser och 

riktlinjer. Bestämmelserna anses som en integrerad del av deras arbete för kontroll och uppföljning 

och enligt Wall hjälper kvalitetskoden organisationen att lyfta fram sina mål och berätta hur de 

lever upp till dem. 

Ros Jernberg, FRII:s generalsekreterare, poängterar att de är insamlingsorganisationernas 

medlemsorganisation och att kvalitetskoden finns till för att medlemmarna gemensamt kommit 

överens om att den ska finnas. Eftersom Sverige inte har några lagar om insamling fungerar koden 

som självreglering, och om självregleringen är effektiv behövs inga statliga regler.  Hon poängterar 

att FRII inte syftar till att vara en organisation som kontrollerar branschen, men genom deras 

kvalitetskod fungerar de till viss del som en kontrollorganisation. (Ros Jernberg 2015) 
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Ytterligare en branschorganisation är Charity Rating. De är en oberoende granskare och ställer 

därmed inga formella krav på organisationer (Larsson 2015). Från insamlingsorganisationerna 

rådde det skilda åsikter om Charity Rating. Holmgren från ActionAid uppfattar att de försöker 

genomlysa på ett konsumentvänligt sätt med deras verksamhet. Vidare anser han att de inte ställer 

några extra krav på organisationerna, men att de uppmärksammar faktorer på ett sätt som skiljer sig 

från till exempel SFI och FRII.  Ernestam från Röda Korset poängterar däremot att deras utlåtanden 

och analyser ibland är svårhanterade, då de skiljer sig från deras sätt att bedöma. Wall från 

Cancerfonden anser att de är en organisation som ökar transparens i insamlingsbranschen, men 

anser att deras påverkan än så länge är begränsad. Den allmänna synen från 

insamlingsorganisationerna var att Charity Rating påverkan på deras arbete och kontroll var 

begränsad.  

Charity Rating själva upplever däremot att många insamlingsorganisationer strävar efter att rätta sig 

efter deras krav. Verksamhetschefen Gerda Larsson anser att Charity Rating kontrollerar att 

organisationer har en strategi och rätt kompetens för utföra sin verksamhet, till exempel att 

organisationerna har en revisor som granskar arbetet. Larsson berättar att organisationer vänder sig 

till dem och ber om hjälp för att organisationen ska bli ”godkänd” enligt Charity Ratings 

bedömning. Ros Jernberg från FRII håller med och menar att organisationen påverkar branschen 

och att insamlingsorganisationer försöker anpassa sig efter deras krav.  

	  

4.4.3 Externa revisorer 

De studerade organisationerna kontrolleras alla av externa auktoriserade revisorer som granskar 

organisationernas verksamhet. Eftersom samtliga är medlemmar i FRII är externa revisorer som 

ovan nämnt ett krav från FRII (FRII 2015b). Revisorerna granskar årsredovisningen samt den 

interna kontrollen som förvaltning och redovisning (Cancerfonden 2015c; Ernestam 2015). 

Revisorerna kontrollerar även att organisationen följer FRII:s kvalitetskod och uppfyller kodens 

krav (Joelsson 2015). Holmgren menar att revisionen med externa revisorer är en formell kontroll 

vilket krävs av branschen. Årsredovisningslagen ställer även krav på insamlingsorganisationernas 

redovisning och revision och fungerar som en extern kontrollfunktion (Holmgren 2015). 
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4.5 Stärkta krav på kontroll och förändringar i branschen 

Majoriteten av organisationerna anser även att kravet på kontroll och transparens inom 

insamlingsbranschen har ökat. Enligt Ernestam och Beijer är det de institutionella donatorerna 

tillsammans med allmänheten som efterfrågar en högre grad granskning. Branschorganisationerna 

har även ställt högre krav på insamlingsbranschen och Ros Jernberg berättar att FRII uppdaterade 

kvalitetskoden 2013 där de höjde sina krav och införde effektivitetsrapporten. Charity Rating menar 

att att de försvårade bedömningen i Givarguiden mellan 2013 och 2014 som ett led att försöka 

pusha insamlingsorganisationer framåt (Larsson 2015). SFI har ställt som krav på alla 90-konto 

innehavare att årsberättelsen ska följa ett nytt redovisningsregelverk, K3, som innebär att 

organisationerna behöver berätta hur de arbetat för att uppfylla sitt ändamål och visa på effekter i 

verksamheten. (Ros Jernberg 2015)  

Samtliga intervjuade ser dock en problematik med ökad kontroll, då de uppmärksammar att kontroll 

inte är gratis. Respondenterna menar att om det ställs högre krav på rapportering resulterar det i 

högre administrationskostnader. Joelsson påpekar att givarna vill att pengarna ska gå oavkortat till 

ändamålet, samtidigt som de vill ha bra kontroll och uppföljning av verksamheten och menar vidare 

att dessa krav går emot varandra. Många av de intervjuade är ense om att allmänheten ofta 

förknippar administration med något negativt, men respondenterna anser att administration även 

bidrar till något positivt (Ernestam 2015; Holmgren 2015). Både representanter från 

insamlingsorganisationer och branschorganisationer anser till en viss mån att SFI:s 90-konto bidrar 

till att administration har fått en negativ klang och det menas att måttet bör kompletteras med 

kvalitativa mått för att undvika en snedvridning av branschen. Organisationerna menar att det är 

viktigare att prata om vad organisationen uppnår istället för att fokusera på administrations- och 

insamlingskostnader. Larsson poängterar att “det intressanta är inte vad Vd:n tjänar” utan hon 

menar att det är viktigare att framhäva vad organisationen uppnår. 

	  
Majoriteten av de intervjuade belyser att insamlingsbranschen har professionaliserats, vilket 

resulterar i högre krav och enligt Joelsson “blir det dyrare att hålla en kontrollapparat igång” 

samtidigt som professionaliseringen attraherar rätt kompetens till organisationerna. När är en 

organisation växer i omsättning, behöver eldsjälar som brinner för organisationens syfte, enligt 

Larsson ofta kompletteras med personer med rätt kompetens för företaget och ser därmed 

professionaliseringen som något positivt. 
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Trots att många organisationer anser att kontrollen har ökat anser Larsson att kontrollen över 

insamlingsorganisationer inte är tillräcklig. Hon menar att kontrollen mäter fel sak och att det ”finns 

väldigt lite koll från statligt håll”. Ros Jernberg menar att kontroll behövs för att skapa trygghet, 

men att det är viktigt att kraven samordnas så att kontrollen inte leder till överadministration. I 

dagsläget anser Ros Jernberg att mängden kontroll samt samordningen av denna är i balans. När det 

gäller sambandet mellan ökad kontroll och förtroende anser många av respondenterna att de inte ser 

något kortsiktigt samband. Ernestam menar att ökad kontroll i nuläget snarare ifrågasätter 

legitimiteten för branschen då det indikerar på att det finns oegentligheter. Den allmänna synen är 

däremot att ökat krav på kontroll och insyn bidrar till transparens och därmed främjar ett stärkt 

förtroende på lång sikt.   
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5. Analys  
	  

I detta analysavsnitt kommer det empiriska resultatet analyseras utifrån tidigare litteratur och 

analysmodell. Analysen behandlar inledningsvis de tre undersökningsvariablerna och avslutas med 

ökade krav och förändringar. 
 
5.1 Förtroende i ideella insamlingsorganisationer 
Den empiriska undersökningen har visat på att samtliga insamlingsorganisationer ser förtroende 

som en avgörande faktor för att ideella organisationer ska fungera, vilket stämmer överens med 

Gustafsons (2008) konstaterande. Bryce (2007) hävdar att förtroende bygger på att organisationer 

ska handla i enlighet förväntningarna hos allmänhet och givare och Joelsson från Barnfonden menar 

likt litteraturen att negativa händelser inom en organisation tenderar att påverka hela branschen. Då 

skandaler uppstår kan detta betyda att organisationen har handlat emot förväntningarna, vilket enligt 

Bryce (2007) troligtvis leder till ett försvagat förtroende. Resultatet av den genomförda studien 

tyder på att människors förtroende för att deras pengar går till ändamålet är låg, vilket kan vara en 

följd av tidigare skandaler inom branschen där det uppmärksammats fall då pengarna inte når fram i 

den mån som efterfrågas.  

 

Jeavson (1994) menar att en ideell organisation ska genomsyras av fem kärnvärderingar för att 

behålla allmänhetens förtroende och dessa är integritet, öppenhet, ansvarsskyldighet, nytta och 

välgörenhet. Enligt de intervjuade organisationerna anstränger de sig för att vara 100 procent ärliga 

i vad de gör, vilket kan ses som ett sätt att jobba med integritet. För att visa öppenhet arbetar 

organisationerna med att vara helt transparenta i sin verksamhet och lägger därför ut all information 

om organisationen på hemsidorna. Ansvarsskyldighet är något som organisationerna arbetar med 

genom att använda sig av en hög grad granskning, uppföljning och rapportering av verksamheten. 

För insamlingsorganisationerna är nyttan att de arbetar för ett bättre samhälle och välgörenheten i 

organisationerna är att göra livet bättre för behövande, vilket även är organisationernas 

huvudsakliga syfte. Organisationerna uppvisar sin nytta och välgörenhet genom att följa regler om 

90-konto och effektrapport. Genom 90-konto bevisar de hur mycket av de insamlade medel som går 

till ändamålet och genom effektrapporten kan de visa vad pengarna uppnått.  
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5.2 Transparens och ansvarstagande i insamlingsorganisationer 
Enligt resultatet arbetar insamlingsorganisationerna för att publicera all viktig information på 

hemsidorna, något som även branschorganisationerna ställer krav på, vilket kan jämföras med att 

Trussel och Parson (2008) hävdar att mängden information påverkar givares beslut. Dialoger och 

kommunikation anses av de studerade organisationerna viktigt för att möta givares krav och som 

litteraturen menar lindrar öppenhet den informationsasymmetri som råder mellan givare och 

organisation. Det tyder på att de studerade insamlingsorganisationerna försöker möta givare och 

bistå med information för att minska avståndet mellan dem. Vidare anses enligt både Gustafson 

(2008) och resultat att årsredovisningen är ett viktigt kommunikationsverktyg som minskar detta 

avstånd. Resultatet antyder på att kraven på information har uppmärksammats av de studerade 

organisationerna då transparens visade sig vara en viktig faktor att arbeta med. Det är möjligt att 

öppenhet på sikt kan leda till att det relativt låga förtroende för vart donerade pengar tar vägen 

stärks, eftersom det gör det möjligt för allmänheten att granska organisationerna mer utförligt.  

	  

Samtliga insamlingsorganisationer har upprättat årsredovisningar samt FRII:s effektrapport som 

tillsammans med policys tillgängliggjorts på organisationernas hemsidor. Genom detta redovisar de 

sin verksamhet och låter allmänheten granska verksamheten, vilket är i enlighet med litteraturens 

definitioner av ansvarighet. Syftet med ansvarighet inom ideella organisationer är att uppvisa att 

resurserna går till ändamålet (Jeavson 1994), vilket samtliga organisationer möjliggör genom 

offentliggörandet av denna information. Det går därmed att urskilja ett samband mellan resultat och 

litteratur gällandes dessa två punkter om ansvarighet. Slutligen visar resultatet att allmänheten 

ställer högre krav på transparens, vilket organisationerna följaktligen strävar efter att uppnå. Då 

organisationerna anpassar sig efter kraven tyder det på ett visst beroendeförhållande mellan givare 

och organisation, vilket stämmer överens med litteraturen där Ebrahim (2003) hävdar att parterna är 

beroende av varandra. 

 

5.3 Kontroll av insamlingsorganisationer 
Gällande kontroll av insamlingsorganisationer menar Ott och Dicke (2012) att styrningen inom 

ideella organisationer i många fall är likt styrning inom vinstdrivande företag. Detta är något det 

empiriska resultatet stödjer då vissa respondenter anser att den interna kontrollen liknar vilket 

företag som helst. En analys av den empiriska redogörelsen visar att de studerade 

insamlingsorganisationerna i många fall kontrolleras på liknande sätt som litteraturen anför, men 

likt Byers et al. (2015) föreligger det vissa skillnader inom kontrollprocessen.  
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Det empiriska resultatet visar att insamlingsorganisationerna kontrolleras genom många interna 

processer och rutiner där uppföljning, granskning och mätning hos majoriteten av organisationerna 

förekommer flera gånger om året, vilket kan liknas vid vad litteraturen benämner som formell 

kontroll.  Gustafson (2008) hävdar att redovisningsskyldigheten ökat för ideella organisationer och 

de intervjuade organisationerna menar även att de, likt litteraturen, följer samma lagstiftning som 

vinstdrivande företag. Detta resultat tyder på ett ökat redovisningskrav inom branschen. Enligt 

litteraturen räcker inte enbart finansiell rapportering till för en rättvisande bild av verksamheten och 

detta problem har uppmärksammats av intervjuobjekten som hävdar att branschen arbetar allt mer 

med effektrapportering. Branschorganisationerna strävar även mot mer kvalitativ mätning av 

verksamheten, vilket tyder på att branschen vidare bekräftar det problem som framställts i 

litteraturen. Det kan förklaras av att insamlingsorganisationer har kvalitativa mål och därför behövs 

kvalitativ mätning. Det empiriska resultatet visar även att externa revisorer är en viktig 

kontrollfunktion hos insamlingsorganisationerna, genom deras granskning av årsredovisning och 

verksamhet. Denna externa kontrollfunktion är däremot ingenting som nämns i litteraturen, utan 

litteraturen betonar redovisning generellt som kontrollmekanism. 

	  

Styrelsen anses i både litteratur och resultat som en kontrollerande och styrande mekanism. 

Anthony et al (2014) menar att det i grund och botten är styrelsen som bär det yttersta ansvaret för 

organisationen och detta stämmer överens med intervjuobjektens syn på styrelsens roll. I enlighet 

med Ott och Dicke (2012) menar intervjuobjekten att styrelsen har det formella ansvaret för 

ekonomin och delegerar ansvar till ledningen. De studerade organisationerna tar i intervjuerna upp 

fler sätt att kontrollera internt som till exempel uppföljning, riskanalys och whistleblowing vilket 

skiljer sig från den studerade litteraturen som framhävt styrelse och redovisning som interna 

kontrollfunktioner. Att både externa revision och stor del av organisationernas interna kontroll inte 

är benämnd i tidigare litteratur kan troligen förklaras av att litteraturen inte är utbredd då det gäller 

kontroll och styrning av svenska ideella insamlingsorganisationer.   

 

I enlighet med litteraturen visar studien att organisationernas externa kontroll dels består av 

självreglering genom att följa uppförandekoder och standarder. FRII är enligt resultatet en 

självreglerings institution då den kräver att medlemsorganisationerna ska följa kvalitetskoden och 

upprätta effektrapport. FRII menar att det är medlemsorganisationerna själva som ville upprätta 

koden för att förbättra sig, vilket stämmer överens med Ebrahims (2003) teori om att självreglering 

bidrar till en slags självdefinition för ideella organisationer. Den empiriska redogörelsen visar på att 
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det inte finns svensk lagstiftning om insamlingsorganisationer och därför blir FRII en integrerad del 

av kontroll och uppföljning, vilket enligt Ebrahim (2003) är anledningen till att självreglering vuxit 

fram. SFI och FRII har utvecklat olika standarder som guidar organisationerna vilket även stämmer 

med vad Worth (2009) hävdar om att uppförandekoderna som framställs innehåller guidande 

principer. Resultatet skiljer sig däremot från litteraturen då Ros Jernberg motsäger att 

institutionerna resulterar i flera sätt att bete sig på, då hon menar att de två svenska 

självregleringsorganisationerna samspelar gällande kontroll.  

	  

Studiens resultat ger indikationer på att Charity Rating är vad som benämns enligt litteraturen som 

charity watchdogs, då dessa ämnar erbjuda lättförståelig information till givare och bidra till en mer 

trovärdig bransch. I enlighet med studerad litteratur anser Charity Rating själva tillsammans med 

FRII att de påverkar branschen och att organisationer försöker anpassa sig efter deras krav. Däremot 

tyder resultatet på skillnader från litteraturen, då några av de studerade insamlingsorganisationerna 

inte anser sig påverkade av Charity Rating och Wall anser att påverkan är begränsad. Resultatet 

skiljer sig ytterligare från litteratur då Spzer och Prakash (2011) hävdar att charity watchdogs endast 

använder kvantitativa mått, men studien tyder på att Charity Rating bedömer efter kvalitativa mått 

som transparens och demokrati och arbetar för en mer effektfokuserad bransch.  

 

5.4 Ökad kontroll och förändring  
Gustafson (2008) anslår att kraven på transparens och att kontrollera insamlingsorganisationers 

verksamhet har ökat, vilket även stämmer överens med resultatet. Samtliga respondenter anser att 

kraven på kontroll och granskning har stärkts och menar att kraven främst kommer från 

institutionella givare men även att allmänheten ställer högre krav. Som följd visar resultatet att 

samtliga studerade branschorganisationer har infört nya och ökade krav. Empirin visar på mer 

krävande givare och en ökad professionalisering av branschen, vilket tyder på förändringar i 

insamlingsorganisationernas externa miljö. Merchant och Van der Stede (2012) hävdar att då den 

externa miljön ändras blir informell kontroll baserad på kultur inte tillräcklig. Faktumet att samtliga 

undersökta organisationer anpassar mycket formell kontroll tordes därmed ha branschens 

förändrade miljö som grund. Det kan även förklaras av att en större och mer omfattande bransch har 

ett större behov av kontroll och granskning, eftersom den har större påverkan på samhället. 

Resultatet beskriver vidare att samtliga intervjuade insamlingsorganisationer är stora i storleken 

med insamlade medel från 30 upp till 500 miljoner kronor. När en organisation växer sig stor tordes 

även det påverka deras förmågor och behov, vilket troligen leder till att det behövs stor andel 
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formell kontroll för att kontrollera verksamheten. Detta oavsett om det avser en ideell organisation 

eller ett vinstdrivande företag. Trots att insamlingsorganisationerna fortfarande är värdebaserade 

och drivs till del av eldsjälar, är informell kontroll som gemensamma värderingar och kultur inte 

tillräckligt för att styra och kontrollera organisationerna. När en organisation är stor och har mycket 

medel i rörelse krävs det mer ansvarstagande, eftersom det är mer som kan gå fel och det är mer 

som står på spel. 

Enligt Rathgeb Smith och Lipsky (1993) råder en balansgång mellan att uppfylla sina uppdrag och 

upprätthålla en väl fungerande organisation, vilket kan jämföras med givarnas motstridiga krav som 

redovisas i resultatet. Givarna kräver mer kontroll, vilket krävs för att upprätthålla organisationen, 

medan de efterfrågar låga administrationskostnader och att pengarna går till ändamålet, det vill säga 

att uppfylla uppdraget. Dessa kolliderande krav skapar en problematik inom branschen, då ökad 

kontroll innebär ökade administrationskostnader.  

Jeavson (1994) menar att förtroende skapas dels genom öppenhet och ansvarstagande, vilket 

stämmer överens med resultatet. Samtidigt menar organisationerna att de inte upplever ett 

kortsiktigt samband mellan ökad kontroll och stärkt förtroende, då exempelvis Röda Korset anser 

att ökad kontroll tyder på oegentligheter i branschen. Det kan förklaras av synsättet att behov av 

kontroll innebär lågt förtroende, då särskilt inom insamlingsbranschen. Som tidigare nämnt ställs 

högre krav på insamlingsbranschens etiska handlande än andra branscher, vilket indikerar att 

allmänheten anser att det inte borde finnas ett behov av kontroll då organisationerna bör handla i 

enlighet med det allmännyttiga syftet. För mycket kontroll av branschen kan därmed ha motsatt 

syfte och leda till ifrågasättande av branschen, istället för att förtroendet stärks.  Genomgående 

anser organisationerna däremot att kontroll leder till förtroende på lång sikt, då det ökar transparens, 

och detta resultat är således åter i enlighet med Jeavsons teori. 
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6. Slutsats & Diskussion 
	  

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit av föregående analys. Därefter 

diskuteras studiens resultat och avslutningsvis följer förslag till framtida forskning.  
 
6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur ideella insamlingsorganisationer kontrolleras för att 

stärka förtroendet hos allmänhet och organisationernas givare. Utifrån studerad litteratur 

identifierades de tre undersökningsvariablerna förtroende, transparens och kontroll som därefter låg 

till grund för hela studien. 

 

Resultatet visar på att ideella insamlingsorganisationer skapar förtroende genom att vara 

transparenta, ärliga och visa på ansvarstagande. Vidare skapar organisationerna förtroende genom 

att hela tiden kommunicera med sina givare och hålla en öppen dialog. För att vara transparenta och 

på så sätt skapa förtroende har studien identifierat ett antal kontrollmekanismer som används inom 

branschen. Då den ideella sektorn på senare år har vuxit och det har blivit allt mer 

professionalisering inom branschen används intern kontroll som i stor utsträckning liknar 

vinstdrivande företag.  Den interna kontrollen tenderar variera från organisation till organisation 

men består i regel av styrelse, internrevision, granskning, uppföljning och riskutvärdering. Studien 

har även identifierat ett antal externa aktörer som bidrar med kontroll av organisationerna. Dels 

granskas organisationernas årsredovisningar alltid av externa revisorer och dels verkar tre 

branschorganisationer för ökad kontroll inom branschen. Självreglering inom ideell sektor bedrivs 

av FRII och SFI som upprättar koder och standarder för hur organisationerna ska bedriva sin 

verksamhet och visa på transparens. Undersökningen identifierade även granskningsorganisationen 

Charity Rating som finns till för givarnas skull genom att granska och betygsätta organisationerna 

utifrån de tre kriterierna demokrati, ekonomi och transparens. Resultatet visar att de intervjuade 

insamlingsorganisationerna upplevde ingen eller begränsad påverkan från organisationen, medan 

FRII och Charity Rating själva anser att de påverkar branschen då organisationer anpassar sig efter 

deras krav.  

 

Studien indikerar även att kontrollen inom ideell sektor har ökat under senare år. Dels har FRII ökat 

sina krav ytterligare kring sin kvalitetskod tillsammans med införandet av effektrapporten och även 

Charity Rating höjer kraven för godkänt betyg för att därmed skapa förbättring. Dessutom har det 

utvecklats ett nytt regelverk för årsredovisning som lägger mer fokus på kvalité, effekt och vad 
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organisationerna faktiskt uppnår med sin verksamhet, vilket alla organisationer med 90-konto måste 

följa. Slutligen finner insamlingsorganisationerna ingen kortsiktigt samband mellan kontroll och 

förtroende, men det anses att ökad kontroll på lång sikt kan bidra till ett stärkt förtroende. 
 

6.2 Diskussion 

I slutsatsen redovisades organisationen Charity Rating som en extern kontrollmekanism för ideella 

insamlingsorganisationer i Sverige, men däremot visar studien ett tvetydigt resultat kring denna 

organisation. Intervjuobjekten anser att deras påverkan är liten eller obefintlig, medan Charity 

Rating själva tillsammans med FRII anser att de påverkar branschen och att organisationer anpassar 

sig efter deras krav. Detta skulle kunna förklaras av diversifieringen inom insamlingsbranschen, där 

det finns många organisationer med varierande storlek. De intervjuade insamlingsorganisationerna 

är som i studien redovisat samtliga jämförelsevis stora och deras insamlingar når höga belopp. 

Dessa organisationer har troligt, på grund av deras storlek och omfattning, både kapacitet och 

kompetens för att ha kunskap om och anpassa sig efter de krav som ställs på branschen. De krav 

som Charity Rating ställer, som exempelvis kravet att ha en revisor, kan därmed för dessa 

organisationer ses som självklara.  Det argumentet styrks av resultatet, där det anses av 

insamlingsorganisationerna att organisationen inte ställer några extra krav. Det är därmed möjligt 

att det främst är mindre insamlingsorganisationer som anpassar sig till en högre grad efter Charity 

Ratings krav. För de mindre organisationerna är kraven inte lika naturliga, utan de behöver hjälp 

ifrån utomstående organisationer, som Charity Rating, för att veta hur de ska agera när branschen 

utvecklas. Samtidigt påvisar resultatet att organisationen arbetar med lobbying och att pusha 

branschen i sig framåt. Detta hänför att det är möjligt att Charity Rating har en omedveten eller 

indirekt påverkan och effekt på organisationernas arbete med kontroll, genom att de influerar hela 

branschen. De studerade organisationerna är då inte själva medvetna att de påverkas, då de endast 

ser branschen utvecklas i sin helhet.  
 

90-konto som mått anses, av resultatet att döma, nödvändigt eftersom det tillåter organisationerna 

att konkurrera på samma villkor. Däremot anslås i resultatet att måttet bör kompletteras med andra 

mått där indikationer ges på att allmänhetens fokus bör ändras. Dels anser några av organisationerna 

90-konto som missvisande och att det bidrar till att administrationskostnader får en negativ klang. 

Att en organisation har höga administrationskostnader innebär inte nödvändigtvis höga 

chefsarvoden eller svindleri, utan kan även innebära att organisationen investerar i forskning som 

vidare leder till ökad effekt. Därmed kan en organisation med höga administrationskostnader i 
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slutändan uppnå större samhällseffekt och nytta än en organisation med låga 

administrationskostnader. Om organisationerna enklare kan påvisa den verkliga effekten av deras 

arbete skulle troligen även givarna lämna fokus från administrationskostnader till ett fokus att 

granska effekten. Om fokus inte skiftar kan det skapa växande problem för organisationernas 

långsiktiga handlande. Däremot är FRII:s effektrapport troligen ett steg i riktningen mot mer 

effektfokus, tillsammans med Charity Ratings krav och SFI:s krav på K3. Vidare, i takt med att 

allmänheten skiftar fokus och blir mer medvetna är det möjligt att effektrapporten blir ett 

naturligare verktyg och kommer användas mer i framtiden. Viktigt är även, som resultatet 

poängterar, att kraven samordnas för att undvika överadministration. Om inte, är det troligt att 

branschen kommer stagneras. 
 

Avslutningsvis visar studien att förhållandet mellan kontroll och förtroende inom 

insamlingsbranschen är komplext och att det existerar delade meningar kring hur mycket kontroll 

som bör utövas. Resultatet redovisar ett omfattande antal kontrollmekanismer som idag används för 

att styra organisationerna mot att handla ändamålsenligt. Däremot diskuteras och ifrågasätts ändå 

några av dessa mekanismer. Detta indikerar på att det fortfarande finns utvecklingsmöjligheter inom 

branschen, då den hela tiden förändras och växer. Faktumet att ideell verksamhet har blivit allt mer 

betydande i samhället leder även det till att en utveckling är nödvändig och enligt studiens resultat 

har många inom branschen även insett detta och arbetar idag för en förändring och ett fokusskifte. 

Sammanfattningsvis indikerar studien på att området kring kontroll och förtroende inom branschen 

är relativt outforskat och därmed finns möjligheter att undersöka ämnet vidare.   
 

6.2.1 Förslag till framtida forskning 
 
Studien har ämnat undersöka hur insamlingsorganisationer kontrolleras för att stärka branschens 

förtroende hos allmänhet och givare. Resultatet har påvisat att kontrollen har ökat men att ett 

fokusskifte i mätning önskas och många anser att det behövs mer mått på effekt som är av kvalitativ 

karaktär. Detta är något som skulle vara intressent att undersöka vidare, det vill säga hur branschen 

kan utvecklas för att mätas på rätt sätt. Vilka kvalitativa mått som skulle vara aktuella och hur de 

skulle användas är vidare intressanta infallsvinklar på kontroll av ideella insamlingsorganisationer.  

 

Då förhållandet mellan kontroll och förtroende anses vara komplext, där för mycket kontroll kan 

tänkas hämma förtroende, skulle det även vara intressant att undersöka detta förhållande mer 
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djupgående. Det kan även tänkas vara av intresse att undersöka hur branschorganisationerna inom 

ideell sektor kan samordna sina krav i framtiden. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide Insamlingsorganisationer 
	  
Bakgrund 
 

1. Vad är er position inom organisationen och vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har ni? 
2. Vad är syftet med er organisation?  

 
Förtroende 
 

3. Vad är er syn på givares och allmänhetens förtroende för ideella organisationer? 
4. Hur arbetar ni för att skapa förtroende hos era givare? 

 
Transparens och ansvarighet 
 

5. Hur arbetar er organisation för att vara transparent och öppen? 
6. Vilka krav ställer era givare på tillgängligheten av information? Har dessa krav ökat? 

 
Kontroll  
 

7. Hur kontrollerar ni att er organisation bedriver effektiv och ändamålsenlig verksamhet? 
8. Hur utövar ni intern kontroll och uppföljning? 
9. Hur kontrolleras er verksamhet externt? Vilka aktörer är delaktiga och hur följs denna 

kontroll upp? 
10. Anser ni att behovet/kravet av kontroll inom ideell sektor har ökat? Vad beror det på? 
11. Anser ni att allmänheten och givare efterfrågar mer kontroll och granskning av ideella 

organisationer? 
12. Hur ser ni på Svensk insamlingskontrolls 90-konto på maximalt 25 % i administrativa 

kostnader? 
13. Hur ser ni på FRII:s kvalitetskod och effektrapport för styrning av 

insamlingsorganisationer? Hur följer ni upp kraven? 
14. Hur ser ni på Charity Ratings arbete med betygsättning  av ideella organisationer? 
15. Anser ni att det behövs mer kvalitativa mått för att mäta effektivitet i ideell sektor? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide FRII 
	  
Bakgrund 
 

1. Vad	  är	  er	  position	  inom	  organisationen	  och	  vilka	  är	  dina	  huvudsakliga	  
arbetsuppgifter?	  

2. Vilket syfte har FRII?  
3. Vad krävs för att en organisation ska få vara medlem i FRII? 

 
Förtroende 
 

4. Hur	  är	  er	  syn	  på	  allmänhetens	  förtroende	  för	  ideella	  organisationer?	  
5. Hur arbetar FRII för att öka förtroendet för ideella organisationer? 

 
Transparens och ansvarighet 
 

6. Anser ni att ideella insamlingsorganisationer är tillräckligt transparenta i sin verksamhet? 
Vad kan förbättras? 

 
Kontroll 
 

7. Era medlemmar måste följa en kvalitetskod, vad innebär denna? 
8. Vad blir konsekvenserna om en medlem skulle göra avsteg från kravstandarden? 
9. Anser ni att det finns tillräckligt med kontroll över hur ideella organisationer utövar sin 

verksamhet? 
10. Ser ni FRII som en kontrollfunktion inom ideell sektor? På vilket sätt? 
11. Hur ser ni på Charity Rating och Svensk Insamlingskontroll som kontrollmekanismer? 
12. Anser ni att det behövs mer kvalitativa mått för att mäta effektivitet i ideell sektor? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Charity Rating 
	  
Bakgrund  
 

1. Vad är din position inom organisationen och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
2. Vilket syfte har Charity Rating? Vad jobbar ni för och vilka mål har ni? 
3. Varför startades Charity Rating?  

 
 
Granskning 
 

4. Hur går er granskning av ideella organisationer till? 
5. Vilka är de vanligaste problemen ni stöter på hos organisationerna? Vilka områden och 

kriterier har de svårt att nå upp till? 
6. Hur tror ni de granskade organisationerna ser på ert arbete? 
7. Om organisationer ni granskar får dåligt betyg, hur brukar responsen från dem se ut? 

 
Förtroende 
 

8. Hur är er syn på förtroende för ideella organisationer? 
9. Vilka kriterier bör vara uppfyllda för ett gott förtroende?  
10. Anser du att er verksamhet hjälper ett ökat förtroende för ideella organisationer? 

 
Transparens och ansvarighet 
 

11. Anser ni att ideella organisationer är tillräckligt transparenta i det de gör? 
12. Finns det tillräckligt med pålitlig information om organisationerna? 

 
Kontroll 
 

13. Anser ni att kontrollen av ideella organisationer är tillräcklig? 
14. Ser ni på Charity Rating er själva som en slags kontrollmekanism inom ideell sektor? 

 
 
	  


