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Teorin om exit och voice kan betraktas som en form 
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Empiri Empirin bygger på primär- och sekundärdata 
insamlad genom intervjuer och studier av 
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Röda korset.  

Slutsats Agentproblem förekommer i ideella 
hjälporganisationer. För att stävja sådana problem 
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Den mest effektiva kontrollmekanismen utgörs av 
Charity Rating i kombination med den allmänna 
debatten samt möjligheten att utöva exit- och voice.
   

 



 3 av 64 

Abstract 

Title Non-profit relief organizations: agency problems and 
control mechanisms  

Seminar Date  2010-06-04 

Course FEKK01, Degree Project Undergraduate level, 
Business Administration, Undergraduate level, 15 
University Credit Points (ECTS-cr) 

Authors   Anna Lindstedt 

   Marcus Lindqvist 

   Magnus Rappe 

Advisor   Anna Thomasson 

Key Words Corporate Governance, agency problem, control 
mechanisms, non-profit relief organizations  

Purpose To examine whether agency problems exists in non-
profit relief organizations, and to examine what type 
of control mechanisms that exists and how they 
work. 
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Furthermore the theory of control mechanisms has 
been included. The theory of exit and voice can be 
considered as a form of control and has therefore also 
been included.  

Empirical foundation The empirical findings are based on primary and 
secondary data collected through interviews and 
studies of annual reports, policy documents and 
websites. The case studies are based on the Swedish 
Cancer Society and the Swedish Red Cross.  

Conclusion The agency problem occurs in non-profit 
organizations. A number of control mechanisms exist 
to curb such problems. Some control mechanisms 
work for all organizations, others are specific for 
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Definitioner 

Enkel majoritet – för att ett förslag ska gå igenom krävs stöd från mer än hälften av det totala 

antalet avgivna röster.  

Ideell hjälporganisation – med ideella hjälporganisationer menas sådana organisationer som 

bygger sin verksamhet på penninggåvor, donationer och frivilligarbete och som arbetar med 

att hjälpa människor och natur1. 

Ideell organisation – sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas 

gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska 

intressen2. 

Ideell sektor (sfär) – alla de olika slag av ideella organisationer som finns i ett land.   

Insamlingsorganisation – organisation vilken bedriver verksamhet som grundar sig på 

insamling av monetära medel i syfte att hjälpa behövande.  

Privat sektor (sfär) – sammanfattande benämning på verksamheten inom det privata 

näringslivet3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                        
1 Swedbank Robur, (2010), Resultatsammanställning: Undersökning om svenska folkets attityder och givande till 

ideella hjälporganisationer, synen på ideella fonder samt inställningen till företagens samhälls- och 

miljöansvar. 
2 www.ne.se (2010-04-15). 
3 www.ne.se (2010-04-15). 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet ger en bakgrundsbild till det ämne som uppsatsen behandlar. Därefter 

diskuteras ämnets problematisering och uppsatsens syfte konkretiseras. Avslutningsvis 

redogörs för uppsatsens avgränsning, målgrupp och vidare disposition. 

1.1 Bakgrund 
Under 2000-talet har världen drabbats av en rad naturkatastrofer som fått enorma humanitära 

och ekonomiska konsekvenser. Följande är exempel på några av de värsta och mest 

uppmärksammade katastroferna i modern tid: 

� Den 26 december 2004 svepte en tsunami in över Sydostasien och krävde 100 000-tals liv 

och gjorde miljontals människor hemlösa4. 

� Den 3 maj 2008 drabbades Burma av en cyklon med vindstyrkor upp mot 65 meter per 

sekund och som en följd miste 138 000 människor livet5. 

� Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en kraftig jordbävning vilken krävde cirka 220 000 

liv och cirka en miljon människor förlorade sina hem6.  

Jordbävningar var den typ av naturkatastrof som tog flest människoliv under 2000-talets 

första decennium och då är inte jordbävningen på Haiti 2010 inräknad. Av alla människor 

som dog i naturkatastrofer under det gångna decenniet, förlorade nästan 60 procent sina liv i 

jordbävningar, 22 procent omkom i våldsamma oväder medan 11 procent dog av extrema 

temperaturer.7 Då människor världen över drabbas av naturens krafter ökar behovet av 

biståndsinsatser i utsatta områden. Många av de hjälporganisationer som verkar för att bistå 

de nödställda utgår från monetär och humanitär hjälp från västvärlden. Att placera etthundra 

kronor i ett kuvert märkt ”Haiti” är knappast ett alternativ då sannolikheten för att pengarna 

når fram, får antas, vara väldigt liten. Givaren behöver hjälp för att kunna förmedla sitt 

bidrag, det krävs en mellanhand för att möjliggöra transferering av medel. En sådan 

mellanhand är de många ideella hjälporganisationer som finns i Sverige och övriga världen.  

Bland den svenska befolkningen finns ett stort intresse av att hjälpa till och bidra till att 

människor världen över får en bättre tillvaro. Givmildheten har ökat stadigt de senaste tio 

åren. År 2009 skänktes, trots finanskrisen, summor jämförbara med året efter 

                                                        
4 www.svt.se (2010-04-07). 
5 www.rb.se (2010-04-07). 
6 www.epochtimes.se (2010-04-07). 
7 www.alltomvetenskap.se (2010-04-07). 
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tsunamikatastrofen8, i vilken många svenskar drabbades. Med andra ord har svenskars 

givmildhet hållit i sig och tycks ha blivit en vana snarare än att vara en trend. 2004 var 

Cancerfonden den organisation flest svenskar skänkte pengar till, följt av Rädda Barnen. Efter 

flodvågskatastrofen i Asien förändrades givandet och Röda Korset blev snabbt den i särklass 

vanligaste mottagaren. I samband med tsunamin mottog organisationen pengar av varannan 

svensk i åldern 16 till 74 år. Samtidigt upplevde organisationer som inte var aktiva i just detta 

hjälparbete, till exempel Cancerfonden, att antalet givare sjönk. Högst upp på svenskarnas 

prioriteringslista hamnar organisationer som arbetar med att hjälpa barn och/eller olika typer 

av katastrofhjälp.9 2009 skänkte det svenska folket 2,8 miljarder kronor till de tio största 

ideella hjälporganisationerna10, motsvarande 1300 kronor per hushåll11.  

Det pris givaren får betala, för att möjliggöra omvandlingen av pengar på bankkontot i 

Sverige till mat och vatten i de nödställdas händer, är kostnaden för att driva den ideella 

hjälporganisationen. I givarens intresse kan antas ligga att kostnaderna för transfereringen inte 

blir oskäligt höga.  I samband med att fastighetsmiljardären Roger Akelius skänkte 100 

miljoner kronor till de jordbävningsdrabbade på Haiti uttalade han sig angående vilken 

organisation han skänkt pengarna till och varför:  

”Jag har inte hittat någon bättre organisation än just SOS Barnbyar, och jag har tittat rätt 

noggrant. Exempelvis har inte SOS Barnbyar några styrelsearvoden alls till skillnad från 

flera andra stora hjälporganisationer, och det var en stark punkt för mig
12

.” 

Uttalandet sammanföll med att det i media uppmärksammats att styrelseordföranden i svenska 

Röda Korset, Bengt Westerberg, tjänade 822 000 kronor om året13. Den senaste tiden har det i 

media livligt debatterats huruvida ersättningsnivåerna är rimliga i organisationer vars 

huvudsakliga syfte är att hjälpa utsatta människor och inte att tjäna pengar. När Westerbergs 

lön blev känd för allmänheten blev det stor uppståndelse och frågor ställdes angående hur 

mycket av de insamlade pengarna som egentligen når de behövande.  

I den privata sfären är organisationernas mål oftast kvantitativa likt hur stor vinst 

organisationen uppvisar. I motsats till den privata sfären är målen i en ideell hjälporganisation 
                                                        
8 www.metro.se (2010-04-13). 
9 Swedbank Robur, (2010), Resultatsammanställning: Undersökning om svenska folkets attityder och givande till 

ideella hjälporganisationer, synen på ideella fonder samt inställningen till företagens samhälls- och 

miljöansvar. 
10 www.svt.se (2010-03-29). 
11 www.frii.se (2010-04-07). 
12 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rekordsumma-till-sos-barnbyar-i-haiti_4098349.svd (2010-03-29). 
13 www.dn.se (2010-03-29). 
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vanligen kvalitativa som till exempel att förhindra och lindra mänskligt lidande14. Huruvida 

sådana mål uppfylls är besvärligt att mäta och det är dessutom svårt att se resultat på kort sikt. 

Att mäta måluppfyllelse i en ideell hjälporganisation är följaktligen inte helt enkelt. Som 

enskild bidragsgivare saknas ofta tid, möjlighet och kunskap att granska den enskilda 

hjälporganisationen och det är därför av största vikt att det finns en övergripande kontroll av 

dessa. En kontroll som säkerställer att de ideella hjälporganisationerna sköter verksamheten 

på ett ändamålsenligt vis och inte agerar på ett sätt som uppfattas som slösaktigt. Det är trots 

allt bidragsgivarnas pengar, pengar de troligtvis skänkt med avsikt att hjälpa behövande.  

1.2 Problemdiskussion 

26 procent av den svenska befolkningen har litet eller mycket litet förtroende för att de pengar 

som skänks till ideella hjälporganisationer når det avsedda ändamålet15. Att så många som en 

fjärdedel av befolkningen har litet förtroende för ideella hjälporganisationer är 

uppseendeväckande. Dessutom upplever 41 procent att organisationerna är dåliga på att öppet 

redovisa hur de insamlade medlen används.16 En hög siffra med tanke på den transparens som 

förespråkas inom Corporate Governance. Hög transparens anses vara en viktig faktor för 

allmänhetens förtroende för organisationens verksamhet.17 

Det senaste decenniets stora naturkatastrofer har medfört att ideella hjälporganisationer 

hamnat i medias fokus, både i positiva och negativa sammanhang. Å ena sidan har den 

massmediala exponeringen gjort det tydligare för den enskilda givaren i vilka områden ideella 

hjälporganisationer är verksamma. Å andra sidan har granskningen medfört att oegentligheter 

inom organisationerna uppdagats. Johan af Donners18 erkännande av förskingring från några 

av de största ideella hjälporganisationerna i Sverige19 är ett exempel på en sådan oegentlighet. 

Trovärdigheten för ideella hjälporganisationer kan tänkas ha minskat som en följd av denna 

typ av negativa händelser.  

I debatten om ersättning till styrelsen jämför sig ideella hjälporganisationer, framförallt Röda 

Korset, med vinstdrivande organisationer. Westerberg själv anser att ersättningen bör ligga i 

                                                        
14 Del av Röda Korsets mål.  
15 Swedbank Robur, (2010), Resultatsammanställning: Undersökning om svenska folkets attityder och givande 

till ideella hjälporganisationer, synen på ideella fonder samt inställningen till företagens samhälls- och 

miljöansvar. 
16 Ibid.  
17 Cadbury, A. (1999) Corporate Governance: A Framework for Implementation – Overview, s. 6. 
18 Före detta Kommunikationschef för både Cancerfonden och Röda Korset.  
19 www.svd.se (2010-05-11). 
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paritet med ersättning som utgår till andra ledande befattningar i samhället.20 Sättet att 

jämföra ledande positioner i en ideell hjälporganisation med motsvarande positioner i företag 

inom den privata sfären är intresseväckande då de verkar i två skilda sektorer, ideell och 

privat. Företag inom den privata sektorn finns till för att skapa vinst och därför ger ägarna 

styrelsen ett arvode. En ideell hjälporganisation existerar för välgörande ändamål och ger inte 

ekonomisk avkastning. Av den anledningen är ersättning till styrelse inte lika naturligt i 

sådana organisationer.  

Ideella hjälporganisationer skiljer sig i många aspekter från vinstdrivande företag. Trots 

skillnaderna anses ideella hjälporganisationer ofta bete sig som företag. Till exempel framför 

den medicinska tidskriften the Lancet kritik mot att ideella hjälporganisationer agerar likt 

internationella storföretag och att hjälpen till de drabbade slås ut av konkurrensen dem 

emellan. Kritiken framfördes i samband med jordbävningskatastrofen på Haiti där ideella 

hjälporganisationer påstods arbeta mer i egenintresse än för de nödställda. Skribenterna 

bakom artikeln anklagar ideella hjälporganisationer för att agera i syfte att hamna i 

offentlighetens strålkastare för att skapa goodwill och erhålla så mycket finansiella medel som 

möjligt till den egna organisationen. En plats i rampljuset kan vara värd många miljoner i 

framtida donationer men risken finns att fokus flyttas från kärnverksamheten till en strävan 

efter att synas i media.21 

Troligt är att det i en aktieägares intresse ligger att få så hög avkastning på satsat kapital som 

möjligt. Motsvarande intresse för en bidragsgivare kan vara att bidra till en bättre tillvaro för 

en individ som lever under svåra förhållanden, en form av icke ekonomisk avkastning.22 

Sådan avkastning kan även vara offentlig uppmärksamhet, personligt anseende eller 

tillfredställelse av att bidra till ett välgörande ändamål23. Precis som att ledningen i ett 

aktiebolag ibland agerar i andra intressen än aktieägarnas, kan det antas att styrelsen i en 

ideell hjälporganisation inte alltid handlar i givarnas främsta intresse. En sådan 

intressekonflikt benämns i litteraturen som principal-agent-problemet eller agentproblemet24. 

Problemet tar sin utgångspunkt i separationen mellan ägande och förvaltning av företaget. De 

som förvaltar företaget (agenterna) har ett informationsövertag gentemot ägarna 

                                                        
20 www.dn.se (2010-04-13). 
21 The Lancet. (2010) Growth of aid and the decline of humanitarianism. The Lancet, volume 375, pp. 253. 
22 Fama, E.F. & Jensen, M.C. (1983b) Separation of Ownership and control. Journal of Law and Economics, 26, 
pp. 301-325. 
23 Callen, J.L. & Falk, H. (1993) Agency and nonprofit Organizations: The Case of ”Specific Health Focus”. The 

Accounting Review, 68 (1), pp. 48-65. 
24 Fama & Jensen, (1983b). 
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(principalerna) som de antas utnyttja för egen vinning.25 För att stävja och kontrollera 

ledningens, vad teorin antar, opportunistiska handlande i ett företag finns en rad 

kontrollmekanismer, såsom styrelse, aktiemarknad, analytiker, revision och kreditinstitut26. 

Situationen är inte densamma för ideella hjälporganisationer. För det första är det inte givet 

vem som är principal respektive agent i en ideell hjälporganisation. Vid en närmare 

betraktelse finns det flera möjliga uppdragsgivare och utförare. Möjligtvis skulle 

organisationen kunna betraktas som utförare och bidragsgivaren som uppdragsgivare, men 

vilken roll spelar då mottagaren? För det andra är det heller inte helt uppenbart vilka 

kontrollmekanismer som existerar för ideella hjälporganisationer. Som enskild givare kan 

kontrollmekanismer vara den enda försäkran om att organisationen använder medlen 

ändamålsenligt. För ideella hjälporganisationer finns ingen marknad för ägande och därmed 

inte heller andra kontrollmekanismer som analytiker och kreditratinginstitut. Avsaknaden av 

sådana kontrollmekanismer väcker frågan vilka som existerar för en ideell hjälporganisation 

och hur de fungerar?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det existerar agentproblem i ideella 

hjälporganisationer samt att utreda om det finns kontrollmekanismer för att hantera sådana 

problem, vilka de i så fall är och hur de fungerar. 

1.4 Avgränsning 
Författarna har valt att definiera en ideell hjälporganisation i enlighet med Swedbank Roburs 

Gallupundersökning om svenska folkets givande och syn på ideella hjälporganisationer:  

”Med ideella hjälporganisationer menas sådana organisationer som bygger sin verksamhet 

på penninggåvor, donationer och frivilligarbete och som arbetar med att hjälpa människor 

och natur
27

.” 

Vidare har valet av studerade ideella hjälporganisationer utgått från de organisationer som 

erhållit mest monetära medel från svenska folket respektive de organisationer som flest 

                                                        
25

 Fama & Jensen, (1983b). 
26 Kim, K & Nofsinger, J, Corporate Governance, second edition. (Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007), s. 
7f.  
27 Swedbank Robur, (2010), Resultatsammanställning: Undersökning om svenska folkets attityder och givande 

till ideella hjälporganisationer, synen på ideella fonder samt inställningen till företagens samhälls- och 

miljöansvar. 
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svenskar skänkt pengar till under år 200928. Författarna har valt att endast inkludera svenska 

ideella hjälporganisationer i studien eftersom det skulle krävas mycket resurser att studera fler 

organisationer och/eller ur ett internationellt perspektiv. I valet av ideella hjälporganisationer 

har tillgången på relevant information också beaktats. Anledningen till att författarna har valt 

att avgränsa sig från ideella organisationer till enbart ideella hjälporganisationer, grundar sig i 

den rådande debatten om hur mycket av de bidrag som organisationerna erhåller verkligen går 

till det avsedda ändamålet. Inte helt oväsentligt är det allmänintresse som kan antas föreligga i 

frågan. Studien begränsar sig tidsmässigt till realtid då författarna ämnar undersöka den 

rådande situationen i ideella hjälporganisationer.  

1.5 Målgrupp 
Uppsatsens målgrupp är de personer eller organisationer som vill ta del av vilka garantier det 

finns för att potentiella bidrag når den ideella hjälporganisationens avsedda ändamål.  

1.6 Disposition 
 

 
Figur 1. Figuren ovan illustrerar uppsatsens disposition.  

 

 

                                                        
28Swedbank Robur, (2010), Resultatsammanställning: Undersökning om svenska folkets attityder och givande 

till ideella hjälporganisationer, synen på ideella fonder samt inställningen till företagens samhälls- och 

miljöansvar. 
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2. Metod 
Metodiken anger författarnas bestämda arbetsgång i skapandet av uppsatsen. Nedan följer en 

genomgång av metod, urval, datainsamling och tillvägagångssätt. Slutligen presenteras 

uppsatsens trovärdighet.  

2.1 Val av metod 
Författarnas metodologiska val påverkar hur uppsatsen beskriver verkligheten och därför är 

det relevant att informera läsaren om gjorda val. Dessa val är vidare viktiga för att kunna 

uppfylla uppsatsens syfte. Nedan redogörs för hur studien genomförts och för vilka metoder 

som använts.  

2.1.1 Deduktiv eller induktiv ansats?   
En studie kan i huvudsak ha två utgångspunkter, deduktiv eller induktiv. Den deduktiva 

ansatsen tar sin utgångspunkt i befintlig teori som testas och jämförs mot verkligheten, från 

"teori till empiri". Vid användning av en deduktiv metod skapas förväntningar om hur världen 

ska se ut och därefter samlas empiri in för att undersöka om verkligheten och förväntningarna 

stämmer överens. Grunden för ansatsen är författarnas egna förväntningar vilket medför att 

det finns en risk att viktig information förbises.29 Den andra utgångspunkten är den induktiva 

ansatsen vilken grundas i empiri för att därefter skapa teori, "från empiri till teori". I denna 

ansats finns inga förväntningar, arbetet tar sin början i informationsinsamling och 

sammanställning vilket ligger till grund för skapandet av teori. Målet med ansatsen är att 

ingenting ska hindra vilken information som samlas in och att teori skapas utifrån det som 

observeras av forskaren.30  

För att få grepp om verkligheten har författarna valt en deduktiv ansats. Utgångspunkten är 

således befintlig teori för organisationer som drivs i vinstsyfte. Teorin testas sedan på ideella 

hjälporganisationer med hjälp av den empiri som samlats in. Genom tillvägagångssättet är 

författarnas förhoppning att vald teori, huvudsakligen utformad för vinstdrivande 

organisationer, ska kunna tillämpas även på ideella hjälporganisationer.  

2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 
Inom samhällsvetenskapen skiljs det mellan två former av metod, kvalitativ och kvantitativ. 

En grundläggande skillnad mellan metoderna är att den kvalitativa syftar till förståelse och 

                                                        
29 Jacobsen, D.I., Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. 
(Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 34. 
30 Ibid. s. 35. 
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den kvantitativa till förklaring.31 Kvalitativa metoder samlar in data i form av ord medan 

kvantitativa metoder samlar in information som kodas om till siffror. Metoderna ger 

information av olika typer och innehåll.32 Skillnaden ligger i hur öppen författaren är för nya 

inslag och överraskande information under datainsamlingens gång33. Den kvalitativa metoden 

är lämplig att använda då författaren inte vet så mycket om det ämne de valt att undersöka34. 

En fördel med den kvalitativa metoden är att den sätter få begränsningar på uppgiftslämnarens 

svar. Öppenhet och flexibilitet är två nyckelord för denna metod. Ett exempel på det senare är 

att problemställningen kan ändras efterhand ny information blir tillgänglig. Till nackdelarna 

hör att den kvalitativa metoden är resurskrävande. Begränsade resurser innebär få 

respondenter vilket gör att det uppstår problem med representativitet hos de tillfrågade. Ett 

ytterligare problem är att informationen är komplex och därmed svårtolkad. En avgörande 

faktor är om informationsinsamlaren kan vara helt öppen för alla detaljer och nyanser.35   

Författarna har använt kvalitativ metod för att skapa en förståelse för hur ideella 

hjälporganisationer fungerar. Det undersökta ämnet är för författarna relativt nytt och 

outforskat vilket gör att en kvalitativ metod lämpar sig. Den kvalitativa metoden begränsar 

inte respondentens svar vilket författarna eftersträvat. 

2.2 Urval 

2.2.1 Val av uppsatsämne 
Vid sämre konjunkturlägen, som de senaste årens finanskris, granskas organisationer hårdare 

och det finns ett stort intresse av att hitta brister, förbättringar och syndabockar36. Denna gång 

har även ideella hjälporganisationer hamnat i allmänhetens blickfång. Precis som i andra 

organisationer kan intressekonflikter uppstå i ideella hjälporganisationer. Det är inte självklart 

att ledningens intresse är detsamma som givarens. För att balansera olika intressen krävs 

någon form av kontroll. En kontroll som försäkrar att den ideella hjälporganisationen 

använder givarens bidrag ändamålsenligt. Det har tidigare inte skrivits särskilt mycket inom 

Corporate Governance om ideella hjälporganisationer och ämnet är därmed relativt 

outforskat. Dagens mediedebatt har dock gjort ämnet högst aktuellt. Svenskars givmildhet har 

                                                        
31 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 
1998), s. 3ff. 
32 Jacobsen, (2002), s. 48. 
33 Ibid. s. 135. 
34 Ibid. s. 145. 
35 Ibid. s. 142ff. 
36 Sevenius, R, Bolagsstyrning, första upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 71. 
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ökat det senaste decenniet och visar inga tendenser att avta37. Media har främst gett en negativ 

bild av ideella hjälporganisationer genom att kritisera till exempel höga ersättningsnivåer. 

Därför är det relevant att på ett djupare plan undersöka substansen i debatten genom att utreda 

om det finns en intressekonflikt i ideella hjälporganisationer samt hur sådana konflikter i så 

fall kontrolleras. 

2.2.2 Val av fallorganisationer 
Fallstudier är vanliga vid undersökning av organisationer och kännetecknas av att många 

variabler beaktas samtidigt som få organisationer undersöks38. Vid kvalitativa studier är en 

fallstudie vanlig och syftar bland annat till att skapa teorier eller pröva befintliga teorier39. 

Som tidigare nämnts, under avsnittet avgränsning, har organisationer valts baserat på 

information om vilka som erhållit mest monetära medel samt vilka flest svenskar skänkt 

pengar till. I dessa kategorier återfinns både Röda Korset och Cancerfonden bland de fem 

främsta organisationerna, vilket gör att författarna finner det lämpligt att studera dessa. Valet 

av Cancerfonden och Röda Korset har vidare grundats i att författarna genom studier av två 

organisationer haft för avsikt att skapa sig en djupare förståelse för ideella 

hjälporganisationer. Dessutom är organisationerna välkända och figurerar ofta i media vilket 

gör att många kan relatera till dem. Författarna vill poängtera att studien inte syftar till att 

genomföra en jämförelse mellan valda fallorganisationer utan dessa studeras med avsikt att 

skapa en bild av ideella hjälporganisationer och den kontext de verkar inom. 

Uppsatsens fokus på kontrollmekanismer har bidragit till att även Charity Rating och SFI 

(Svensk Insamlingskontroll) har studerats. Organisationerna kan utgöra en typ av extern 

kontroll som påverkar valda fallorganisationer och är därför av intresse.  

2.2.3 Val av teori 
Teorin tar sin utgångspunkt i Corporate Governance som är mer av ett synsätt än en teori. Det 

finns dock några teorier som ofta dyker upp när det talas om Corporate Governance, en av de 

vanligaste är agentteorin. Teorin berör hur konkurrerande intressen påverkar organisationen 

och är nödvändig för att utreda huruvida agentproblem existerar. Vidare presenteras teori 

vilken behandlar de kontrollmekanismer som finns för organisationer, detta för att senare 

                                                        
37 Svensk Insamlingskontroll – Sammanställning 1999 – 2008. 
38 Andersen, (1998), s. 128f.  
39 Lundahl, U & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund: Studentlitteratur, 
1999), s. 185ff.  
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kunna undersöka hur de tillämpas och fungerar. Dessutom presenteras i teorikapitlet exit- och 

voiceteorin vilken kan fungera som en kontrollmekanism.  

Läsaren bör vara medveten om att vad som i teorikapitlet presenteras tar sin utgångspunkt i 

teorier som i huvudsak är utformade för vinstdrivande organisationer. Avsaknaden av relevant 

teori för icke vinstdrivande organisationer har medfört att författarna valt att applicera gängse 

Corporate Governance teorier på uppsatsens fallorganisationer i ett försök att vidga teorins 

användningsområde.  

2.3 Datainsamling 
En studies genomförande bygger på insamling av data, vilken kan bestå av primär- eller 

sekundärdata. Primärdata utgår från den primära informationskällan och är insamlade av 

författarna för det specifika ändamålet. Primärdata består vanligen av information hämtad från 

intervjuer, observationer eller frågeformulär. Information som redan existerar benämns 

sekundärdata. Denna har samlats in för andra ändamål än det som författarna ämnar använda 

den till men det föreligger inget hinder att använda den som referens/källa.40  

2.3.1 Primärdata 
Primärdatan består av de intervjuer författarna genomfört med anställda i relevant befattning 

inom respektive ideell hjälporganisation.  

2.3.1.1 Intervjuer 
Intervju är en typ av metod för insamling av primärdata och lämpar sig väl för fallstudie. 

Intervjuns tillvägagångssätt delas upp i standardiserad eller icke standardiserad intervju samt 

strukturerad eller fri intervju.41 

Vid åtskillnad mellan standardiserad och icke standardiserad intervju avses till vilken grad 

frågeformuleringen och frågornas ordningsföljd är i förväg bestämd. En standardiserad 

intervju utgår i hög grad från förutbestämda frågor och en given ordningsföljd. Motsatsen är 

en icke standardiserad intervju som kännetecknas av att såväl frågor som ordningsföljden är 

friare. Det finns med andra ord inga exakta frågeformuleringar eller någon exakt ordning 

enligt vilken frågorna skall ställas. Verkligheten är dock inte svart eller vit. Mellan de båda 

typerna av intervju finns en hybridform, den semistandardiserade intervjun. Vid en 

semistandardiserad intervju är frågorna i förväg bestämda men intervjuaren tillåts följa upp 

                                                        
40 Jacobsen, (2002), s. 152f. 
41 Lundahl & Skärvad, (1999), s. 115ff. 
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med förtydligande och mer djupgående frågor. Lundahl och Skärvad menar att den 

standardiserade intervjun lämpar sig bäst för insamling av hård data, en kvantitativ studie, 

medan semi- och icke standardiserade intervjuer passar bättre vid en kvalitativ ansats, 

insamling av mjuk data.42 

Författarna har valt att använda semistandardiserade intervjuer. Inför varje intervju har 

författarna skickat ut ett förberedande underlag till informationsgivaren. Den förberedande 

mallen som skickats ut återfinns i bilaga 2. Underlaget utgjorde en utgångspunkt för intervjun 

men ingen definitiv mall har använts.  Författarna har genom valet av semistandardiserade 

intervjuer inte varit begränsade till i förväg givna frågor.  

En intervju kan även klassificeras utifrån vilket utrymme informationsgivaren har att svara på 

frågorna. Då informationsgivaren i förväg ges givna svarsalternativ är det en strukturerad 

intervju medan om personen har möjlighet att själv formulera sina svar är det en fri intervju. 

Den fria intervjun anses inte enbart vara informationsorienterad, likt den strukturerade, utan 

även personinriktad. En fri intervju används vanligen vid kvalitativa undersökningar och en 

strukturerad är användbar både vid kvantitativa och kvalitativa undersökningar.43  

Författarna har för studien valt att använda fria intervjuer eftersom möjliga svarsalternativ är 

för författarna okända och det har därför varit omöjligt att förbereda en svarsmall. Då 

intervjuerna är av fri karaktär har informationsgivaren fått möjlighet att med egna ord 

beskriva organisationens verksamhet, något författarna anser vara nödvändigt för uppsatsens 

syfte.  

Intervjuer med Cancerfonden och Röda Korset har genomförts i syfte att få en djupare inblick 

i organisationerna än vad enbart sekundärdata hade gett. I intervjuerna med 

fallorganisationerna har författarna strävat efter att samtala med personer i ledande 

befattningar. Då det inte varit möjligt har författarna fått söka sig längre ner i 

organisationerna.  Tanken med intervjuerna har varit att få respektive organisations syn på hur 

de påverkas av och hanterar kontrollmekanismer. Författarna vill också låta 

fallorganisationerna svara på den kritik som framförts i media. Genom en förklaring kan 

eventuella otydligheter förhoppningsvis rätas ut.   

                                                        
42 Lundahl & Skärvad, (1999), s. 115ff. 
43 Ibid. 
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För att komplettera sekundärdatan har även intervjuer med SFI och Charity Rating 

genomförts. Genom intervjuerna har författarna fått möjlighet att ställa kompletterande frågor 

för att skapa en tydligare bild av deras roll som kontrollmekanism.  

Författarna har haft för avsikt att genomföra telefonintervjuer med informationsgivarna då 

samtliga är lokaliserade i Stockholm med omnejd. I två fall har det inte varit möjligt att 

genomföra telefonintervju med den tillfrågade och då har författarna istället genomfört 

skriftliga intervjuer. Författarna är väl medvetna om att det finns en risk att 

informationsgivaren då inte svarat så utförligt och spontant som hade skett under en 

telefonintervju men har ansett det vara tillfredställande eftersom det varit enda alternativet till 

information. Möjligheten att ställa följdfrågor är därmed också begränsad. I de fall författarna 

upplevt att kompletterande frågor behövts har återkoppling till informationsgivaren skett för 

förtydligande. 

Följande personer har genom intervju legat till grund för uppsatsen primärdata: 

Elin Andersson, styrelseledamot Röda Korset. Skriftlig intervju den 2010-05-25. 

Eva Birath, kanslichef Svensk Insamlingskontroll. Intervju per telefon den 2010-05-20. 

Britta Hedefalk, kommunikatör Cancerfonden. Intervju per telefon den 2010-05-19. 

Thomas Sundén, verkställande direktör Charity Rating. Skriftlig intervju den 2010-05-11. 

2.3.2 Sekundärdata 
Uppsatsens sekundärdata består av årsredovisningar, rapporter och information publicerad på 

respektive organisations hemsida. Då ämnet är högst aktuellt har även information hämtats 

från media. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis studerade författarna teorier med anknytning till Corporate Governance för att 

därefter välja ut och sammanställa de, för syftet, mest relevanta. Genom att presentera teorier 

för vinstdrivande organisationer kan slutsatser dras om dessa är tillämpbara även på ideella 

hjälporganisationer. Valda teorier bildar det ramverk som används för att analysera ideella 

hjälporganisationer. För studiens genomförande har årsredovisningar, relevanta styrdokument 

och hemsidor granskats. Granskningen har genomförts med avsikt att finna information vilken 

kan härledas till hur kontrollmekanismer tillämpas och fungerar. Intervjuer har därefter 

genomförts för att förtydliga och komplettera sekundärdatan. I empirin är primärdatan från 
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respektive intervju sammanfogad med insamlad sekundärdata med avsikt att skapa en 

överskådlig helhet. Det teoretiska ramverket har tillsammans med insamlad empiri legat till 

grund för analysen. För uppsatsens syfte utreds i analysen initialt vem som utgör principal och 

agent i en ideell hjälporganisation. En sådan utredning är nödvändig för att bringa klarhet i 

om ett agentproblem existerar. För att stävja sådana problem finns det olika 

kontrollmekanismer, vilka dessa är och hur de fungerar behandlar analysens andra del.   

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 
Genom en kontinuerlig och noggrann granskning av den insamlade informationen kan 

validitet och reliabilitet uppnås44. Validitet översätts till giltighet och kan vara både intern och 

extern. Den interna giltigheten behandlar om det som avses mätas verkligen mäts och om 

teorierna stämmer överens med det som undersöks. Extern giltighet handlar om resultatets 

generaliserbarhet, det vill säga om det kan tillämpas i andra sammanhang.45  

Graden av reliabilitet svara på hur pass tillförlitlig en undersökning är. För hög reliabilitet får 

det inte förkomma några mätfel. En hög reliabilitet kännetecknas av att undersökningen kan 

genomföras gång på gång med samma utfall.46  

Intern validitet säkerställs genom att författarna utformat frågorna och därmed garanteras att 

det som avses mätas verkligen mäts. Generellt består ideella hjälporganisationer av en 

sammanslutning av flera personer som verkar för ett ideellt ändamål. I övrigt är likheterna få. 

Organisationernas olikheter tillsammans med studiens begränsade omfattning medför att 

resultatet inte kommer att kunna tillämpas på andra organisationer än de undersökta. Däremot 

bör läsaren vara medveten om att många av de problem och företeelser som observerats i 

undersökta organisationer möjligen kan återkomma i andra organisationer av liknande slag.  

Vid framtagandet av intervjufrågor har uppsatsens syfte, problemdiskussion, teori samt 

insamlad sekundärdata beaktats för att öka frågornas relevans. För att säkerställa den 

information som informationsgivarna lämnat i samband med intervjuerna har samtliga 

författare diskuterat svaren för att enas om dess innebörd och dessutom har kompletterande 

frågor ställts då oklarhet uppstått.  

                                                        
44 Jacobsen, (2002), s. 21. 
45 Ibid. s. 255f. 
46 Ibid. s. 269f. 
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2.5.2 Källkritik  
Författarna är medvetna om att insamlad information, både primär- och sekundärdata, är 

subjektiv. Informationen kan ha för avsikt att ge mottagaren en viss uppfattning om 

organisationen. Den använda sekundärdatan behöver heller inte vara insamlad och 

sammanställd för författarnas syfte och det finns därför en risk att den vinklats på ett sätt för 

att passa den ursprungliga informationsinsamlaren. Det är extra viktigt att vara kritisk till den 

använda informationen då den är skriven av andra än författarna. Av vikt är också om 

informationen kommer från en förstahands- eller andrahandskälla, då det finns en risk att 

informationen modifieras om den inte kommer från förstahandskällan. Många av de 

dokument författarna studerar får anses vara förstahandskällor då de är skrivna av personer 

aktiva inom organisationen.  

Uppsatsens empiri grundar sig delvis på intervjuer och därmed kan objektivitet inte försäkras. 

Det går inte att bortse från risken att informationsgivaren har förskönat verkligheten och 

anpassat svaren efter frågorna. Detta har ställt krav på hur intervjufrågorna har formulerats 

samt hur frågorna har ställts. Författarna har försökt undvika ledande frågor. Dessutom har 

teoretiska begrepp beskrivits i andra ord för att försäkra att informationsgivaren har förstått 

frågans innebörd. Vad gäller informationsgivarens svar och åsikter bör det beaktas att dessa är 

personliga och inte nödvändigtvis kan likställas med organisationens. 

Författarna är medvetna om att information hämtad från media kan vinklas och publiceras i 

syfte att främja den egna organisationen. Det kan även vara så att en viss journalist/tidning har 

dolda avsikter med artikeln, till exempel att skada organisationen. Ändock har författarna valt 

att inkludera artiklar publicerade i dagspress eftersom media kan tänkas fungera som en 

kontrollmekanism.  

Vidare krävs att en allmän bedömning av insamlad information med avseende på kvalitet och 

tillförlitlighet görs.  
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för uppsatsens syfte. Teorierna utgör 

vidare en grund för det ramverk som analys och slutsats bygger på. Avslutningsvis illustreras 

ramverket i en modell.  

3.1 Corporate Governance 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ämnet Corporate Governance, som på svenska översätts 

ägarstyrning, bolagsstyrning eller företagsstyrning. Corporate Governance är ett relativt nytt 

begrepp, som till viss del har vuxit fram ur företagsskandaler såsom Enron och Worldcom. I 

dessa fall har ledande befattningshavare förskingrat pengar från företaget vilket har varit 

möjligt på grund av bristande kontrollmekanismer. Det finns ingen enhetlig modell för god 

Corporate Governance och det existerar många olika definitioner av begreppets innebörd.47 

Gemensamt för de flesta definitionerna är att Corporate Governance skildrar och reglerar hur 

rättigheter och skyldigheter fördelas mellan de olika aktörerna inom en organisation48. En 

snäv tolkning av begreppet fokuserar på samspelet mellan de fyra bolagsorganen: ägare, 

styrelse, VD och revisorer. I ett vidare perspektiv berörs också företagets roll i samhället; det 

vill säga hur samhället ser på företaget, dess roll och uppgifter.49 

Startskottet för modern Corporate Governance i Europa var Cadbury-rapporten från 199250. I 

rapporten definieras Corporate Governance som det system genom vilket ett företag är styrt 

och kontrollerat51. Cadbury-rapporten var en konsekvens av finansiella skandaler, svagt 

styrelsearbete och olika typer av svek mot aktieägare. Rapporten kom att fungera som 

inspiration för omvärlden och snart följde en rad andra koder för bolagsstyrning.52 Det 

svenska exemplet utgörs av Svensk kod för bolagsstyrning som presenterades år 2004. Koden 

är inte tvingande men avvikelser måste tydligt redovisas enligt principen följ eller 

förklara.
53Det ökade intresset för Corporate Governance mynnade ut i lanseringen av OECD:s 

(Organization for Economic Co-operation and Development) Principals of Corporate 

Governance och dess särskilda Millstein-rapport. I den senare introducerades de fyra 

värdeorden för Corporate Governance: genomskinlighet, tillförlitlighet, ansvar och 

                                                        
47 OECD, (2004), Principles of Corporate Governance. Paris: OECD, s. 13. 
48 Blom, M, Stafsudd, A, Kärreman, M, ”Corporate Governance – ägare och direktörer”, i Organisationer, 
ledning och processer, Red. Alvesson, M och Svenningsson, S (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 85. 
49 Näringslivet och förtroendet (SOU, 2004:47), bilaga 6, s. 143. 
50 Ibid. s. 144. 
51 United Kingdom Shareholders’ Association, (1992), The Financial Aspects of Corporate Governance.  
52 Näringslivet och förtroendet (SOU, 2004:47), bilaga 6, s. 145. 
53 Svensk Kod för Bolagsstyrning (2004), s. 6.  
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hederlighet.54 Avsikten med Corporate Governance är att förena olika intressen för att sträva 

mot ett enhetligt mål. Corporate Governance handlar om att hålla balansen mellan 

individuella och gemensamma mål samt mellan ekonomiska och sociala mål.55  

3.2 Agentteori 
Under 1900-talet utvecklades och förändrades finansmarknaden och en separation av ägande 

och kontroll blev allt vanligare. Separationen har medfört att chefen koordinerar aktiviteter 

inom organisationen och positionerar den lämpligt i en konkurrensutsatt miljö medan ägaren 

bär de ekonomiska riskerna i hopp om att behålla eventuellt vinstöverskott.56 57 Problemet 

som kan uppstå vid separationen av ägande och kontroll formulerades av Berle och Means i 

en publikation från 1932 och kom att benämnas agentproblemet58. Ägaren av bolaget 

benämns principal och ledning benämns agent. Principaler är de personer som ger ledningen i 

uppdrag att sköta bolaget för deras räkning.59 Denna relation utgår från att principalen vill ha 

ett bidrag från agenten i utbyte mot en belöning60. Principalen står för risken medan agenten 

är de som i själva verket kontrollerar bolaget61. Förenklat är principalen uppdragsgivare och 

agenten är den som utför uppdraget62. 

Agentteorin användes ursprungligen för att analysera förhållandet mellan aktieägare och 

professionella företagsledningar men på senare tid har även andra intressentroller fått stor 

uppmärksamhet i diskussionerna kring Corporate Governance. Teorin är inriktad på 

relationen mellan en principal och dennes agent, en relation som kan uppstå i princip i varje 

relation mellan individer. Sådana relationer kan uppstå i många situationer och problemet är 

att principalen inte kan vara säker på agentens intresse.63 Chefer kan motiveras av en strävan 

efter prestige och makt och därmed frestas att agera i sina egna intressen snarare än i 

ägarnas64. En säkerhet som försäkrar att agenten arbetar i principalens intresse är därför 

                                                        
54 Näringslivet och förtroendet (SOU, 2004:47), bilaga 6, s. 145; Svensk översättning av transparency, 
accountability, responsibility och fair(ness). 
55 Cadbury, A. (1999) Corporate Governance: A Framework for Implementation – Overview, s. 6. 
56 Fama, E.F. & Jensen, M.C. (1983a) Agency problems and residual claims. Journal of Law and Economics, 26, 
pp 327-349. 
57 Fama & Jensen, (1983b). 
58 Berle, A & Means, G, The Modern Corporation and private property. (New York: Macmillan, 1932).  
59 Blom, Stafsudd, Kärreman, (2007), s. 87ff. 
60 Nygaard, C & Bengtsson, L, Strategizing: en kontextuell organisationsteori, andra upplagan. (Lund: 
Studentlitteratur, 2002), s. 79ff. 
61 Blom, Stafsudd, Kärreman, (2007), s. 87ff. 
62 Fama & Jensen, (1983b). 
63 Jensen, M.C. & Smith, W. (1985) Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Applications of Agency 
Theory. Recent advances in corporate finance, pp. 95-131. 
64 Walsh, J.P. & Seward, J.K. (1990) On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms. 
Academy of Management Review 15 (3), pp. 421-458. 
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nödvändig. Enligt agentteorin är kontrakt mellan parterna en sådan säkerhet.  Anledningen till 

att kontrakt anses nödvändiga och ord otillräckliga, beror på nedan beskrivna antaganden om 

beteende och information.65 

(1) Båda parter, principalen och agenten, är nyttomaximerande. Det innebär att respektive part 

försöker åstadkomma största möjliga nytta av relationen. Därmed kan det vara så att agenten 

inte bidrar i den utsträckning som principalen vill eller förväntar sig. (2) Nyttomaximeringen 

grundar sig i en målkonflikt mellan de båda, principalen vill ha ett så stort bidrag för en så 

liten belöning som möjligt medan agenten strävar efter motsatsen. (3) Anledningen till att 

principalen inte har möjlighet att kontrollera agenten fullt ut beror på informationsasymmetri. 

Agenten besitter normalt mer information än principalen och kan därför dra nytta av övertaget 

för egen vinning. (4) Agenten antas handla opportunistiskt vilket innebär att denne vill skaffa 

sig fördelar genom att till exempel ljuga eller hålla inne med information. Då principalen är 

medveten om agentens beteende eftersträvar principalen att överkomma risken genom att 

skriva kontrakt. (5) Alla beslut antas vara rationellt begränsade vilket gör det svårt att utforma 

fullständiga kontrakt. Kontraktsskrivandet försvåras också av att principalen har ett 

ofullständigt informationsunderlag. (6) Agenten antas vidare vara riskavers och kräver därför 

en ökad kompensation vid ökad risk.66 

Kontroll över agentproblem är en viktig faktor för en organisations överlevnad67. Chefers 

egenintresse kan reflekteras i deras val gällande ansträngning, riskexponering och 

tidsperspektiv68. Till exempel kan ledningen vara ovillig att ta risker eftersom deras ersättning 

i vissa fall är beroende av företagets framgång69. Vidare kan ledningen antas vara intresserad 

av företagets framgång endast under den tid de är verksamma inom organisationen. 

Ledningen har därför ett kortare tidsperspektiv än företaget som troligtvis fortsätter att 

existera efter att agenten lämnat organisationen.  Utmaningen för ägaren är att skapa 

incitament som förhindrar att agenten agerar i egenintresse, vilket försvåras av ovan nämnda 

antaganden om beteende och information.70 

                                                        
65 Nygaard & Bengtsson, (2001), s. 79ff. 
66 Ibid.  
67 Fama & Jensen (1983a). 
68 Jensen & Smith, (1985). 
69 Shleifer, A & Vishny, R.W. (1986) Large shareholders and corporate control. Journal of Political Economy, 
94, pp 448-461. 
70 Jensen, M & Meckling, W. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4). 
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Som en följd av att både principalen och agenten försöker nyttomaximera uppstår kostnader, 

vanligen benämnda agentkostnader. Agentkostnader är en följd av övervakning och 

upprätthållande av relationen mellan principalen och agenten. Kostnaderna minskar företagets 

överskott och drabbar därmed aktieägarna då de vanligtvis får ta del av eventuellt överskott.71  

3.3 Kontrollmekanismer 
Då det inte är möjligt att skriva fullständiga kontrakt måste aktieägare förlita sig på externa 

och interna kontrollmekanismer som försäkrar att ledningen utövar sin beslutsrätt på ett sätt 

som ökar aktievärdet72. Tanken bakom kontrollmekanismerna är att de ska användas för att 

balansera ledningens och aktieägarnas skilda intressen73.  

3.3.1 Interna kontrollmekanismer 
Till de interna mekanismerna för att kontrollera agentproblem hör styrelsen74. Enligt Fama är 

styrelsens främsta roll att noggrant granska organisationens högsta beslutsfattare75. Genom 

skapandet av en styrelse framgår en arbetsfördelning mellan ledning och kontroll av 

beslutsfattande. Ledningen initierar och implementerar beslut medan styrelsen ratificerar och 

allmänt övervakar ledningens beslutsfattande.76 Arbetsfördelningen följer dessutom naturligt 

av att ägare tenderar att diversifiera i många olika företag för att undvika stora förluster. Som 

en konsekvens har ägaren litet intresse i att övervaka det dagliga arbetet i alla företag denne 

har finansiellt intresse i.77 Vad gäller styrelsen som kontrollmekanism i en icke vinstdrivande 

organisation utövar de generellt mindre kontroll än dess jämlikar i en affärsrörelse. Det är inte 

helt ovanligt att styrelseledamöterna i en icke vinstdrivande organisation är obetalda och 

många är dessutom obekanta med företagsledning. Övervakning av en icke vinstdrivande 

organisations förvaltning kompliceras ytterligare av att målen främst är kvalitativa.78  

En fråga som måste besvaras när en organisation presterar dåligt är om problemorsaken kan 

härledas till en person eller en situation. Styrelsen bör sträva efter att inte straffa ledningen för 

                                                        
71 Sevenius, (2007), s. 81ff. 
72 Hanson, R.C. & Song, M.H. (2006) Corporate Governance and Asset Sales: The Effect of Internal and 
External Control Mechanisms.  The Financial Review, 41, pp 361-386. 
73 Walsh & Seward, (1990). 
74 Ibid.  
75 Fama, E.F. (1980) Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy, 88, pp. 283-
307. 
76 Fama & Jensen, (1983a). 
77 Fama, (1980). 
78 Callen, J.L. & Falk, H. (1993) Agency and non-profit Organizations: The Case of ”Specific Health Focus”. 
The Accounting Review, 68 (1), pp. 48-65. 
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utfall som ligger bortom dess kontroll och följaktligen göra bedömningar av både ledning och 

miljö.79  

I en bedömning av ledningen måste ansträngning och förmåga beaktas. Ansträngning är, på 

grund av den informationsasymmetri som föreligger, särskilt svårt att bedöma. Fördröjningen 

mellan ansträngning och resultat samt potentiellt oåterkalleliga beslut fattade av tidigare 

ledning försvårar ytterligare bedömningen. Innan företaget kan fatta några beslut angående 

ledningen måste en bedömning göras av den miljö organisationen verkar i och dess inverkan 

på resultatet. Det kan till exempel tyckas orimligt att hålla ledningen ansvarig för dåliga 

prestationer om organisationen verkar på en marknad med låg tillväxt och stabil efterfrågan. 

Bedömning av ledning och miljö är komplex och subjektiv men nödvändig på en kontinuerlig 

basis.80  

Inte helt oväntat härleds dåligt resultat ofta till ledningen. Anledningen är att det anses vara 

ledningens uppgift att vägleda företaget till framgång oberoende av miljö. Ledningen sägs 

vara väl medveten om sin anställningssituation och medföljande risk att bli avsatt även om 

den inte har bidragit till det uppkomna problemet. Styrelsens sägs ha två möjligheter vad 

gäller intern kontroll om dåligt resultat uppvisas, antingen justera incitamentskontrakt eller 

göra förändringar i ledningen. Just incitament, till exempel bonussystem, är ett kontroversiellt 

ämne. Kritiker ifrågasätter ersättningarnas storlek både i absoluta tal och satt i relation till 

övriga anställda. Andra menar att ledningen är värd vartenda öre.81 Eisenhardt menar att 

betalning efter prestation specificerar vad som ska uppnås men lämpliga vägar för att nå målet 

specificeras inte82.  

Aktieägare med litet innehav har inte tillräckligt stor andel i organisationen för att absorbera 

kostnaden av att bevaka ledningen83 och måste därför, som tidigare nämnts, förlita sig på 

styrelsen. Det ska dock poängteras att styrelsen inte är en felfri kontrollmekanism. En risk är 

till exempel att styrelseledamöter som nominerats av verkställande direktör kan vara alltför 

välvillig mot dennes intresse. Styrelseledamöternas oberoende tillsammans med viljan och 

                                                        
79 Walsh & Seward, (1990). 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Eisenhardt, K.M. (1985) Control: Organization and economic approaches. Management Science, 31, pp. 134-
149.  
83 Shleifer & Vishny, (1986). 
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kraften att disciplinera ledningen spelar därför en avgörande roll i framgången för en 

organisation.84 

3.3.2 Externa kontrollmekanismer 
Kostnaden för intern kontroll kan bli så hög att ingen effektiv kontroll av ledningen existerar. 

Sannolikheten för misslyckande och konkurs ökar därmed. När de interna 

kontrollmekanismerna misslyckas, kanske på grund av ineffektivt styrelsearbete, måste 

aktieägarna förlita sig på externa mekanismer.85 En sådan mekanism är aktiemarknaden som 

sägs utgöra en marknad för kontroll av företag.86 

Ledningens engagemang i sitt egenintresse kan leda till att företaget underpresterar vilket 

återspeglas i aktievärdet. Det låga aktievärdet utgör en lockelse för nya aktieägare att köpa 

upp företaget för att tjäna pengar genom att förbättra skötseln. Priset på aktien kan åter stiga 

om de nya ägarna entledigar den gamla företagsledningen och ersätter den med en ny, 

effektivare ledning.87  

På aktiemarknaden handlas det med rösträtter vilka kan användas till att påverka företagets 

beslut. Ett motiv till att förvärva kontrollen över ett företag kan vara att byta ut den 

innevarande företagsledningen. Innehavare av mer än 50 procent av rösterna kan enskilt välja 

företagets styrelse som i sin tur väljer företagets ledning vilken fattar företagets operativa 

beslut. Enkel majoritet räcker således för att bestämma vem eller vilka som ska styra och leda 

ett företag.88 

En kontrollmekanism som syftar till att säkerställa att intressenterna erhåller korrekt och 

adekvat information är extern revision. Den externa revisionen granskar i efterhand företagets 

redovisning och förvaltning och har till syfte att kvalitetssäkra den information som 

organisationen publicerar i rapporter.89 Revisionen tar sin utgångspunkt i agentteorin och den 

informationsasymmetrin som finns mellan principal och agent90. Besitter intressenterna inte 

relevant, tillförlitlig och jämförbar information minskar deras möjlighet att fatta korrekta 

beslut. Informationen ska inte enbart följa ovan nämnda kriterier utan den ska även vara 
                                                        
84 Walsh & Seward, (1990). 
85 Ibid. 
86 Fama, (1980). 
87 Walsh & Seward, (1990). 
88 Bergström, C & Rydqvist, K, Marknaden för företagskontroll: en analys av aktuella börs- och bolagsrättsliga 
förslag. (Stockholm: SNS, 1992), s. 12f. 
89 Öhman, P, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, (Sundsvall: 
Universitetstryckeriet, 2006), s. 35. 
90 Öhman, P, Revisorers perspektiv på revision: En fråga om att följa upptrampade stigar, Luleå Tekniska 
Universitet (Luleå 2004), s. 17. 
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användbar för organisationens intressenter.91  

För de flesta organisationer är det främsta målet att göra tillfredställande vinst. 

Nettoinkomsten är ett mått på företagets prestation. Inga sådana prestationsmått existerar i en 

icke vinstdrivande organisation. För ideella organisationer gäller inte, ju större inkomst desto 

bättre prestation.92 Många inflöden och utflöden i en välgörenhetsorganisation kan inte 

bedömas ur ett finansiellt perspektiv. Finansiella rapporter är begränsade till monetär 

information och utelämnar uppgifter om till exempel antal timmar av frivilligt arbete. Därmed 

är rapporter av ekonomisk karaktär inte tillräckligt för övervakning.93 

3.4 Exit- och voiceteorin 
Exit- och voiceteorin tar enligt Hirschman sin utgångspunkt i en försämring i organisationen. 

Detta kan vara en verklig eller en av intressenterna upplevd försämring som framkallar 

missnöje. Om missnöje uppstår kan intressenten agera på två sätt: exit eller voice. Exit i 

företag innebär att den enskilda individen lämnar organisationen genom att sälja sitt innehav. 

I en ideell hjälporganisation kan motsvarande vara att säga upp sitt medlemskap. Voice 

innebär att utöva inflytande i syfte att åstadkomma en förändring inom organisationen. Detta 

kan ske genom exempelvis deltagande i bolagsstämman/föreningsstämma, representation i 

styrelsen eller via kontakt med företagets ledning. De som besitter mest information har störst 

nytta av voice. Individer med stort inflytande är också de som lämnar en dåligt fungerande 

organisation först. Inte helt otänkbart påverkar en sådan sorti aktörer med mindre inflytande. 

Hedlund anser att voice ska användas om den kan bidra till förbättring inom organisationen, 

annars är en snabb exit att föredra.94 

3.5 Uppsummering av det teoretiska ramverket 
Det teoretiska ramverket tar sin utgångspunkt i Corporate Governance, ett perspektiv vilket 

behandlar frågor om styrning och kontroll av organisationer. Avsikten med Corporate 

Governance är att förena olika aktörers viljor för att uppnå ett enhetligt mål. Som en följd av 

aktörernas diversifierade intressen har agentteorin uppstått. Teorin beaktar relationen mellan 

två parter, agenten och principalen. Separation av ägande och kontroll kan medföra problem 

då det kan finnas incitament för agenten att agera i andra intressen än principalens. För att 
                                                        
91 Öhman, (2006), s. 36. 
92 Anthony, N & Govinddarajan, V, Management Control Systems, Twelfth Edition (Singapore: McGraw-Hill, 
2007) s. 628. 
93 Williamson, O.E. (1983) Organizations form, residual claimants, and corporate control. Journal of Law and 

Economics, 26 (6), pp. 351-366. 
94 Blom, Stafsudd, Kärreman, (2007), s. 92ff; Hedlund, G, Voice, exit och loyalty som mekanismer för 
ägarinflytande. (Stockholm: Institutet för internationellt företagande, 1984) 84 (13), s. 3ff. 
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stävja agentproblematiken kan olika kontrollmekanismer tillämpas. Exit och voice kan vara 

en mekanism för att påverka organisationen och därmed en form av kontroll. 

Kontrollmekanismer påverkar organisationers tillvaro och möjligen även deras agerande. 

Teoridiskussionen resulterar i följande modell. 

 

 

Figur 2. Figuren ovan visar det teoretiska ramverk som används för att utreda uppsatsens syfte.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den värld ideella hjälporganisationer verkar inom och de 

kontrollmekanismer som författarna anser vara av störst betydelse för sådana organisationer. 

Empirin resulterar i en modell som tillsammans med det teoretiska ramverket tillämpas för 

uppsatsens analys och slutsats. I samband med detta redogörs för insamlad primär- och 

sekundärdata.  

För tydlighetens skull och möjligheten att på bästa sätt ta till sig empirin repeteras nedan 

informationsgivarna och vilken organisation de representerar.  

Elin Andersson, styrelseledamot Röda Korset.  

Eva Birath, kanslichef Svensk Insamlingskontroll. 

Britta Hedefalk, kommunikatör Cancerfonden.  

Thomas Sundén, verkställande direktör Charity Rating.  

4.1 Kontexten inom vilken ideella organisationer verkar  
Ingen ideell hjälporganisation är, som nämnts tidigare, den andra lik. Gemensamt för 

organisationerna är dock den miljö de verkar inom. Kapitel 4.1 beskriver den miljö och de 

aktörer som berör ideella hjälporganisationer. Kapitlet kan vidare betraktas som en 

genomgång av de kontrollmekanismer som existerar för ideella hjälporganisationer. 

Författarna utesluter inte att det finns andra kontrollmekanismer än de som nedan presenteras, 

däremot anses dessa ha störst påverkan på ideella hjälporganisationer.  

4.1.1 Ur ett juridiskt perspektiv 
Lagen gör åtskillnad mellan ekonomiska och ideella föreningar. En ekonomisk förening är en 

sammanslutning som genom att göra affärer gynnar sina medlemmars ekonomiska intressen95. 

För sådana föreningar finns det en särskild lag96. Ekonomiska föreningar är föreningsliknande 

företag och räknas därför inte till den ideella sektorn. De föreningar som inte är ekonomiska 

föreningar betraktar lagen som ideella.97 En ideell förening måste vidare ha ett ideellt 

ändamål, till exempel religiöst, politiskt eller ett välgörande sådant98. Till skillnad från 

företag, behöver ideella föreningar inte registreras. För att bli en juridisk person krävs det, 

                                                        
95 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, kap. 1, 1 §.  
96 Ibid. 2 §.  
97 Leopold, C, Professionell ideell: Om att verka med ideell logik. (Stockholm: Sober, 2006), s. 94.  
98 www.bolagsverket.se (2010-04-29).  
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enligt praxis, att den ideella föreningen har medlemmar, målsättning och styrelse.99 Som 

juridisk person har den ideella föreningen rättskapacitet på liknande sätt som en enskild 

individ och kan därmed ingå avtal, äga tillgångar, uppträda som part i domstol och ådra sig 

skulder100. I Sverige finns det ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar. Anledningen 

till att en lag för ideella föreningar inte har kommit till stånd antas vara den mångfald som 

finns inom den ideella sektorn. En ideell förening måste dock beakta lagar såsom skattelagen, 

bokföringslagen och lagen om anställningsskydd. Vidare finns det prejudikat från domstolar 

som kan vägleda om tvister uppstår. Framförallt har ideella föreningar sina egna, interna 

”lagar” i form av praxis, stadgar och god föreningssed. I brist på en egen lag är det även 

brukligt att snegla på lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.101  

4.1.2 SFI och 90-konto 
Bakom SFI står fem huvudmän; LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv samt Far. SFI, som är 

en stiftelse, leds av en styrelse bestående av en ledamot från respektive huvudman. SFI 

beviljar 90-konton och tillhandahåller en rad föreskrifter för innehavare att följa om de önskar 

behålla kontot.102   

Ett 90-konto är ett plusgiro eller bankgirokonto som kan tilldelas insamlingsorganisationer för 

välgörande ändamål med syftet att ge  

”givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går 

till ändamålet utan oskäliga kostnader
103

.” 

För att en organisation ska få ett 90-konto krävs att insamling sker för ett humanitärt, 

kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. Organisationen får inte ägna sig åt olaglig 

verksamhet eller vara knuten till ett politiskt parti. Verksamhetens ändamål måste vara tydligt 

bestämt, detta för att kontroll av organisationens verksamhet ska kunna ske. För att tilldelas 

ett 90-konto krävs att organisationen har sitt säte i Sverige, har en auktoriserad revisor och en 

styrelse som består av minst tre ledamöter och tre suppleanter.104  

Eva Birath, kanslichef SFI, anser att medlemmarna (principal) i den ideella 

hjälporganisationen är de som ger i uppdrag åt organisationen (agent) att genomföra 

                                                        
99 Leopold, (2006), s. 95.  
100 Bergström, S, Andersson, T, Håstad, T, Lindblom, P-H, Juridikens termer, nionde upplagan, (Stockholm: 
Liber AB, 2004), s. 93.     
101 Leopold, (2006), s. 95. 
102 www.insamlingskontroll.se (2010-05-25). 
103 www.insamlingskontroll.se (2010-04-26). 
104 Svensk Insamlingskontroll (SFI) Föreskrifter för 90-konto. 
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uppdraget. Birath anser att kravet på att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till 

ändamålet är särskilt viktigt för principalen. Om kostnaderna för insamling och administration 

är högre än 25 procent i förhållande till de totala intäkterna tre år i följd ska 90-kontot 

återkallas. Birath menar att SFI:s granskning till största del består av att kontrollera att 25-

procentsregeln efterföljs, men kontrollen inbegriper även en granskning av de metoder som 

ideella organisationer använder för att samla in pengar. Vidare berättar Birath att om SFI 

anser att insamlingsmetoden är oetisk eller osund kan också detta leda till att organisationens 

90-konto dras in. SFI:s kontroll genomförs dels av organisationens egna medarbetare men 

även av externa revisionsbyråer som i dagsläget är Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt 

Ernest & Young.  

Birath berättar att den information som ligger till grund för SFI:s granskning inte enbart är 

respektive ideell organisations årsredovisning utan även kompletterande blanketter. 

Blanketterna är utformade av SFI i syfte att tillhandahålla information kring hur de insamlade 

medlen använts. Denna information stäms därefter av mot årsredovisningen för att säkerställa 

att pengarna använts till det avsedda ändamålet. Dock påpekar Birath att det finns en viss 

fördröjning i granskningen då årsredovisningen och avstämningsblanketterna inte måste vara 

SFI till handa förrän senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Dessutom förlöper en viss 

tid innan själva granskningen är genomförd vilket ytterligare spär på fördröjningen enligt 

Birath. Utöver den årliga kontrollen så genomförs även en löpande granskning av ideella 

organisationernas hemsidor och annonser. SFI har möjlighet att förbjuda en ideell 

organisation att använda en viss typ av insamlingsmetod eller en viss annons om de vill 

behålla sitt 90-konto. Klagomål som inkommer från allmänheten är viktiga och följs upp, 

säger Birath. 

Birath menar att SFI utför sådana kontroller som är möjliga att genomföra för en utomstående 

part. Naturligtvis kan det förekomma situationer eller individer som agerar på ett vis som 

varken SFI eller interna kontroller upptäcker. Då oegentligheter uppmärksammas i någon av 

de organisationer som är innehavare av 90-konto kontaktar SFI berörd organisation. Birath 

berättar att SFI då genomför en granskning av de rutiner som eventuellt har brustit. 

4.1.3 FRII:s Kvalitetskod 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är en sammanslutning bestående av 107 

svenska insamlingsorganisationer. FRII:s uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat för 

frivilligarbete, att höja kvaliteten i insamlingsarbetet samt motverka vad de själva vill kalla 
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”oseriös” insamling.105 Som ett led i detta utarbetades FRII:s Kvalitetskod (Koden) i 

samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. För medlemskap i FRII krävs, sedan 

räkenskapsåret 2009, att Koden tillämpas. Arbetet med Koden har till viss del inspirerats av 

Svensk kod för bolagsstyrning och antogs slutligen av FRII:s årsmöte 2007-05-30.106 

Koden utvecklades med syftet att stärka förtroendet för insamlingsorganisationerna i Sverige.  

FRII menar att det krävs en större transparens och öppenhet för att öka förtroendet för 

insamlingsorganisationer. Koden skall tillämpas enligt principen ”följa eller förklara”. Med 

andra ord finns det inget tvång att organisationerna följer koden om de anser att det föreligger 

skäl att avvika från den. Vid de tillfällen eller på de punkter en avvikelse görs skall 

organisationen på ett öppet och förståeligt vis förklara och motivera avvikelsen. FRII 

kontrollerar inte Kodens tillämpning eftersom den är självreglerande. Det är följaktligen upp 

till varje medlem att ansvara för att Koden tillämpas samt att i årsredovisningen upprätta en 

rapport om hur koden efterföljs.107  

Koden består av en rad riktlinjer som ska tillämpas av insamlingsorganisationerna. 

Riktlinjerna berör bland annat krav på öppenhet och transparens samt intressenternas 

möjlighet att ta del av information. Intressenterna, såväl interna som externa, ska också kunna 

föra fram misstänkta oegentligheter utan att drabbas av reprimander. Vidare behandlas mål 

och måluppfyllelse vilka ska göras tillgängliga på respektive organisations hemsida. Kodens 

tyngdpunkt ligger på fjärde kapitlet vilket berör insamlingsorganisationernas styrning, ledning 

och kontroll. Därefter behandlas insamlingen och de krav som ställs på den. Det framgår till 

exempel tydligt att insamlingsorganisationerna inte får utforma sin marknadsföring på ett 

sådant vis att det kan uppfattas som att det saknas administrations- och insamlingskostnader 

och att det därmed skulle vara en kostnadsfri insamling. Avslutningsvis behandlas hur 

insamlingsorganisationer ska rapportera och informera intressenterna.108 

Koden kan kort summeras i de fyra kärnvärdena respekt, engagemang, öppenhet och 

kvalitet109. 

                                                        
105 www.frii.se (2010-04-29). 
106 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRIIs) Kvalitetskod. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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4.1.4 Charity Rating  
2005 bildades Charity Rating på initiativ av Mikael Ahlström, som ansåg att det behövdes 

mer information angående vad de pengar som skänks till ideella organisationer används till. 

Genom Charity Ratings arbete blir det enklare för privatpersoner att få en tydlig bild av hur 

effektiv en ideell organisation är och vilken effekt bidraget får. Organisationen finns till för 

givarna och är helt politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden och fristående från FRII och 

SFI.110   

Charity Rating är en ideell förening som arbetar utan vinstsyfte, skulle de göra vinst skänks 

denna till välgörenhet. Syftet med organisationen är: 

”att synliggöra välgörande organisationers användning av donerade medel och, som ett led i 

synliggörandet, att ingående studera välgörande organisationers förvaltning och 

uppmärksamt följa hur donerade medel används
111

.” 

Charity Rating vill öka givarlusten hos befolkningen genom att verka för ökad 

informationsspridning. Charity Ratings arbete finansieras genom donationer och 

medlemsavgifter. Vem som helst kan bli medlem, och på så sätt stötta deras arbete, dock 

förbehåller de sig rätten att neka medlemskap eftersom de vill behålla sin oberoende ställning 

och därför kan människor med tydlig koppling till de organisationer som Charity Rating 

granskar nekas medlemskap.112 

Agent i en ideell organisation är enligt Thomas Sundén, Verkställande Direktör Charity 

Rating, ledning, anställda och volontärer. Givare och medlemmar är principal. Kontroll av 

agenten i ideella organisationer bör stärkas genom tydligare regelverk och kontroll av 

organisationens effektivitet för att säkerställa att givarens intressen tillvaratas anser Sundén. 

Exempel på den kontroll som efterfrågas av Charity Rating är tydligare fokus på 

offentliggörande av års- och resultatredovisning. Däremot menar Sundén att kravet på att 

minst 75 procent av de insamlade medlen ska gå till det avsedda ändamålet är irrelevant. 

Istället för att fokusera på hur stor del som används för att driva organisationen tycker Sundén 

att fokus bör ligga på vad som åstadkommits med resterande del av givarnas pengar, det vill 

säga vad den slutliga effekten blir.  

                                                        
110 www.charityrating.se (2010-05-03). 
111 www.charityrating.se (2010-05-03). 
112 www.charityrating.se (2010-05-03). 
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Enligt Sundén fokuserar granskningen på den undersökta organisationens organisation och 

finansiella situation. I det första stadiet bygger Charity Ratings granskning på hur benägna 

organisationerna är att besvara ställda frågor. Ett betyg sätt utifrån transparens och huruvida 

den efterfrågade informationen tillhandahålls och inte utifrån informationens innehåll. Sundén 

menar att betyget säger något om organisationens genomskinlighet men inget om dess 

effektivitet. För djupare studier av organisationer berättar Sundén att Charity Rating har 

utvecklat en analysmetod vilken används i deras konsultativa rådgivning till privatpersoner, 

företag och stiftelser.  I analysen undersöks bland annat huruvida insamlingsorganisationen 

når uppsatta mål. Sundén säger även att Charity Rating undersöker parametrar såsom 

strategisk planering, organisationens vision, uppföljning och utvärdering. Även styrning och 

ledningen inom organisationen granskas. Dessutom undersöks hur mycket av de insamlade 

medlen som går till ändamålet berättar Sundén.  

Sundén anser inte att styrelsen som kontrollfunktion i en ideell organisation kan jämställas 

med dess funktion i ett aktiebolag, kontrollen är inte lika långtgående och effektiv. Grunden i 

en ideell organisation är den demokratiska funktion och makt som medlemmarna innehar. 

Sundén påpekar att ett problem uppstår i de organisationer som är väldigt stora då den 

enskilde medlemmen ofta är mer passiv, vilket bidrar till att avståndet mellan medlem och 

ledning växer. Sundén tror att detta är en anledning till att de stora organisationerna förlorar 

medlemmar samtidigt som antalet givare ökar. Det faktum att ledningen kommit längre från 

medlemmar, givare och volontärer är en bidragande orsak till den rådande ersättningsnivån i 

ideella hjälporganisationer. Sundén menar att givaren måste få mer makt över organisationens 

riktning på samma sätt som finansiärer i näringslivet bestämmer övre företag de investerar i. 

För detta krävs en samlad röst, en intresseorganisation som Charity Rating, avslutar Sundén. 

4.1.5 Den allmänna debatten 
Vid sämre konjunkturlägen finns det en tendens i samhället att granska organisationer 

noggrannare än vanligt i syfte att finna fel, brister och söka efter möjligheter till 

förbättringar113. Samma sak gäller för ideella hjälporganisationer. Många av de största 

svenska dagstidningarna har under de senaste åren publicerat artiklar med fokus på problem 

och brister i ideella hjälporganisationer. Negativ publicitet kan skada organisationen och leda 

till minskat förtroende och lägre medlemsantal vilket i sin tur kan medföra en minskning av 

insamlade medel. Många organisationer tar till sig av medias kritik och gör förändringar 

därefter. Media kan därför antas fungerar likt en extern kontrollmekanism.  
                                                        
113 Sevenius, (2007), s. 71. 
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4.2 Fallorganisationer  
Under detta avsnitt presenteras studerade ideella hjälporganisationer. För tydlighetens skull 

redogörs för organisationerna separat men presentationerna av de två följer samma mönster. 

Under rubriken Organisation introduceras Cancerfonden respektive Röda Korset. Därefter 

följer rubriken Cancerfondens/Röda Korsets användning av monetära medel under vilken det 

redogörs för hur respektive organisation använder medel utöver det avsedda ändamålet. 

Slutligen syftar rubriken Cancerfonden/Röda Korset och kontrollmekanismer till att ge 

läsaren en inblick i hur ideella hjälporganisationer berörs av kontrollmekanismer i praktiken.  

4.2.1 Cancerfonden  

4.2.1.1 Organisation 
Cancerfondens organisation är uppbyggd utifrån 30 vitt skilda organisationer som fungerar 

som dess huvudmän. En gång om året träffas huvudmännen vid ett huvudmannamöte. Vid 

huvudmannamötet behandlas frågor av liknande karaktär som vid en bolagsstämma, vilka är 

val av styrelse, val av revisorer och huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna räkenskapsåret med mera. Cancerfondens medlemmar utgörs av stödmedlemmar utan 

någon direkt rätt att utöva inflytande. 114  

Styrelsen svarar för organisationen och dess förvaltning samt utser en generalsekreterare.115 

Generalsekreteraren är den person som leder arbetet inom kansliet och ansvarar för de cirka 

50 anställda. Vidare finns en finansnämnd och en forskningsnämnd. Finansnämnden har i 

uppdrag att ansvara för och förvalta Cancerfondens medel medan forskningsnämnden är den 

del av organisationen som bedömer ansökningar om forskningsanlag som inkommer till 

Cancerfonden.116  

Cancerfondens huvudsakliga mål är att bekämpa cancersjukdomar genom forskning och 

upplysning117. Enligt Britta Hedefalk, informatör Cancerfonden, är huvudmännen principaler 

och organisationen deras agent. Kategoriseringen följer av att kansliet har att utföra det av 

huvudmännen bestämda uppdraget att bekämpa cancer.  

4.2.1.2 Cancerfondens användning av monetära medel  
 

                                                        
114 www.cancerfonden.se (2010-04-28). 
115 www.cancerfonden.se (2010-04-28). 
116 www.cancerfonden.se (2010-04-28). 
117 Cancerfonden Årsredovisning, 2008. 
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Ersättning 

Till en början var styrelsens medlemmar oavlönade säger Hedefalk och menar att det idag 

krävs viss ersättning till styrelsemedlemmarna för att erhålla nödvändig kompetens. Samtidigt 

säger Hedefalk att Cancerfondens styrelse har låg ersättning, då endast 3 till 4 procent av 

insamlade medel går till löner och ersättningar. Enligt Hedefalk är det viktigt att göra 

åtskillnad mellan en styrelse som arbetar heltid och en styrelse som ersätts för det 

inkomstbortfall som uppstår då de inte ägnar sig åt andra åtaganden. I Cancerfonden är 

generalsekreteraren den person som är högst avlönad fortsätter Hedefalk och motiverar 

lönenivån med att den möjliggör en smalare och effektivare organisation. Genom kompetent 

personal som gör rätt sak på rätt sätt anser Hedefalk att mer pengar kan samlas in till det 

avsedda ändamålet. Exempelvis anses en professionell marknadsförare ha nödvändig 

kompetens för att lyckas med kampanjer och därmed möjlighet att inbringa större kapital till 

organisationen än vad en person som inte arbetar med marknadsföring på daglig basis har. 

Hedefalk hävdar att hon under sin tid i organisationen märkt en tydlig korrelation mellan 

nedlagda medel till yrkespersoner och mängden insamlade medel. Kontentan är enligt 

Hedefalk att kompetent personal säkerställer effektivitet och kostnadsbesparande inom 

organisationen.  

Placeringar 

Sedan år 2004 har Cancerfondens placeringar varit lyckosamma men år 2008 var inte lika 

lyckat då ett negativt resultat på 185 478 (tkr) uppvisades118. Hedefalk förklarar det negativa 

resultatet med att vissa forskningsprojekt pågår under lång tid och har av Cancerfonden blivit 

lovade framtida bidrag. Cancerfonden som är helt beroende av de medel de samlar in står 

alltid inför risken att pengaströmmarna upphör. För att säkerställa att utlovade medel kan 

betalas ut och att forskningsprojekt därmed kan fullföljas har Cancerfonden valt att placera 

pengar på börsen menar Hedefalk. Charity Rating anser enligt Sundén att Cancerfonden bör 

se över sina placeringsstrategier för att minska risken vid finansiella placeringar. 

4.2.1.3 Cancerfonden och kontrollmekanismer 
90 – konto och FRII 

Hedefalk berättar att Cancerfonden använder samma 90-konto till olika insamlingar då det 

inte är möjligt att inneha 90-konto för enskilda ändamål eller kampanjer eftersom sådana 

enbart ges till organisationer. Genom att SFI utfärdar och övervakar innehavaren av kontot 

                                                        
118 Cancerfonden Årsredovisning, 2008.  
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säkerställs, enligt Hedefalk, att pengarna går till avsett ändamål. Hedefalk berättar vidare att 

Cancerfonden är medlem i FRII för att ytterligare säkerställa att de donationer och bidrag som 

inkommer går till det avsedda ändamålet.  

Den allmänna debatten och SFI  

Cancerfonden har under de senaste åren varit drivkraften bakom succén Rosabandet som 

samlar in pengar till bröstcancerforskning119. Kritiken har vuxit sig allt starkare mot 

kampanjen och det har i media påståtts att endast en tredjedel av pengarna som samlats in gått 

direkt till bröstcancerforskningen. En del av kritiken riktades mot att Cancerfonden hade 

samma 90-konto till kampanjer med olika ändamål. Av konkurrensskäl har Cancerfonden valt 

att inte svara på medias frågor kring redovisningen av kampanjen.120 Birath säger att SFI 

genomförde en granskning av den marknadsföring som använts i kampanjen. Birath berättar 

vidare att SFI efter sin granskning kom fram till att Cancerfonden i kampanjen informerat om 

att pengarna skulle används dels till bröstcancerforskning men även grundläggande 

cancerforskning, vilket också skedde. Därmed fanns det ingen grund för SFI att vidta åtgärder 

enligt Birath. 

CharityiRating 

På förfrågan av Charity Rating har Cancerfonden valt att inte delge efterfrågade styrdokument 

och revisionsrapporter. Cancerfonden valde även att inte svara på de frågor Charity Rating 

ställde.121 Sundén anser att anledningen till att Cancerfonden är obenägen att samarbeta med 

Charity Rating beror på att ett negativt resultat skulle uppmärksammas i stor utsträckning 

medan ett positivt resultat skulle gå relativt obemärkt förbi. Ytterligare anledning till 

Cancerfondens ovilja menar Sundén kan vara att de inte ser någon direkt poäng med ett 

informationsutbyte. 

Anledningen till att Cancerfonden avböjt att delge Charity Rating efterfrågade styrdokument 

är enligt Hedefalk att Charity Rating inte utgör en formell kontroll och att den granskning 

som existerar är tillräcklig. Vidare menar Hedefalk att Charity Rating inte delgav en tydlig 

modell för hur granskningen sker och de dokument som efterfrågades utgör intern information 

som Cancerfonden anser vara en konkurrensfördel.  

                                                        
119 www.brostcancerfonden.se (2010-05-10). 
120 www.svd.se (2010-05-10). 
121 www.charityrating.se (2010-05-10). 
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4.2.2 Röda Korset 

4.2.2.1 Organisation 
Röda Korset hade år 2008, 253 448 medlemmar varav 40 000 arbetade ideellt runt om i 

landet. Samma år hade Röda Korset 496 heltidsanställda. Röda Korset företräds av 

centralstyrelsen som består av elva ledamöter ledda av ordförande Bengt Westerberg. Var 

tredje år hålls det en riksstämma med deltagare från hela Sverige. Medlemmarna i Röda 

Korset har möjlighet att utöva inflytande genom den person som väljs att representera den 

lokala kretsen på föreningsstämman.122   

Organisationens främsta mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande runt om i 

världen123. Deras främsta intressenter är enligt Elin Andersson, styrelseledamot i Röda Korset, 

de människor som organisationen ämnar hjälpa. Andersson anser också att dessa människor är 

uppdragsgivare i en ideell hjälporganisation. Utförarna eller agenterna är alla frivilliga som 

arbetar runt om i landet, till viss del även de tjänstemän som stöttar de frivilliga och Röda 

Korsets centralstyrelse. 

4.2.2.2 Röda Korsets användning av monetära medel 
Principen inom Röda Korset är att alla insamlade pengar ska delas ut direkt och inte stanna 

inom organisationen, undantaget den reserv som behålls för att kunna bistå vid oförutsedda 

akuta situationer säger Andersson.   

Hotell- och konferensverksamhet 

Den 12:e maj 2010 publicerade Röda Korset ett pressmeddelande om att den hotell- och 

konferensanläggning som tidigare ägts av organisationen hade sålts124. Den senaste tiden har 

verksamheten gått med förlust vilket föranledde försäljningen. Förklaringen till att 

försäljningen dröjt är enligt Andersson att det är svårt att sälja en verksamhet som går med 

förlust. Dock menar Andersson att det inte var ett stort problem att verksamheten gick med 

förlust eftersom denna utgjorde en liten del av Röda Korsets totala kostnader.   

Placeringar 

Röda Korset placerar pengar i både aktier och värdepapper i hopp om att få avkastning som 

ska användas till välgörande ändamål. Principer och regler för hur placeringarna ska ske har 

utvecklats av Röda Korset och investeringar sker inte i branscher som sysslar med vapen, 

                                                        
122 Röda Korset årsredovisning, 2008. 
123 www.redcross.se (2010-05-27). 
124 www.redcross.se (2010-05-12).  
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alkohol, tobak, brott mot mänskliga rättigheter eller pornografi. Granskning av placeringar 

sker externt genom ett värderingsföretag. I all handel med aktier och värdepapper finns det en 

risk att de satsade pengarna går förlorade och därför strävar Röda Korset efter att ha en 

väldiversifierad portfölj.125 Med anledning av finanskrisen har Röda Korstes portfölj minskat 

med 13,2 procent i värde, motsvarande 222 000 (tkr). Trots detta gjordes inga nedskrivningar 

eftersom nedgången bedöms vara tillfällig och det bokförda värdet understiger 

marknadsvärdet.126 Andersson menar att anledningen till att bidragsgivares pengar har 

placerats på börsen grundar sig på ett styrelsebeslut från tidigt 90-tal då Röda Korset hade 

pengar över. Vid tillfället placerades 200 miljoner kronor på börsen och efter ett tag hade 

pengarnas värde stigit till över 2 miljarder kronor. Idag är de värda cirka 1 miljard kronor, 

fem gånger så mycket som från början. Vidare ser Andersson inte något problem med att 

placeringarna förlorat i värde, först när summan är under 200 miljoner kronor har Röda 

Korset förlorat pengar.  Enligt Andersson realiseras placeringar för cirka 140 miljoner kronor 

varje år, pengar som sedan används för att hjälpa nödställda. 

4.2.2.3 Röda Korset och kontrollmekanismer  
90-konto och FRII 

Röda Korset uppfyller de krav som SFI ställer på innehavare av 90-konto och är dessutom 

medlem i FRII127.  

Den allmänna debatten och SFI 

Som en konsekvens av den kritik Röda Korset har mottagit vad gäller ordförandes arvode 

beslutade centralstyrelsen att rådfråga föreningens medlemmar i frågan. Det beslutades att 

ordförandes arvode fram till nästa riksstämma ska motsvara vad som utgår till en 

riksdagsledamot. För Westerberg innebär beslutet ungefär en 20 procentig sänkning av 

arvodet, från 68 500 kronor till 55 000 kronor i månaden.128 

I media har det också debatterats livligt om Johan af Donner, före detta chef på Röda Korset, 

som under flera år lurade till sig pengar från organisationen genom att ställa ut falska fakturor. 

Af Donner dömdes av Stockholms tingsrätt till fem års fängelse och ska betala skadestånd.129 

Då det uppdagades att af Donner förskingrat pengar från Röda Korset sågs rutinerna över utan 

                                                        
125 Röda Korset årsredovisning, 2008. 
126 Röda Korset årsredovisning, 2008. 
127 Röda Korset årsredovisning, 2008. 
128

 www.redcross.se (2010-05-18).  
129 www.svd.se (2010-05-27). 
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att SFI hade något att anmärka på förklarar Birath. Enligt Andersson har den här typen av 

negativa skriverier om Röda Korset lett till att många av frivilligarbetarna har drabbats av 

negativa kommentarer från allmänheten trots att af Donners handlande ligger bortom deras 

kontroll. Ändock är det inte många frivilligarbetare som lämnat organisationen, det är främst 

övriga medlemmar och givare som övergett Röda Korset. Andersson poängterar dock att 

Röda Korset har förlorat medlemmar flera år i rad och att det därför är svårt att härleda exakt 

varför medlemsantalet sjunker. Den senaste tidens negativa publicitet har enligt Andersson 

påverkat styrelsens arbete på så sätt att ledamöterna måste ägna mer tid åt Röda Korsets 

löpande verksamhet för att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom organisationen.  

Charity Rating 

Sundén berättar att Charity Rating var den organisation som initialt ifrågasatte behovet av att 

ha både en heltidsarbetande generalsekreterare och en heltidsarbetande styrelseordförande, 

vilka dessutom avlönades i särklass bäst inom branschen. Andersson säger att ordföranden 

inte får någon lön, utan ett arvode som varken innefattar pension eller andra förmåner. 

Styrelsen tjänar inte några pengar på sitt uppdrag, istället utgår en ersättning för utebliven 

arbetsinkomst på maximalt 2000 kronor per dag. Andersson poängterar också att de som 

arbetar på Röda Korset gör det på grund av sina värderingar och inte av några andra, till 

exempel monetära, anledningar. 

Röda Korset har till fullo besvarat de frågor Charity Rating önskade svar på angående ledning 

och styrning130. Andersson anser att Charity Ratings granskning av ideella organisationer är 

bra, men menar att uppgifter om hur de olika organisationerna skiljer sig från varandra 

saknas. Andersson tycker inte att det är rättvist att jämföra en organisation som Röda Korset 

som har 450 anställda med en organisation som har 20 anställda.  

4.3 Uppsummering av empirin 
Empirin tar sin utgångspunkt i den miljö ideella hjälporganisationer verkar inom. En viktig 

del av denna miljö är de många kontroller som existerar för sådana organisationer. 

Kontrollmekanismer för vinstdrivande organisationer är inte nödvändigtvis desamma för 

ideella hjälporganisationer. En del kan tillämpas oavsett organisationsform medan andra är 

specifika för just ideella hjälporganisationer. Författarna vill förtydliga att det möjligtvis 

existerar andra kontrollmekanismer som påverkar ideella hjälporganisationer än de som 

presenteras i kapitel 3 och 4. I empirin lyfts fram sådana kontrollmekanismer som författarna 
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anser är av särskild betydelse. Genom att studera Cancerfonden och Röda Korset vill 

författarna ge läsaren en djupare förståelse för hur kontrollmekanismerna kan fungera i 

praktiken.  

 

Figur 3. Figuren ovan är en beskrivning av hur empirin förhåller sig till de undersökta hjälporganisationerna.  
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5. Analys 
I detta kapitel binds det teoretiska referensverket samman med insamlad empiri och bildar 

den analys som ligger till grund för slutsatsen.    

Modellen nedan är, vad gäller teoretiskt ramverk och empiri, en förenkling av de modeller 

som utvecklats i tidigare kapitel. För en utförligare förklaring av innehållet i teoretiskt 

ramverk och empiri hänvisar författarna till avslutande uppsummering i kapitel 3 respektive 4. 

I detta kapitel ämnar författarna att kombinera det teoretiska ramverket med insamlad empiri 

vilket resulterar i en analys.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4. Figuren ovan illustrerar hur det teoretiska ramverket i kombination med insamlad empiri kopplas samman och bildar uppsatsens 

analys. 

 

5.1 Agentproblematik 

5.1.1 Vem är agent och vem är principal i en ideell hjälporganisation? 
Då agentteorin kretsar kring en agent och en principal är det naturligt att i ett första skede 

utreda vem eller vilka som utgör dessa aktörer. Ett tydliggörande av vem som är agent och 

principal är dessutom nödvändigt för att kunna diskutera huruvida agentproblem existerar i 

ideella hjälporganisationer.  

I ett aktiebolag betraktas ägaren som principal (uppdragsgivare) och ledningen som agent 

(utförare av uppdraget). I en ideell organisation är situationen en annan. Det är inte självklart 

vem eller vilka som utgör en ideell hjälporganisations principal respektive agent. För 

tydlighetens skull väljer författarna att kategorisera en ideell hjälporganisations aktörer enligt 

följande: givare, mottagare och organisation. I organisation ingår ledning, anställda och 
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volontärer. En viktig del av många ideella hjälporganisationer är medlemmarna. I 

Cancerfondens fall är medlemmarna att betrakta som givare. Röda Korsets medlemmar kan 

betraktas dels som givare men också som en del av organisationen på grund av sin möjlighet 

att utöva inflytande. Återigen poängterar författarna att organisationsstrukturen skiljer sig från 

organisation till organisation. Därmed skiljer sig befattningsnamnen på dem som verkar inom 

Cancerfonden och Röda Korset åt.  

Givaren ger ett bidrag till den ideella hjälporganisationen som i sin tur förmedlar det vidare 

till behövande, något som är svårt för givaren att genomföra på egen hand. Eftersom givaren 

ger organisationen i uppdrag att vidareförmedla bidraget är det möjligt att betrakta denne som 

principal. Av detta följer att agenten utgörs av den ideella hjälporganisationen i form av 

ledning och anställda som utför givarens uppdrag (alternativ 1). Vid detta synsätt utelämnas 

mottagaren, som i själva verket är anledningen till en ideell hjälporganisations existens. 

Ett annat möjligt synsätt är att betrakta mottagaren som principal och givaren tillsammans 

med den ideella hjälporganisationen som agent (alternativ 2). Resonemanget grundar sig i att 

mottagaren behöver någon form av hjälp vilket kan betraktas som ett uppdrag som i sin tur 

utförs av den ideella hjälporganisationen, alltså agenten. Den ideella hjälporganisationen är 

dock beroende av givaren eftersom inga uppdrag skulle kunna utföras utan det monetära 

bidraget. Slutsatsen blir följaktligen att givaren och organisationen tillsammans utgör agenten.    

Alternativt kan givaren frånkopplas från nyss förda resonemang och istället betraktas som 

kund (alternativ 3). En kund som genom sitt bidrag köper till exempel ett rent samvete eller 

uppmärksamhet. Kanske är organisationens effektivitet sekundär för kunden och det primära 

är vilken avkastning denne får för sitt bidrag. I detta synsätt är organisationen den agent som 

omvandlar kundens pengar till hjälp i form av till exempel mat och medicin. Mottagaren är 

precis som i föregående alternativ principal.  

Givarens avsikt med bidraget har ingen påverkan på hur effektivt pengarna används, alltså hur 

stor andel som når de behövande. Anledningen till att givaren bidrar är inte av betydelse för 

vare sig den ideella hjälporganisationen eller mottagaren även om givarens syfte är att 

maximera egennyttan. En bidragsgivare kan till exempel donera för att döva samvetet eller 

skapa publicitet. När pengarna nått den ideella hjälporganisationen är dessa bortom givarens 

kontroll. För att agenten ska kunna utnyttja sitt, enligt teorin, informationsövertag måste 

informationen vara av sådan typ att den utgör en fördel att besitta. Den ideella 

hjälporganisationen är till skillnad från givaren inte medveten om givarens syfte med 
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bidraget, men denna informationsasymmetri är inte av sådan typ att ett agentproblem kan 

uppstå. Då givaren inte kan utnyttja sitt informationsövertag eller bete sig på ett för 

organisationen skadligt sätt för att maximera sin egennytta, kan denne uteslutas som agent. 

Slutsatsen gäller endast vid betraktandet av givaren som ensam agent. Dock är alternativ 2, att 

givaren tillsammans med organisationen kan utgöra agent, fortfarande relevant. 

Författarna anser att mottagaren inte på något sätt utför ett uppdrag och kan därför uteslutas 

som agent. Organisationen skulle kunna betraktas som principal eftersom denne ger givaren i 

uppdrag att skänka pengar. Följaktligen skulle givaren anses vara agent. Ovan förda 

resonemang uteslöt givaren som agent vilket därför också innebär att organisationen inte kan 

betraktas som principal.  

Enligt förda resonemang betraktas den ideella hjälporganisationen, antingen ensam eller 

tillsammans med givaren, som agent. Både givare och mottagare kan vara principaler. 

Därmed inte sagt att det inte kan vara på något annat sätt. Ovanstående, av författarna förda 

diskussion, kan sammanfattas enligt följande tabell:  

 Givare Mottagare Organisation 

Alternativ 1 Principal  Agent 

Alternativ 2 Agent Principal Agent 

Alternativ 3 Kund Principal Agent 

Tabell 1. Tabellen ovan sammanfattar vilka möjliga kombinationer av principal och agent som författarna resonerat kring. 

Gemensamt för samtliga alternativ är att organisationen på något sätt betraktas som agent. 

Dessutom har det uteslutits att organisationen skulle kunna vara principal. I två av 

alternativen utgör mottagaren principal och i det tredje lämnas denna utanför relationen. 

Givarens roll är något mer varierande och har i samtliga alternativ tilldelats olika roller.  

Ovan alternativs betraktelse av organisationen som agent stöds av insamlad empiri. Samtliga 

informationsgivare anser att agenten utgörs av organisationen. Meningarna går däremot isär 

angående vem som är principal. SFI och Charity Rating är överens om att medlemmarna är 

principaler. Utöver medlemmarna anser Charity Rating även att givaren är principal. 

Cancerfonden betraktar sina huvudmän som principal medan Röda Korset ger mottagarna 

motsvarande roll. Samtliga organisationer med undantag av Röda Korset utesluter mottagaren 

som agent eller principal. Organisationernas åsikter sammanfattas i tabellen nedan.  
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 Givare Mottagare Organisation Medlemmar Huvudmän 

SFI   Agent Principal  

Charity Rating Principal  Agent Principal  

Cancerfonden   Agent  Principal 

Röda Korset  Principal Agent   

Tabell 2. Tabellen ovan är en sammanställning av hur de intervjuade svarade på frågan vem/vilka som är principal respektive agent. 

Röda Korset och Cancerfonden utgår från sin egen organisation och därför är det naturligt att 

de anser sig vara agent. SFI och Charity Rating måste betrakta organisationen som agent då 

det annars inte hade funnits någon grund för dem att övervaka insamlingsorganisationerna. 

Däremot går det genom intervjuerna inte att bringa klarhet i vem som är principal. Inte heller 

författarnas alternativ ger en tydlig bild av vem som är uppdragsgivare. Svårigheten kan 

tänkas grunda sig i relationen mellan givare, mottagare och organisation. Det skulle inte 

finnas ett behov av givare om det inte fanns behövande (mottagare) och fanns det inte 

behövande skulle ideella hjälporganisationer inte existera. Av denna anledning är det svårt att 

avgöra vem den initiala uppdragsgivaren är.   

Författarnas resonemang utifrån studerad teori tillsammans med insamlad empiri indikerar att 

organisationen är agent. Däremot går det inte att tydligt urskilja vem som är principal.  

5.1.2 Existerar agentproblem? 
För att utreda huruvida agentproblem existerar utgår författarna från att den ideella 

hjälporganisationen är agent. En logisk utgångspunkt med tanke på ovan förda resonemang. 

Ett agentproblem uppstår i relationen mellan en agent och en principal. Nästa steg blir därför 

att ta reda på vem agenten, i form av den ideella hjälporganisationen, har en relation till. De 

mest självklara relationerna en ideell hjälporganisation har är de till givare och mottagare.  

I empirin framkom inget enhetligt svar på vem som är principal. I detta resonemang antar 

författarna att givaren är principal. I relationen mellan givaren och organisation föreligger 

informationsasymmetri. Givaren kan inte vara säker på att agenten utför det uppdrag som 

bidraget var ämnat för. När pengarna lämnar givarens hand tar organisationen kontrollen. 

Med allra största sannolikhet är givarens tanke att bidraget ska användas till den valda 

organisationens mål, vilket i Cancerfondens fall är att bekämpa cancer och i Röda Korsets fall 

att minska mänskligt lidande. Röda Korsets och Cancerfondens ersättningar till ledning, deras 
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börsplaceringar samt förstnämnda organisations hotell- och konferensverksamhet är samtliga 

ändamål som inte är direkt hänförliga till respektive organisations mål. Av den anledningen är 

det inte troligt att givaren med sitt bidrag haft för avsikt att finansiera andra ändamål än det 

huvudsakliga.  

Investeringar kan på längre sikt eventuellt få givarens bidrag att växa. Organisationerna döljer 

inte den här typen av aktiviteter men på grund av organisationens informationsövertag är det 

dock svårt för den enskilde givaren att härleda hur bidraget används. Det är heller inte helt lätt 

för givaren att påverka hur organisationen använder bidraget. Den senaste tidens allmänna 

debatt om bland annat missnöje med ersättning till ledande befattningshavare i ideella 

hjälporganisationer visar ytterligare på att ett problem föreligger mellan principalen och 

agenten.   

I de relationer en ideell hjälporganisation har till givare och mottagare besitter organisationen 

ett informationsövertag. Varken givare eller mottagare kan vara säkra på organisationens 

intresse. Komplexiteten i ideella hjälporganisationer möjliggör att fler agentproblem kan 

existera. Konstaterandet av att ett agentproblem existerar mellan den ideella 

hjälporganisationen och givaren skapar utrymme för en analys av kontrollmekanismernas 

funktion.   

5.2 Kontrollmekanismer 

5.2.1 Existerande kontrollmekanismer 
I teorin konstaterades att kontrollmekanismer kan delas in i interna och externa. Den främsta 

interna kontrollmekanismen är styrelsen. I både vinstdrivande och ideella organisationer 

fungerar styrelsen som en kontrollmekanism. Till de externa hör aktiemarknaden och revision 

som genomförs av en utomstående och oberoende part. Även revisionen som 

kontrollmekanism existerar för både vinstdrivande organisationer och ideella 

hjälporganisationer. Aktiemarknaden är av naturliga skäl inte relevant för ideella 

hjälporganisationer då någon handel med äganderätter inte existerar. På grund av avsaknaden 

av en aktiemarknad och som ett komplement till styrelse och revision har andra 

kontrollmekanismer utvecklats för ideella hjälporganisationer. 

Det finns ingen särskild lag för ideella organisationer men lag (1987:667) om ekonomiska 

föreningar fungerar som en vägvisare. Som garant för att ideella hjälporganisationer bedriver 

ansvarsfull och ändamålsenlig insamling utfärdar SFI 90-konto. Både Cancerfonden och Röda 
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Korset är innehavare av 90-konto vilket troligen ökar allmänhetens förtroende för 

organisationerna. Som en konsekvens av ökade krav på transparens, måluppfyllelse samt god 

styrning och kontroll skapades FRII:s Kvalitetskod på branschens eget initiativ. 

Insamlingsorganisationerna ansöker själva om medlemskap i FRII och som medlem måste 

Koden tillämpas. Som många andra stora insamlingsorganisationer i Sverige är Cancerfonden 

och Röda Korset medlemmar i FRII.  

Som en konsekvens av att informationen angående ideella hjälporganisationers användning av 

insamlade medel ansågs bristfällig grundades Charity Rating. Organisationen är oberoende 

och finns till för givaren. Genom att ingående studera välgörande organisationers förvaltning 

vill Charity Rating synliggöra hur donerade medel används.   

Som tidigare nämnts har granskningen av ideella hjälporganisationer intensifierats. 

Granskningen, vilken ofta inletts i media, har medfört att oegentligheter uppdagats. Medias 

inflytande är i många sammanhang stort och kan påverka individens inställning till och 

förtroende för ideella hjälporganisationer. Medias granskning stärker därför den allmänna 

debattens funktion som kontrollmekanism.   

Oegentligheter som uppdagats i ideella hjälporganisationer kan bidra till att missnöje uppstår. 

En intressent som upplever sådant missnöje kan agera på två sätt, exit eller voice. Genom att 

avsluta sin relation till den ideella hjälporganisationen använder givaren sig av exit. Till 

exempel kan exit yttra sig genom att givaren avslutar sitt medlemskap eller givande. Voice 

innebär att utöva inflytande i syfte att åstadkomma förändring. Detta kan till exempel ske 

genom att i den allmänna debatten uttrycka sitt missnöje.  

5.2.2. Kontrollmekanismernas funktion 
I vinstdrivande organisationer används kontrakt för att kontrollera att agenten arbetar i 

principalens intresse. I avsaknaden av kontrakt krävs andra garantier för att den ideella 

hjälporganisationen arbetar i givarens intresse. Givarna kan ha olika intressen och behöver 

inte nödvändigtvis prioritera att skänkta pengar når den ideella hjälporganisationens 

huvudsakliga ändamål. I författarnas diskussion förutsätts dock att så är fallet. Andra 

eventuella intressen, såsom ett rent samvete och publicitet, anses därför vara sekundära. Syftet 

med ovan presenterade kontrollmekanismerna är i enlighet med detta resonemang att försäkra 

den ideella hjälporganisationens effektivitet.  
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Då givaren oftast varken har möjlighet eller resurser att kontrollera den ideella 

hjälporganisationen måste denne förlita sig på kontrollmekanismer. En styrelse, något som 

enligt praxis måste finnas i alla ideella hjälporganisationer, är en av de mest betydelsefulla 

kontrollmekanismerna.  

Styrelsens uppgift i alla organisationer är främst att övervaka att uppställda mål uppfylls. I en 

vinstdrivande organisation är målen vanligen av kvantitativ karaktär och följaktligen relativt 

lätta att mäta och kontrollera. I en ideell hjälporganisation är målen dock främst kvalitativa 

vilket försvårar uppföljning och övervakning av dem. Häri ligger problemet för styrelsen i en 

ideell hjälporganisation. Det är inte helt enkelt att mäta till exempel hur mänskligt lidande 

lindas och förhindras. Ideella hjälporganisationer har vidare ofta långsiktiga mål såsom att 

bota cancer vilket försvårar styrelsens övervakning av måluppfyllelse på kort sikt. Det faktum 

att styrelseledamöterna i Cancerfonden och Röda Korset enbart ersätts för inkomstbortfall kan 

medföra svårigheter att locka till sig rätt kompetens och kunskap. Styrelsen som 

kontrollfunktion i en ideell hjälporganisation kan enligt ovan resonemang antas vara svagare 

än dess motsvarighet i en vinstdrivande organisation.  

För alla organisationer är revision ett sätt att visa intressenterna att verksamheten bedrivs på 

ett korrekt vis. Problematiken med extern revision är för ideella hjälporganisationer samma 

som för alla organisationer. Incitamenten för en extern revisor att påpeka fel och brister 

minskar eftersom revisorn erhåller betalning från granskad organisation för utförd tjänst. 

Möjligen kan detta vägas upp av att revisorn, om granskningen inte utförs på ett korrekt vis, 

sätter sitt eget och revisionsbyråns rykte på spel. Det är vidare inte helt givet vad som 

inbegrips i administrations- och insamlingskostnader vilket möjliggör att kostnader kan 

placeras om i finansiella rapporter för att uppnå de krav SFI ställt upp för 90-konto. Revision 

som kontrollmekanism är nödvändig då den trots allt skänker ett visst mått av tillförlitlighet 

till den information som organisationen publicerar, dock bör den betraktas med kritiska ögon.  

Precis som alla andra organisationer måste ideella hjälporganisationer förhålla sig till de lagar 

och förordningar som reglerar dess verksamhet. Alla organisationer måste följa lagar om till 

exempel revision och anställningsskydd. Det faktum att det inte finns någon specifik lag för 

ideella föreningar försvagar dock lagens funktion som kontrollmekanism. Lagens betydelse 

som kontrollmekanism försvagas ytterligare av att den lag, lag (1987:667) om ekonomiska 

föreningar, som ideella hjälporganisationer sneglar på inte säger särskilt mycket om 

organisationernas faktiska arbete. Snarare reglerar lagen kriterier som organisationen måste 
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efterfölja till exempel lägst antal styrelseledamöter och att revisorn måste vara auktoriserad. 

Däremot går det inte att i lagen finna hur en ideell hjälporganisation bör använda insamlade 

medel.   

Avsaknad av andra kontrollmekanismer än styrelse, revision och till viss del lagtext har gett 

upphov till ytterligare kontrollmekanismer, specifika för ideella organisationer. Till de mer 

formella hör SFI och FRII. Ett 90-konto har blivit en allmänt vedertagen garant för att 

givarnas bidrag går till organisationernas ändamål. Det finns ingen anledning för en seriös 

insamlingsorganisation att inte inneha ett 90-konto. Avsaknaden av 90-konto innebär att 

garanti saknas för att pengarna går till det ideella ändamålet. SFI är en viktig 

kontrollmekanism på grund av den granskning som genomförs för utfärdande och 

innehavande av 90-konto.  

För att vinna, behålla och öka givarnas förtroende för insamling grundades FRII. 

Organisationen består idag av 107 svenska insamlingsorganisationer. 2006 beslutade FRII att 

ta fram en kvalitetskod i syfte att kvalitetssäkra insamlingsorganisationernas verksamhet. Då 

Koden dels är framtagen av insamlingsorganisationerna själva och dels är självreglerande kan 

dess partiskhet ifrågasättas och därmed även dess funktion som kontrollmekanism. 

Till de något mer informella kontrollmekanismerna, men med stor möjlighet att påverka, hör 

Charity Rating och den allmänna debatten. I anknytning till den allmänna debatten hör teorin 

om exit och voice. Charity Ratings grundande kan tolkas som att existerande 

kontrollmekanismer var otillräckliga och utgör därför ett komplement till de mer formella 

kontrollmekanismerna. Till skillnad från FRII har Charity Rating ingen koppling till 

insamlingsorganisationer och värnar om sin oberoende ställning genom att dessa inte beviljas 

medlemskap. Granskningen utgår från publika årsredovisningar och interna styrdokument. 

Eftersom de ideella hjälporganisationerna inte har någon skyldighet att lämna ut interna 

styrdokument är det upp till varje organisation att besluta om offentliggörandet av sådana 

dokument. Som nämnts tidigare ligger informationsutlämningen till grund för Charity Ratings 

bedömning. Då ett dåligt betyg från Charity Rating kan föranledas av att intern dokument inte 

lämnas ut kan dess roll som kontrollmekanism ifrågasättas. Vidare kan det ifrågasättas vilken 

rätt Charity Rating har att kräva dessa interna dokument. Oavsett de ideella 

hjälporganisationernas syn på Charity Rating kan det tänkas att de fyller en viktig funktion 

som kontrollmekanism. Om Charity Ratings granskning tyder på brister förmedlas detta 

genom en rapport vilken publiceras på hemsidan med förhoppningen om att allmänheten ska 
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få kännedom om problemen. Finns det grund för kritiken som framförs ställs vanligen 

organisationen till svars i media. Vanligen sker därefter en förändring i organisationen eller så 

visar medlemmarna sitt missnöje genom att överge organisationen. Ett exempel av ovan 

beskrivna förlopp är då det uppdagades att Westerberg tjänade 68 500 kronor i månaden, 

vilket i ett senare skede ledde till en sänkning av hans arvode. Ett annat exempel är Akelius 

uttalande, i inledningen nämnt, angående ideella hjälporganisationer ersättningsnivåer. 

Genom att uttrycka sitt missnöje i media använde sig Akelius av voice. 

Nedan följer en figur över hur händelseförloppet från Charity Ratings granskning till en 

fungerande kontrollmekanism kan se ut:  

 

Figur 5. Modellen ovan illustrerar ett möjligt händelseförlopp som tar sin början i Charity Ratings granskning och vilket i slutändan utgör en 

fungerande kontrollmekanism. 
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6. Sammanfattning 

Det avslutande kapitlet innehåller slutsats och förslag till framtida forskning. 

6.1 Slutsats 
Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det existerar agentproblem i ideella 

hjälporganisationer samt att utreda om det finns kontrollmekanismer för att hantera sådana 

problem, vilka de i så fall är och hur de fungerar.  

Om ett agentproblem existerar måste detta kunna härledas till en agent och en principal. Av 

analysen har det framkommit att agenten utgörs av den ideella hjälporganisationen. Något 

entydigt svar på vem som är principal framkom dock inte. Givaren är en möjlig principal och 

sattes i relation till organisationen för att utreda huruvida ett agentproblem förekommer. 

Eftersom det är möjligt att givaren och organisationen har olika intressen är det inte otänkbart 

att agenten placerar sina intressen framför principalens. Organisationen har kontrollen över 

skänkta pengar och besitter därmed mer information om hur de används. Med stöd i ovan 

resonemang kan det antas att agentproblem existerar i ideella hjälporganisationer.  

För att hantera agentproblem finns dels allmänna kontrollmekanismer vilka inte enbart gäller 

för ideella hjälporganisationer. Till dessa hör styrelse och extern revision. Möjligheten att 

utöva exit och voice kan också betraktas som en kontrollmekanism. För aktiebolag är 

aktiemarknaden en ytterligare viktig kontrollmekanism. Marknaden som kontrollmekanism 

kan inte tillämpas på ideella hjälporganisationer då någon handel med äganderätter inte 

existerar. 

Ideella hjälporganisationer måste, som alla andra organisationer, rätta sig efter lagen. Hur 

ideella hjälporganisationer använder insamlade medel stadgas inte i lagen och därmed ställs 

inga tvingande krav på organisationerna. Då det inte finns en specifik lag för ideella 

organisationer är dessa hänvisade till andra typer av regleringar, till exempel egna stadgar.  

Som en konsekvens av att det inte finns någon specifik lag och som ett komplement till 

styrelse, extern revision och möjligheten att utöva exit och voice har andra typer av kontroller 

vuxit fram. SFI och FRII är två sådana typer vilka gäller specifikt för ideella 

hjälporganisationer. Den förstnämnda består av organisationer som inte bedriver välgörande 

verksamhet och utgör därför en utomstående tredje part. FRII däremot består av 

insamlingsorganisationerna själva och därmed kan dess objektivitet ifrågasättas.  
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Ovan nämnda kontrollmekanismer är varken var för sig eller tillsammans tillräckliga för att 

garantera att ideella hjälporganisationer använder insamlade medel ändamålsenligt. Enbart 

grundandet av Charity Rating och dess fortsatta existens styrker detta. Trots att Charity Rating 

ökar granskningen av ideella hjälporganisationer innebär det inte nödvändigtvis att kontrollen 

är tillräcklig. Charity Ratings betydelse som kontrollmekanism stärks av den mediala debatten 

och vice versa. Den senaste tidens mediala debatt om ersättning till ledande befattningshavare 

i ideella hjälporganisationer hade troligtvis inte uppstått om det inte varit för Charity Ratings 

granskning.  

Ideella hjälporganisationer är beroende av individers förtroende för fortsatt givande och 

påverkas därför av vad som framkommer i den allmänna debatten. I den allmänna debatten 

kan personer med stort inflytande uttrycka sitt missnöje och därmed påverka andras 

inställning till ideella hjälporganisationer. För personer med mindre inflytande är en möjlighet 

att överge organisationen. Om det finns en grund för den kritik som framförs i den allmänna 

debatten eller om många överger organisationen måste förändring ske. Charity Rating, den 

allmänna debatten och teorin om exit och voice kan därför tillsammans bilda en fungerande 

och effektiv kontrollmekanism.  

Röda Korset utgör ett bra exempel på hur kontrollmekanismen verkar. Charity Ratings 

granskning av organisationen visade att styrelseordföranden hade högre arvode än 

motsvarande befattningshavare inom samma bransch. Media tog tillvara på informationen och 

satte igång debatten om ideella hjälporganisationers användning av insamlade medel. Röda 

Korsets granskning av den egna organisationen ledde sedermera till att styrelseordförandes 

arvode sänktes. Händelseförloppet tyder på att kontrollmekanismen fungerar. 

Uppsatsens slutsats är att agentproblem existerar i ideella hjälporganisationer och att det finns 

kontrollmekanismer för att kontrollera sådana problem. Den mest effektiva 

kontrollmekanismen utgörs av Charity Rating i kombination med den allmänna debatten samt 

möjligheten att utöva exit och voice.  

6.2 Förslag till framtida forskning 
Författarna hoppas med denna uppsats väcka framtida studenters intresse för ämnet. Eftersom 

det inte tidigare genomförs särskilt mycket forskning kring ideella hjälporganisationer tror 

författarna att det är ett område som inbjuder till många intressanta uppslag.  
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En mer ingående studie av ideella hjälporganisationer skulle vara av intresse för ett djupare 

perspektiv, exempelvis skulle fler representanter för fallorganisationerna kunna intervjuas. En 

studie av fler fallorganisationer är också önskvärd för att om möjligt kunna dra generella 

slutsatser om ideella hjälporganisationer.  

Ideella hjälporganisationer verkar inom en väldigt komplex sektor. Att undersöka om det 

finns möjlighet att korrigera befintlig eller eventuellt skapa ny teori för att beskriva den 

kontext inom vilken ideella hjälporganisationer verkar är en möjlig idé till framtida forskning. 

Kvalitativa mål är svåra att mäta och följaktligen är det svårt att utreda hur effektiva ideella 

hjälporganisationer är. En kvantitativ studie med inriktning på organisationernas effektivitet 

är ännu en idé till framtida forskning. En sådan studie skulle indirekt medföra en kontroll av 

kontrollmekanismerna. Om en sådan studie skulle finna att organisationerna är effektiva 

skulle fokus möjligen flyttas från den senaste tidens påstådda ineffektivitet till den faktiska 

skillnad ideella hjälporganisationer gör för behövande.  
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Appendix 1 Fallorganisationer 

Cancerfonden 
Vad vi idag känner som Cancerfonden tog sin början i en insamling under namnet ”I kamp 

mot kräfta”. Personen bakom insamlingen var en kvinna vid namn Ebba Andersson. Samtidigt 

som Ebba Andersson arbetade med insamling planerade Morri Nidén att bilda en rikstäckande 

organisation för cancerdrabbade. Ebba och Morri hade tre saker gemensamt, de hade båda 

drabbats av cancer, de hade båda botats från sin sjukdom och de hade båda ambitionen att 

hjälpa till i kampen mot cancer genom att samla in mer pengar till forskning så att fler 

drabbade, likt dem, skulle tillfriskna. Detta ledde till att den 20 juni år 1951 grundades 

”Riksföreningen för kräftsjukdomars bekämpande”, något år senare fick organisationen 

namnet ”Riksföreningen mot cancer” och idag arbetar organisationen under namnet 

Cancerfonden. Cancerfonden har sedan sitt grundande, för drygt 50 år sedan, samlat och 

skänkt över fem miljarder kronor till forskning.131 

Röda Korset 
Röda Korsets historia tog sin början år 1859 då den schweiziske bankiren Henry Dunant 

bevittnade fasansfulla scener efter slaget mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. 

Några år senare var samma Henry Dunant initiativtagare till vad som senare kännetecknas 

som Genèvekonventionen och bildandet av Röda Korset. Röda Korset finns idag representerat 

i 186 länder världen över och de 97 miljoner medlemmar och frivilliga medarbetare har som 

mål att lindra mänskligt lidande oberoende av religiös, politisk och etnisk tillhörighet och 

oberoende av hur lidandet uppkommit. Röda Korsets verksamhet grundar sig i att individer 

frivilligt engagerar sig och bidrar med tid och kunskap för att främja organisationens 

grundprinciper.132  

 

 

 

 

                                                        
131 www.cancerfonden.se (2010-04-28). 
132 www.redcross.se (2010-04-07). 
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Appendix 2 Intervjufrågor  

SFI 
Namn och befattning? 

Är er kontroll en garanti för att pengarna går dit de ska? 

Vem utför kontrollen? 

90-kontot kan bli indraget om organisationen överskrider 25 % -spärren, finns det några andra 

sätt 90-kontot kan bli indraget? 

Vem ser ni som uppdragsgivare (principal) och utförare (agenten) i en ideell organisation? 

Anser ni att det kan finnas fler än en uppdragsgivare och utförare?  

Finns det några speciella anmärkningar gällande Cancerfonden och Röda korset? 

Charity Rating 
Namn och befattning? 

Fanns det någon speciell anledning till att CR startades? 

Hur går en granskning till? 

Hur anser ni att de organisationer ni granskar ser på ert arbete?  

Får ni mycket respons från allmänheten på era rapporter? 

Hur ställer ni er till 90-konto kravet på att minst 75 % av intäkterna ska gå till organisationens 

ändamål? Är 75 % ett rimligt krav? 

Vilka reaktioner får ni från organisationer som får dåligt betyg? 

Vi har studerat Cancerfonden och Röda Korset. Några särskilda anmärkningar vad gäller 

dessa organisationer? 

I ett aktiebolag anses aktieägare vara uppdragsgivare (principal) och ledning (agent) de som 

utför uppdraget. Vilka anser ni ha motsvarande roll i en ideell organisation? Alltså vem är 

uppdragsgivare och vem utför uppdraget?  

Anser ni att kontrollen av ideella organisationer är tillräcklig? Om inte, vad för ytterligare 

kontroll anser ni behövas? 
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Anser ni att styrelser som kontrollfunktion i ideella organisationer kan jämställas med dess 

funktion i ett aktiebolag? 

Har medlemmarna möjlighet att göra sin röst hörd eller syns deras missnöje endast genom 

utträde ur organisationen?  

Cancerfonden 
Namn och befattning? 

Har varje insamling (exempelvis Rosabandet) eget 90-konto? Om inte, varför? Hur garanterar 

ni då att pengarna gå till det givna ändamålet? 

Hur ställer ni er till Charity ratings arbete med att granska ideella organisationer? Varför har 

ni valt att inte besvara Charity ratings frågor? 

Hur följer ni upp effektivitetskraven som ställs av SFI? 

Vad gör ni för att öka er effektivitet? 

Varför har ni valt att placera bidragsgivares pengar på börsen? 

Hur ser ni på de tillfällen då placeringarna förlorar i värde? 

I ett aktiebolag anses aktieägare vara uppdragsgivare (principal) och ledning (agent) de som 

utför uppdraget. Vilka anser ni ha motsvarande roll i en ideell organisation? Alltså vem är 

uppdragsgivare och vem utför uppdraget?  

Hur arbetar ni för att garantera att bidragen används så effektivt som möjligt?  

Röda Korset 
Namn och befattning? 

Hur ställer ni er till Charity Ratings arbete med att granska ideella organisationer? Anser ni att 

Charity Rating har ”rättighet” att granska er organisation genom att till exempel få tillgång till 

interna styrdokument?  

Hur följer ni upp att ni bibehåller de effektivitetskraven som ställs upp av SFI?  

Vad gör ni för att öka er effektivitet?  

Varför har ni valt att placera bidragsgivares pengar på börsen?  
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Hur ser ni på de tillfällen då placeringarna förlorar i värde?  

Vi vet att ni nyligen har sålt den hotell- och konferensanläggning som ni tidigare bedrev, men 

hur motiverar ni att bidragsgivares pengar användes till detta ändamål?   

Hur ställer ni er till att nyss nämnda verksamhet gick i förlust bland annat år 2008? 

I ett aktiebolag anses aktieägare vara uppdragsgivare (principal) och ledning (agent) de som 

utför uppdraget. Vilka anser ni ha motsvarande roll i en ideell organisation? Alltså vem är 

uppdragsgivare och vem utför uppdraget?   

Finns det förståelse för att en hög ersättning till, säg styrelsen, kan uppfattas som att 

egenintresset sätts framför organisationens bästa?   

Vilken är er främsta kontrollmekanism (till exempel styrelsen, revision, ISO, media etc.) för 

att försäkra effektivt arbete?  

Hur har de senaste årens negativa skriverier påverkat Röda Korset och styrelsens arbete?   

Har kontrollen och granskningen över verksamheten förbättrats till följd av den allmänna 

debatten kring ideella hjälporganisationer?  

Hade till exempel Bengt Westerbergs ersättning tagits upp till diskussion om det inte vore för 

rådande samhällsdebatt? 

Känner ni att media ger en rättvis och objektiv bild av Röda Korset? Upplever ni att Röda 

Korset får mer kritik än andra liknande organisationer?  

 

 

 

 

 


