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SAMMANFATTNING  
 
Titel: ”Fullständig kontroll på varenda krona - En kvalitativ studie av fyra svenska 
insamlingsorganisationer och deras uppfattningar om internkontroll” 
 
Problemformulering:  Hur fungerar den interna kontrollen i svenska 
insamlingsorganisationer och hur kan den förbättras? 
 
Syfte: Att analysera hur den interna kontrollen fungerar i svenska 
insamlingsorganisationer samt att se hur den kan utvecklas och förbättras. De delsyften 
som ställdes upp för att detta huvudsyfte skulle kunna nås var; att belysa deltagarnas 
upplevelse och uppfattning av internkontroll, att utvärdera hur de ideella 
organisationernas särdrag påverkar internkontrollen, samt att utifrån 
insamlingsorganisationernas synvinkel studera introduktionen av FRIIs kvalitetskod. 
 
Avgränsning: I studien inkluderas enbart svenska insamlingsorganisationer som är 
medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 
 
Metod: Med ett hermeneutisk vetenskapligt förhållningssätt som grund antogs en 
kvalitativ forskningsstrategi. Undersökningen har inslag av ett deduktivt angreppssätt då 
befintlig teori användes vid utformandet av en semistrukturerad intervjuguide. Syftet med 
de intervjuer som genomfördes var dock inte att testa på förhand formulerade hypoteser 
utan att skapa en förståelse för insamlingsorganisationernas upplevelser och uppfattning 
av internkontroll. Intervjuerna hölls med personer vars ansvarsområden innefattade den 
interna kontrollen. Fyra stycken telefonintervjuer genomfördes med respondenter som 
företrädde fyra insamlingsorganisationer med olika verksamhetsinriktningar (miljö- och 
naturvård, social omsorg och forskning) samt av olika storlek.  
 
Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen ingår teorier om 
insamlingsorganisationer samt teorier om internkontroll. Bland de teorier som behandlar 
insamlingsorganisationer ges bland annat en beskrivning över vad som utmärker en 
organisation som verkar i den ideella sektorn. Internkontroll presenteras utifrån COSOs 
modell över den interna kontrollens fem komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn. Vidare tillhandahålls en 
genomgång av Frivilligorganisationernas Insamlingsråds nyframtagna kvalitetskod samt 
resultat från tidigare forskning relaterade till internkontroll i insamlingsorganisationer. 
 
Resultat: I de fyra organisationerna som vi har gjort intervjuer i finns en utvecklad 
internkontroll. Däremot är en del områden mindre utvecklade än andra och kan behöva 
förbättras. Bland annat kan dokumentationen och kommunikationen av internkontrollen 
förbättras väsentligt i alla fyra organisationer.  Kontinuerliga utvärderingar av 
internkontrollen görs i två organisationer, men i de övriga två organisationer görs ingen 
kontinuerlig utvärdering för tillfället. FRIIs kvalitetskod, som blir obligatorisk från och 
med verksamhetsåret 2009, ses i mångt och mycket som lösningen på dessa 
tillkortakommanden utav respondenterna själva. 
 



FÖRORD 
 
Vi påbörjade vårt uppsatsarbete utan någon klar idé om vad vi ville studera. Under 
samma tid som vi tillsammans satte oss ner för att starta vårt arbete riktades det i media 
en hel del uppmärksamhet mot insamlingsorganisationer, både på deras viktiga roll i 
samhället och på brister som förekommit. Detta väckte ett intresse hos oss och vi enades 
om att vår uppsats skulle handla om just detta. Intresset har hållit i sig under hela arbetets 
gång då det visade sig vara ett spännande och relativt outforskat område. Vi vill ta 
tillfället i akt att rikta ett varmt tack till alla dem som, trots en hög arbetsbelastning, ställt 
upp på intervjuer. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Tobias Svanström för goda 
tips och råd samt tänkvärda reflektioner. Sist vill vi även tacka varandra för ett gott 
samarbete. 
 
 
Umeå, den 7 januari 2009 
 
Jenny Larsson och Sanna Holmlund 
 



ORGANISATIONER & MYNDIGHETER 
 
COSO   
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
 
FRII    
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
 
Riksrevisionen  
Svensk myndighet som granskar offentlig verksamhet 
 
SFI  
Stiftelsen för Insamlingskontroll (Svensk Insamlingskontroll från och med 2009) 
 
SIDA  
Svensk myndighet för internationellt utvecklingssamarbete 
 
BEGREPPSFÖRKLARINGAR  
 
90-konto  
Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan beviljas ett så kallat 90-konto av 
Stiftelsen för Insamlingskontroll. För att beviljas ett sådant konto ska organisationerna 
uppfylla vissa krav. Ett av dessa krav är att endast 25 procent av de totala kostnaderna får 
gå åt till insamlings- och administrationskostnader.1 
 
Insamlingsorganisationer  
Med insamlingsorganisationer menar vi organisationer som bedriver någon form av 
insamling av pengar bland privatpersoner, företag och myndigheter. Detta för att kunna 
utöva sina verksamheter och uppnå sina ändamål. 
 
Internkontroll 
I vår uppsats utgår vi från COSOs definition av internkontroll vilken lyder: 
”a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 
• Effectiveness and efficiency of operations 
• Reliability of financial reporting  

• Compliance with applicable laws and regulations.” 2 
 

FRIIs kvalitetskod  
FRII har tillsammans med Öhrlings PWC tagit fram en kvalitetskod som innehåller ett 
antal riktlinjer på en rad olika områden, exempelvis styrning, ledning och kontroll. 
Kvalitetskoden riktar sig till insamlingsorganisationer, främst till FRIIs 
medlemsorganisationer för vilken koden blir obligatorisk från och med 2009.3  

                                                 
1 http://213.131.156.10/xpo/bilagor/20081020091456.pdf [Tillgänglig 2008-11-11] 
2 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-17] 
3 www.frii.se/pdf/FRIIs_kvalitetskod_070530.pdf [Tillgänglig 2008-11-11] 
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1. INLEDNING 
Denna uppsats handlar om internkontroll i insamlingsorganisationer. I detta inledande 
kapitel kommer vi att presentera en problembakgrund som leder oss till vår 
problemformulering, samt redogöra för vårt syfte med studien och de avgränsningar vi 
gjort. Framförallt vill vi visa på ämnets aktualitet och att det finns en efterfrågan på en 
sådan här studie. 
 

1.1 Problembakgrund 
Allt fler skänker pengar till välgörande ändamål. År 2007 var ett rekordår och insamlade 
medel från allmänheten uppgick till fem miljarder kronor 4 . Listan över de 
insamlingsorganisationer som samlat in mest pengar toppades av Cancerfonden följd av 
Rädda Barnen. Dessa två organisationer hade tillsammans samlat in över 700 miljoner 
kronor. Den organisation vars insamling ökat mest från förgående år var 
Världsnaturfonden, som ökat sina insamlade medel med 38 procent.5 
 
Under Radiohjälpens stora insamlingsgala 2008, som sändes i svensk television under två 
dagar, samlades 87 miljoner kronor in till världens barn. De insamlade pengarna 
fördelades av Radiohjälpen vidare ut till ideella föreningar och insamlingsstiftelser som 
arbetar med humanitära frågor.6 Detta är ett exempel på hur mycket pengar som kan vara 
i omlopp under en enda insamlingskampanj. Eftersom bidragsgivarna, som till stor del 
består av privatpersoner, vill veta hur pengarna de bidragit med används har media ett 
stort intresse av att bevaka och granska insamlingsorganisationerna å allmänhetens 
vägnar. Bland annat har Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj synats av media och fått 
kritik för att för stora delar av insamlade medel går åt till administrativa kostnader. 
Vidare har kampanjen även fått kritik för att de pengar som samlas in genom kampanjen 
inte särredovisats från Cancerfondens totala insamlade medel.7  Kritiken har senare 
avfärdats av både Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) och Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII).8 
 
Det är inte bara media som granskar insamlingsorganisationerna. De organisationer som 
har beviljats ett så kallat 90-konto blir också årligen, förutom att bli granskade av sin 
egen revisor, granskade av SFI9. Många av organisationerna har även projekt utomlands 
och erhåller statliga bidrag genom SIDA, myndigheten för internationellt 
utvecklingssamarbete, vilket innebär att SIDA och således indirekt Riksrevisionen 
övervakar deras arbete.  
 

                                                 
4 Beloppet inkluderar enbart de pengar som svenska organisationer med 90-konto samlat in 
5 www.frii.se/1_faktastatistik.shtml [Tillgänglig 2008-11-11] 
6 www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73787&from=program_ao [Tillgänglig 2008-11-11] 
7 Anna-Lena Haverdahl och Inger Atterstam (2008, 3 november). En tredjedel till bröstforskning. [WWW 
dokument]. URL www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1981271.svd  
8 www.frii.se/index3.shtml och www.insamlingskontroll.se/Nyheter/9274_Aktuellt [Tillgänglig 2008-11-
11] 
9 www.insamlingskontroll.se/1200_Regler [Tillgänglig 2008-11-11] 
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2007 granskades SIDA och de SIDA-finansierade projekt som bedrevs genom enskilda 
insamlingsorganisationer av Riksrevisionen. I sin granskning kom Riksrevisionen fram 
till att den interna kontrollen i organisationerna i flera hänseenden var bristfällig. De 
projekt som genomförs i andra länder tillsammans med lokala samarbetsorganisationer 
granskas på plats av en lokal revisor varvid denna lämnar ett revisionsintyg för ytterligare 
granskning av de svenska revisorerna. Det var bland annat i detta led som brister hade 
förekommit. Väsentliga fel och oegentligheter hade undgått att bli upptäckta som en 
konsekvens av att de svenska revisorerna inte gjort några ytterligare uppföljningar av de 
lokala revisorernas revisionsintyg. I sin rapport kritiserade Riksrevisionen SIDAs 
revisionsinstruktioner, eftersom det i dessa gavs utrymme att tolka anvisningarna på ett 
sådant sätt att enbart en dokumentgranskning var tillräcklig. Som en effekt av den rapport 
som Riksrevisionen upprättade anlitade SIDA en revisionsbyrå att utreda de brister som 
Riksrevisionen påpekat. En del kunde bekräftas medan andra blev avfärdade. Vad som 
dock kunde konkluderas var att den interna kontrollen behövde förstärkas på alla nivåer, 
både i SIDA och i de enskilda insamlingsorganisationerna.10  
 
Effekterna av att det visat sig ha förekommit oegentligheter i vissa organisationer (även 
om det enbart rör sig om hos ett fåtal) och att den interna kontrollen visat sig vara 
bristfällig torde bli att det kommer att ställas hårdare krav på transparens och införande 
av effektivare kontrollsystem i insamlingsorganisationerna. Detta var vad som skedde i 
den vinstdrivande sektorn i och med Enron-, WorldCom- och Tyco-skandalen. Ett skärpt 
regelverk, Sarbanes Oxley Act, infördes 2002 i USA för att förbättra den finansiella 
tillsynen och för att undvika liknande skandaler11. Samma utveckling skedde här hemma i 
Sverige där Svensk kod för bolagsstyrning infördes 2005 för bolag noterade på 
Stockholmsbörsen12. Liknande kvalitetsförsäkrande koder har börjat sprida sig till den 
ideella sektorn. Exempelvis i USA har en del ideella organisationer implementerat delar 
av Sarbanes Oxley Act13 . Även i övriga delar av världen har olika varianter av 
kvalitetskoder arbetats fram för ideella organisationer och i Sverige har framtagandet av 
en sådan kod drivits av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) i samarbete med 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Enligt FRII är det branschen själv som har sett ett 
behov av och tagit initiativ till kvalitetskoden, vilket visar på att organisationerna tar de 
ökade kraven från deras bidragsgivare på största allvar och att detta är något som de vill 
bli bättre på.14  
 
Vår uppfattning är att forskningen kring den interna kontrollen i svenska 
insamlingsorganisationer i det närmaste är obefintlig. Däremot tycks det vara mycket på 
gång när det gäller den interna kontrollen hos insamlingsorganisationerna själva och hos 
deras intresseorganisationer. Branschens vilja att utveckla och förbättra den interna 

                                                 
10 Riksrevisionen. Oegentligheter inom bistånd. Är Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda 
organisationer tillräcklig?. RiR 2007:20 (Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2007), 8 
11 Venkataraman M. Iyer och Ann L. Watkins, ”Adoption of Sarbanes-Oxley Measures by Nonprofit 
Organizations: An Empirical study.” Accounting Horizons, (2008): 255  
12 www.bolagsstyrning.se/files/docs/Svenskkodforbolagsstyrning.pdf [Tillgänglig 2008-11-11] 
13 Iyer och Watkins, 255 
14 www.frii.se/pdf/FRIIs_kvalitetskod_070530.pdf [Tillgänglig 2008-11-11] 
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kontrollen indikerar på att det finns en efterfrågan på studier inom detta område och en 
kunskapslucka i forskningen att fylla. 
 

1.2 Problemformulering 
  
Hur fungerar den interna kontrollen i svenska insamlingsorganisationer och hur kan den 
förbättras? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att analysera hur den interna kontrollen fungerar i fyra svenska 
insamlingsorganisationer samt hur den kan utvecklas och förbättras. Vi vill genom detta 
nå en ökad förståelse för insamlingsorganisationers upplevelser och uppfattningar av 
internkontroll. För att uppnå detta syfte har vi ställt upp ett antal delsyften: 
 
• Att belysa respondenternas upplevelser och uppfattningar av internkontroll 
• Att utvärdera om de ideella organisationernas särdrag påverkar internkontrollen 
• Att studera introduktionen av FRIIs Kvalitetskod utifrån 

insamlingsorganisationernas synvinkel och dess eventuella framtida påverkan på 
den interna kontrollen 

• Att genom att uppfylla ovanstående delsyften försöka identifiera de områden som 
kan utvecklas och förbättras 

 

1.4 Avgränsning 
I studien inkluderas enbart medlemsorganisationer till Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd (FRII). FRII är en intresseorganisation för svenska 
insamlingsorganisationer som arbetar för att säkerställa kvalitén i branschen, exempelvis 
genom att ta fram riktlinjer för årsredovisning och etisk insamling15. Anledningen till att 
vi valt att göra denna avgränsning är ett antagande om att FRIIs medlemsorganisationer 
representerar seriösa organisationer vilka lägger stor vikt vid att tillgodose sina 
intressenters krav på ökad effektivitet och transparens, det vill säga sådana organisationer 
som vi är ute efter att studera. Vi vill dock vara noga med att påpeka att det finns andra 
verksamma insamlingsorganisationer som är seriösa, men som inte är medlemmar i FRII. 
Genom att avgränsa studien till FRIIs medlemsorganisationer fick vi fram en lista över 
tänkbara organisationer att studera. Som ytterligare motivering för denna avgränsning 
kan nämnas att det är för FRIIs medlemmar som kvalitetskoden kommer att bli 
obligatorisk från och med 2009, och att studera introduktionen av koden är ett av våra 
delsyften.   
 

                                                 
15 www.frii.se/index1.shtml [Tillgänglig 2008-11-11] 
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel försöker vi svara på frågor som berör ämnesval, förförståelse, 
vetenskapligt förhållningssätt, forskningsstrategi med mera. Anledningen till att vi vill att 
svaret på dessa frågor ska framgå så tydligt som möjligt är för att underlätta för läsaren 
att göra en egen bedömning av om resultatet av denna studie går att lita på. I ett senare 
kapitel kommer även det praktiska tillvägagångssättet beskrivas för att underlätta denna 
bedömning ytterligare. 
 

2.1 Ämnesval 
Insamlingsorganisationer har blivit bättre på att synliggöra sig själva och sina kampanjer 
och de samlar in mer pengar än någonsin förr. Speciellt nu innan jul har många 
organisationer synts och hörts flitigt i media och ute bland allmänheten. Den ökade 
uppmärksamhet som insamlingsorganisationerna tycks ha fått under den senaste tiden har 
väckt vårt intresse och vi har insett att det finns mycket intressant att studera i denna 
bransch, även ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vidare tycks bevakningen av 
insamlingsorganisationer ha ökat och några organisationer har fått motta en del kritik. Av 
den kritik som förekommit mot insamlingsorganisationer har en del varit riktad mot 
internkontrollen. Då vi anser att det är av största vikt att bidragsgivare ska kunna känna 
tillit och förtroende för att pengarna används korrekt beslutade vi oss för att detta var ett 
område vi ville studera närmare. Vi tror att organisationerna lägger stor vikt vid sina 
bidragsgivares synpunkter och att det finns en vilja samt en benägenhet att bli bättre i 
enlighet med intressenternas krav. 
 

2.2 Förförståelse 
Med förförståelse menas både våra personliga erfarenheter, det vill säga det som vi själva 
direkt har upplevt, samt de erfarenheter som vi har tillförskaffat oss genom att studera 
befintlig teori, det vill säga genom att studera andras upplevelser16. Den förförståelse vi 
har innan vi påbörjar ett forskningsprojekt leder oss till att studera ett visst problem och 
hur vi väljer att angripa det. När det problem, som förförståelsen lett oss till, besvaras 
skapar vi oss ny kunskap. Genom denna nya kunskap når vi en ytterligare förståelse, 
vilken i framtiden kommer att uppfattas som vår förförståelse.17 Bjereld, Demker och 
Hinnfors menar att förförståelsen inverkar både medvetet och omedvetet på de olika val 
som görs under forskningsprocessen18. Idén om att olika personer ser på saker och ting på 
olika sätt grundat i sin egen förförståelse innebär att problem blir upplevda, och då också 
undersökta, på olika sätt19. Med detta sagt ska vi nu redogöra för vår förförståelse och 
diskutera kring hur det kan ha påverkat de olika val vi gjort i vår studie. 
 

                                                 
16 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76 
17 Katarina Sjöberg och David Wästerfors, Uppdrag: forskning (Malmö: Liber, 2008), 104-105 
18 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap? (Lund: Studentlitteratur, 2002), 14-15 
19 Ibid, 27 
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Vår förförståelse: 
Jenny är sedan ett år tillbaka kassör i ett ungdomsförbund i Umeå och har därigenom en 
viss erfarenhet av hur det är att arbeta som frivillig inom den ideella sektorn på lokalnivå. 
Hennes engagemang i den ideella sektorn är givetvis en bidragande orsak till varför 
uppsatsen är riktad mot insamlingsorganisationer. Vidare, då internkontroll inte är något 
som diskuterats och utvärderats på lokal nivå i den förening hon är aktiv inom, var 
förväntningarna inför denna studie att internkontrollen inte skulle vara fullt så utvecklad i 
de deltagande insamlingsorganisationerna som i vinstdrivande företag.   
 
Höstterminen 2007 skrev Jenny sin kandidatuppsats om prestationsmätning i idéburna 
organisationer och under arbetet med denna fick hon reda på att FRII tagit fram en 
kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Det var denna kvalitetskod som sedan blev 
utgångspunkten för vår studie och som vi till stor del utgick ifrån när vi identifierade vårt 
problemområde. Detta innebär att utan den förförståelse som förvärvats under 
kandidatuppsatsarbetet hade vårt problemområde och syfte med stor sannolikhet sett helt 
annorlunda ut, då vi förmodligen inte vetat om att en sådan här kvalitetskod tagits fram. 
 
Vi studerar båda företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Under 
utbildningens gång har teorier om internkontroll behandlats och det har säkerligen haft 
betydelse för vårt val att fokusera på internkontroll, samt haft en inverkan på vilka teorier 
som använts i uppsatsen. Vidare, av betydelse för vårt val av perspektiv, är det faktum att 
de teorier som behandlat internkontroll under utbildningen har presenterats utifrån ett 
ledningsperspektiv. Detta innebär att på detta område sträcker sig vår förförståelse något 
djupare för denna grupps intressen än för andra berörda grupper.  
 

2.3 Perspektiv 
Internkontroll är till stor del en ledningsfråga och i vår studie utgår vi därför från 
ledningens perspektiv. Det är ledningen som ansvarar för implementeringen och 
utformningen av en organisations internkontroll och på så sätt har de en god insyn över 
hur internkontrollen fungerar och kännedom om vilka problemområden som finns. Även 
om styrelsen ytterst är ansvarig för internkontrollen deltar de inte i det operationella 
arbetet. Förvisso är de direktiv som kommer från styrelsen av betydelse, men det är upp 
till ledningen att utifrån dessa utforma hur arbetet praktiskt ska genomföras. Eftersom 
vårt syfte är att se hur den interna kontrollen fungerar samt hur den kan förbättras ansåg 
vi att det valda perspektivet kunde bidra med en mer ingående förståelse för vårt 
problemområde. 
 
En annan möjlighet hade varit att anta allmänhetens perspektiv eller någon annan av 
insamlingsorganisationernas intressenters perspektiv. Ett annat perspektiv hade dock med 
största sannolikhet medfört en något annorlunda problemformulering. Hade exempelvis 
företags perspektiv valts skulle problemformuleringen ha fokuserat på vilka krav de 
ställer på internkontrollen i insamlingsorganisationer som de väljer att samarbeta med. 
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2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
Med vetenskapligt förhållningssätt menar vi våra antaganden om människan, världen och 
om vad som är kunskap. Hur en forskare uppfattar verkligheten bestämmer hur han eller 
hon väljer att studera denna20. Därför är en redogörelse för dessa antaganden om 
verkligheten viktig för att läsaren ska kunna förstå de val som senare görs i uppsatsen och 
hur resultaten ska bedömas. 
 
Ett hermeneutisk förhållningssätt ligger till grund för denna studie. Detta innebär bland 
annat att vi betraktar människan som unik, det vill säga att ”varje människa uppfattar sig 
själva och sin situation på ett speciellt sätt”21. Vidare betyder det att vi antar att det finns 
en särskild mening bakom människans handlingar22, med andra ord avser hon något med 
sina gärningar23 . Vi utgår alltså från att de som deltar i vår studie uppfattar 
internkontrollen i deras organisationer på ett unikt sätt vilket betyder att resultaten enbart 
speglar deras uppfattningar av det vi studerar. Hade vi intervjuat någon annan, även inom 
samma organisation, hade resultaten sett annorlunda ut. 
 
En hermeneutiker fokuserar inte på hur världen är, utan på hur människor uppfattar sin 
värld24. Den kunskap som söks erhålls således genom tolkningar och förståelse för 
människors handlande25. Tolkningarna och förståelsen grundar sig i sin tur på vår egen 
förförståelse26. I och med att våra tolkningar och vår förståelse för andra människor är 
beroende av våra förkunskaper och egna erfarenheter är resultatet av forskningen en 
sammanblandning mellan studieobjektets livsvärld och vår egen27.  Resultaten måste 
alltså förstås i det sammanhang som de kom till. Den värld som vi ämnar studera består 
således inte av observerbara och mätbara företeelser, utan av våra studieobjekts 
uppfattningar om sin livsvärld. 
 
Vidare söker en hermeneutiker en helhetsförståelse28. Med en helhetsförståelse menas att 
man, istället för att bryta ner ett problem i olika delar och studera dessa var för sig, 
försöker se på de olika delarna tillsammans29. Den hermeneutiska spiralen innebär att 
forskaren börjar med att se till de olika delarna i problemet och genom tolkning kan 
delarna sättas in i helheten. Forskaren når på så sätt hela tiden en djupare förståelse för 
problemet.30 Den interna kontrollen består av flera olika delar. Vårt syfte är inte att 

                                                 
20 Johansson Lindfors, 10 
21 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 2004), 
106 
22 Ibid 
23 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (Red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: 
Studentlitteratur, 1998), 76 
24 Hartman, 187 
25 Ibid, 106 
26 Ibid, 191 
27 Ibid, 189 
28 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning (Lund: Studentlitteratur, 1991), 26 
29 Johansson Lindfors, 46 
30 Johansson Lindfors, 58 & Sjöberg och Wästerfors, 103 
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studera en separat del av internkontrollen utan att se på de olika delarna tillsammans för 
att kunna sätta in dem i sin helhet. 
  

2.5 Angreppssätt 
Med angreppssätt menas hur forskaren kopplar ihop det som studeras med redan befintlig 
teori31, med andra ord hur studien förhåller sig till empiri och teori. I de allra flesta 
metodböcker som vi har tagit del av beskrivs detta som ett val mellan ett induktivt eller 
ett deduktivt angreppssätt. Induktion innebär att forskaren utgår från verkligheten, det vill 
säga empirin, för att skapa teori32. Med deduktion menas det motsatta, nämligen att 
forskaren utgår från befintlig teori och med empirin testar huruvida teorin 
överensstämmer med den verkliga bilden av problemet33.  
 
Johansson Lindfors menar att förhållandet mellan empiri och teori inte alltid kan 
beskrivas som antingen induktivt eller deduktivt. Hon beskriver ytterligare ett 
angreppssätt, ”den gyllene medelvägen”. Som exempel nämner hon att det i studier där en 
hermeneutisk kunskapssyn tillämpas är vanligt att forskaren utgår från teori för att gå till 
empiri och sedan tillbaka till teori igen.34 Vidare betonar Johansson Lindfors att syftet 
med en undersökning inte nödvändigtvis behöver vara att testa en teori, även om 
forskaren ofta har med sig en form av teori genom sitt intresse för ämnet, vilket sedan 
används för att se hur det ser ut i verkligheten35. 
 
I denna studie har befintlig teori använts för att fördjupa våra kunskaper i det valda 
problemområdet. Anledningen till att vi ville fördjupa våra kunskaper i internkontroll och 
insamlingsorganisationer var för att under intervjuerna bättre kunna förstå och tolka 
intervjupersonernas beskrivningar av sina upplevelser. Vi har även utgått från befintlig 
teori vid utformandet av den intervjuguide som vi har använt under samtliga intervjuer. 
Teorin har således haft en viktig roll i vårt förberedelsearbete inför intervjuerna. Detta 
angreppssätt överensstämmer med beskrivningen av den deduktiva ansatsen, dock inte i 
den bemärkelsen att vi avser att testa den befintliga teorin. Empirins roll i vår 
undersökning var att, utifrån våra tolkningar av intervjuerna, skapa en förståelse för de 
organisationer som deltog i studien. Genom denna förståelse hoppas vi skapa en grund 
för fortsatt teorikonstruktion, det vill säga att den kan utgöra en plattform för vidare 
forskning. 
 

2.6 Forskningsstrategi 
Med forskningsstrategi menas här valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Valet 
mellan dessa två metoder bör göras utifrån den typ av kunskap som söks36 och ha sin 

                                                 
31 Patel och Davidson, 20 
32 Ibid, 21 
33 Johansson Lindfors, 55-56 
34 Ibid, 59-60 
35 Ibid, 60 
36 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Lund: Studentlitteratur, 1997), 14 
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utgångspunkt i det problem som forskaren valt att studera37. Vi har valt att studera 
internkontroll i insamlingsorganisationer med syfte att skapa en förståelse för hur den 
interna kontrollen fungerar i dessa organisationer. Därför ligger det närmast för oss att 
tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ forskningsstrategi syftar ofta till att 
försöka nå en djupare kunskap och förståelse om ett problem38, vilket forskaren uppnår 
genom sin tolkning av de berörda i studien och deras upplevelser39. Vidare är det centralt 
att med en kvalitativ forskningsstrategi visa på helhetsbilden, vilket möjliggör en ökad 
förståelse för det som studeras och dess sammanhang40.  
 
När vi bestämde oss för att undersöka internkontroll i insamlingsorganisationer var det på 
grund av ett intresse för att hitta det unika i organisationernas uppfattningar och 
upplevelser av internkontroll. En kvalitativ metod ger oss den möjligheten41. Den ger oss 
även utrymme att från få informanter erhålla riklig information42. Detta tillåter oss att gå 
på djupet av insamlingsorganisationernas uppfattningar och upplevelser av internkontroll 
trots den tidsbegränsning som studien omfattas av. 
 
Vi vill understryka att valet av en kvalitativ forskningsstrategi både innebär för- och 
nackdelar. Eftersom ett standardiserat frågeformulär inte används och frågorna således 
hålls öppna är det möjligt att för oss som forskare komma åt deltagarnas unika 
upplevelser och uppfattningar43. Vi tror att det är genom insamlingsorganisationernas 
egna synvinklar som vi kommer att nå den förståelse vi strävar efter. En kvantitativ 
forskningsstrategi hade inte erbjudit oss samma möjlighet att komma åt deltagarnas unika 
synvinklar eftersom den huvudsakligen fokuserar på mätbarhet, orsakssamband och 
generaliserbarhet44. Detta innebär att forskaren i en kvantitativ studie utgår från en 
standardiserad uppläggning vilket i sin tur avgör vilka svar från deltagarna som är 
tänkbara45. En fara med att låta deltagarna själva styra sin medverkan ligger i att 
forskaren kanske inte helt och hållet förstår deltagarnas motiv eller det som de ger uttryck 
för under exempelvis intervjuerna46. 
 
Den flexibilitet, bland annat över vilka frågor som ställs och i vilken ordning dessa ställs, 
som en kvalitativ metod tillåter innebär svårigheter med att göra jämförelser mellan olika 
enheter. Eftersom intervjusituationerna kan ha sett olika ut kan även den information som 
framkommer under intervjuerna se olika ut.47   En generalisering till andra 
insamlingsorganisationer och andra situationer är följaktligen inte möjlig, men det är inte 
heller vad vi strävar efter i vår studie. Genom våra analyser av de organisationer som 

                                                 
37 Patel och Davidson, 13 
38 Ibid, 99 
39 Alan Bryman, Kvantitet och kvalitet och i samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 1997), 
114 
40 Magne Holme och Krohn Solvang, 79 
41 Ibid, 78 
42 Ibid 
43 Ibid, 100-101 
44 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 99 
45 Magne Holme och Krohn Solvang, 14, 81 
46 Ibid, 94 
47 Ibid, 80 
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ingår i studien hoppas vi istället inspirera liknande organisationer, i liknande situationer, 
att reflektera över sin egen situation och sin fortsatta utveckling. Studien kan alltså ses 
som en vägledning för andra insamlingsorganisationer, men avser inte att ge någon 
fullständig bild över hur den interna kontrollen fungerar och hur den generellt bör 
fungera i insamlingsorganisationer.  
 

2.7 Insamling av sekundärkällor 
Vi skiljer på sekundära källor och primära källor. Med en primärkälla menas en sådan 
källa som vi varit med och samlat in själva, genom exempelvis intervjuer, och som 
därigenom skapas under studiens gång48. Sekundärkällor består av data insamlade av 
andra och därmed ursprungligen insamlade också för andra ändamål49. Hur vi har gått 
tillväga när vi samlade in våra primärkällor och de resultat som erhölls från dessa 
presenteras senare i uppsatsen under praktisk metod respektive intervjusammanställning. 
Under denna rubrik fokuserar vi enbart på våra sekundärkällor och hur vi har gått tillväga 
i vår litteratursökning. 
 
De sekundärkällor vi har använt oss utav består av artiklar, tidigare undersökningar och 
kurs- och facklitteratur om internkontroll samt den ideella sektorn. Några av dessa blev vi 
tipsade om av vår handledare. Detta var artiklar som använts på tidigare kurser inom 
institutionen. Övriga källor sökte vi fram via universitetsbibliotekets databaser; Business 
Source Premier (EBSCO), Emerald Fulltext, Artikelsök samt Album. De sökord vi 
använde oss utav var; internal control, COSO, internal control and nonprofit 
organizations, ideella organisationer, den ideella sektorn med flera. Sökningarna 
resulterade i ett flertal träffar och för att sålla mellan alla dessa valde vi att kolla närmare 
på dem som, efter en bedömning baserad på deras rubriker och senare även på deras 
sammanfattningar, verkade kunna bidra till förståelsen för vårt problemområde. Vi kan 
således ha missat relevanta källor i och med att alla träffar inte kunde ägnas en mer 
ingående genomgång. 
 

2.8 Källkritik 
Vi har valt att utifrån ett antal källkritiska kriterier värdera våra sekundärkällor. Dessa 
kriterier är; äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet50. 
 
Äkthet: 
Med äkthet menar Thurén att källan är det den utger sig för att vara. Han menar att det är 
viktigt att vara medveten om att källan kan vara förfalskad51. Då vi har använt oss av 
information från källor som publicerats i välrenommerade tidsskrifter, samt av 
information som har hämtats direkt från organisationernas officiella hemsidor, tycker vi 
att källornas äkthet har blivit säkerställd.  
 
                                                 
48 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Danmark: Studentlitteratur, 2006), 125 
49 Johansson Lindfors, 117 
50 Torsten Thurén, Källkritik  (Stockholm: Liber, 1997), 11 
51 Ibid, 12, 25 
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Tidssamband: 
Tidssamband handlar om källans aktualitet och när i tiden den aktuella händelsen 
beskrevs i förhållande till när den skedde52. Enligt Thurén är en huvudregel att desto 
nyare källan är desto trovärdigare kan den anses vara53. Den ideella sektorn förändras 
ständigt och därför var vi noga med att försäkra oss om att källan inte var äldre än ett par 
tre år när vi valde de teorier som skulle presenteras i uppsatsen. Vi har gjort ett undantag 
från detta kriterium då vi valt att inkludera McDonalds studie vilken publicerades år 1999. 
Anledningen till att vi valt att presentera denna trots att den tidsmässigt är något oaktuell 
var att den visade på några viktiga aspekter som vi kände att vi ville ha med. 
 
Oberoende: 
Med en källas oberoende menas att forskaren inte är styrd eller beroende av någon annan.  
En av de saker man kan kolla på är om den information som presenteras i källan är 
författarens primärkälla eller om det är en sekundärkälla. En primärkälla är ofta mer 
trovärdig.54 I de fall där författaren i våra källor har refererat någon annan har vi försökt 
att kolla upp förstahandskällan för att bilda oss en uppfattning om huruvida vi är eniga 
med författarens tolkning av denna. Detta var ibland inte möjligt eftersom alla artiklar 
och böcker inte gått att få tag på. I vårt arbete framkommer det när en andrahandskälla 
refereras till. 
 
Tendensfrihet: 
Om en källa inte uppfyller tendenskriteriet innebär det att informationen har styrts åt ett 
visst håll för att passa källans egna intressen och därigenom inte ger en sanningsenlig bild 
av verkligheten55. Det kan tänkas att COSO-modellen och FRIIs kvalitetskod har blivit 
framställda på ett för fördelaktigt sätt då vi använt oss utav de beskrivningar av COSO-
modellen och FRIIs kvalitetskod som tillhandahålls av upphovsmännen själva. För att 
väga upp detta har vi försökt att leta fram utomstående studier kring COSO-modellen. 
Kvalitetskoden är dock så pass ny att det inte har gjorts några utomstående studier i 
dagsläget, utan allt vi har haft att tillgå är den beskrivning som tillhandahålls av FRII. I 
övrigt har våra källor bestått av vetenskapliga artiklar och rapporter i vilka 
undersökningarna har gjorts på uppdrag av etablerade forskningsinstitut. Därför känns det 
rimligt att anta att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att minska källans egen påverkan 
på studien.  
 

                                                 
52 Thurèn, 11 
53 Ibid, 26 
54 Ibid, 34 
55 Ibid, 63 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Vår teoretiska referensram har delats upp i två delar. I den ena delen definierar vi vad 
som menas med insamlingsorganisationer samt presenterar teorier om den ideella 
sektorn i Sverige. I den andra delen definierar vi internkontroll och presenterar tidigare 
forskning  om den interna kontrollen i den ideella sektorn. 
 

3.1 Val av teorier 
Då uppsatsen handlar om internkontroll i insamlingsorganisationer ville vi i vår teoretiska 
referensram inkludera teorier om vad internkontroll är samt vilken funktion den fyller. 
Som vi tidigare nämnt utgick vi till stor del från FRIIs kvalitetskod när vi identifierade 
vårt problemområde. I kvalitetskoden hänvisas till COSOs definition av internkontroll 
och därför valde vi att även i vår studie utgå från denna definition. Vidare valde vi att 
inkludera agentteorin eftersom vi anser att den på ett bra sätt beskriver internkontrollens 
roll i förhållandet mellan organisationerna och deras intressenter. Vi ville även presentera 
resultat från tidigare undersökningar om hur den interna kontrollen fungerar i ideella 
organisationer. Några sådana undersökningar gjorda på den ideella sektorn i Sverige 
hittades inte, utan istället inkluderades några tidigare undersökningar från andra länder. 
 
Fortsättningsvis, på grund av inriktningen mot insamlingsorganisationer, valde vi att 
inkludera teorier om vad som utmärker en organisation som verkar i den ideella sektorn 
samt hur en sådan organisation skiljer sig från ett vinstdrivande företag. Vidare ansåg vi 
att tidigare undersökningar om hur den ideella sektorn ser ut i Sverige idag kunde bidra 
till förståelsen för organisationernas internkontrollsarbete. 
 

3.2 Upplägg 
Då vår teoretiska referensram består av ett antal olika delar har vi valt att börja kapitlet 
med att presentera dess upplägg. Som sagt har vi delat in vår teoretiska referensram i två 
delar, där del ett fokuserar på insamlingsorganisationer och där främsta fokus i del två är 
internkontroll. 
 
Del 1 – Insamlingsorganisationer 
• Definition 
• Särdrag 
• Den ideella sektorn i Sverige 
• Granskning och kontroll 

 
Del 2 – Internkontroll 
• Agentteorin 
• Definition  
• Ett exempel från USA 
• FRIIs kvalitetskod 
• Tidigare forskning 
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3.3 Del 1 - Insamlingsorganisationer 
I vår studie ämnar vi att undersöka hur den interna kontrollen är uppbyggd och fungerar i 
insamlingsorganisationer och därför finner vi det viktigt att ge en mer utförlig 
beskrivning av vad vi menar med insamlingsorganisationer. Vi finner det även angeläget 
att redogöra för den ideella sektorns, det vill säga den sektor i vilken dessa organisationer 
verkar i, särdrag eftersom det är dem som gör det intressant att studera den interna 
kontrollen specifikt för insamlingsorganisationer. 
 

3.3.1 Definition 
Med insamlingsorganisationer menar vi organisationer som bedriver någon form av 
insamling av pengar bland privatpersoner, företag och myndigheter för att kunna utöva 
sina verksamheter och uppnå sina ändamål. Insamlingsorganisationer är en del av det 
vidare begreppet ideella organisationer. En internationellt accepterad definition av en 
ideell organisation har tagits fram av John Hopkins Universitetet i USA. Enligt denna 
definition ska en organisation, för att klassificeras som ideell, vara organiserad (det vill 
säga att möten och andra aktiviteter ska anordnas regelbundet), vara privat (det vill säga 
att även om organisationen erhåller en betydande andel av sina insamlade medel från 
statliga myndigheter så ska den agera självständigt), inte dela ut vinster till medlemmar 
och ledare, vara självförsörjande, samt vara frivillig56.  
 

3.3.2 Ideella organisationers särdrag 
Anledningen till att vi finner det intressant att studera den interna kontrollen specifikt för 
insamlingsorganisationer är idén om att organisationer som verkar i den ideella sektorn i 
vissa väsentliga avseenden skiljer sig från organisationer som verkar i den privata sektorn. 
Dessa särdrag påverkar bland annat organisationernas redovisning och finansiella 
rapportering.57 Vi finner det även troligt att det påverkar andra områden, så som den 
externa och interna kontrollen av organisationerna.  
 
Mautz presenterar i sin modell från 1994 en rad egenskaper där ideella och vinstdrivande 
organisationer skiljer sig åt; syfte, verksamhet, mått på framgång, livskraft, syftet med 
resurser, intressenter och deras relationer, samt information för beslutsfattande. Gustafson 
har sammanställt dessa i en tabell som vi tänkte presentera här nedan eftersom vi tycker 
att den på ett överskådligt sätt beskriver hur den vinstdrivande och ideella sektorn skiljer 
sig åt från varandra.58  
 

                                                 
56 Lester M. Salomon, S. Wojciech Sokolowski och Regina List, Global Civil Society – An Overview. 
Baltimore: The John Hopkins University, Institute for Policy Studies, Center for Civil Society Studies, 
2003, 8 
57 Mautz (1994 ) i  Agneta Gustafson, Normer och praxis - tre ideella föreningar och deras redovisning 
(Göteborg: Bokförlaget BAS, 2006), 2 
58 Agneta Gustafson, Normer och praxis 2 - en pilotstudie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer 
– fallstudier av tre ideella föreningar och deras redovisning (Göteborg: Bokförlaget BAS, 2006), 9 
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Tabell 1. Skillnader mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer 

 
Egenskaper 

 

 
Vinstdrivande företag 

 
Ideella organisationer 

1. Syfte Vinst till ägarna Service åt bidragstagare, gratis eller till 
lägre pris än anskaffningskostnaden 
 

2. Verksamhet Produktion och försäljning av 
produkter och/eller tjänster till ett pris 
som överstiger kostnaden för att 
tillverka och sälja 

1. Samla in pengar 
 
2. Erbjuda service åt andra 
(Eget tillägg: användningen av 
insamlade medel kan se olika ut - en del 
organisationer distribuerar medlen vidare 
till samarbetsorganisationer, en del 
finansierar forskning, en del arbetar med 
informationsspridning, medan andra 
organisationer driver egna projekt 
och/eller verksamheter)  
 

3. Mått på framgång Vinst; Räntabilitet; Finansiellt tillstånd Procent av insamlade medel som använts 
för uttalat syfte. Insamlade medel. 
 

4. Livskraft Beror på om kunder är nöjda med 
kvalité, pris och service 

Beror på framgång med att samla in 
pengar 
(Eget tillägg: vidare beror framgången 
med att samla in pengar på 
organisationens förmåga att skapa 
förtroende hos bidragsgivarna59) 
 

5. Syftet med 
resurser 

De förväntas bli använda i 
verksamheten för att generera 
kassainflöden som överstiger utgifterna 
och därigenom ge medel så att de kan 
ersättas 
 

De förväntas bli använda för att erbjuda 
tjänster som distribueras gratis eller till 
ett pris under anskaffningskostnad 

6. Intressenter och 
deras relationer 

Kapitalintressenterna förväntar sig 
vinster och kapitalskydd; ledningen är 
utsatt för investerares kontroll; nöjda 
kunder är viktigt; kreditgivare och 
anställda har intressen av varierande 
styrka 
 

Bidragsgivare är viktiga; ledningen utsatt 
för kontroll enbart vid extrema tillstånd i 
insamlingsorganisationer 
(Eget tillägg: i den bemärkelsen att det 
inte finns några investerare som utsätter 
den ideella organisationens ledning för 
kontroll60, däremot granskas de 
organisationer som ingår i vår studie 
årligen av sin revisor) 
 

7. Information för 
beslutsfattande 

Vinstbeloppet, Räntabilitet, Soliditet Andelen använda medel av insamlade 
medel. Vilka slags utgifter man haft. 
Omfattningen av nuvarande och framtida 
behov insamlade medel. 
 

                                                 
59 Gustafson, 12 
60 Ibid, 15 
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Även i FRIIs Kvalitetskod, som berörts i inledningen och som kommer att presenteras 
närmare senare i uppsatsen, har man valt att tydliggöra den ideella sektorns särdrag. De 
särdrag som presenteras i kvalitetskoden överensstämmer med dem i ovanstående tabell. 
Vidare belyser man även i kvalitetskoden den mångfald av organisationer (gällande 
storlek, organisationsform, verksamhetsinriktning med mera) som omfattas av den ideella 
sektorn.61 Exempelvis omfattar sektorn organisationer med olika juridisk form, det vill 
säga allt ifrån ideella föreningar och stiftelser, till trossamfund och aktiebolag med 
begränsad vinstutdelning (oftast helägda dotterbolag till ideella föreningar och 
stiftelser)62.  
 

3.3.3 Den ideella sektorn i Sverige 
Det Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm har i 
mitten på 1990-talet påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga den svenska ideella 
sektorn. Från det att arbetet inleddes har sektorn expanderat och intresset för dess 
organisationer ökat.63  En pågående förändring av den ideella sektorns struktur och 
sammansättning har kunnat påvisas, vilken Wijkström och Einarsson har valt att 
benämna ”från nationalstat till näringsliv” 64. Bakgrunden till att de valt att benämna den 
pågående förändringsprocessen just på detta sätt är att svenska ideella organisationer 
historiskt sett har hämtat många av sina tankemodeller och stora delar av sina resurser 
från offentlig sektor. Idag däremot hämtas begrepp och metoder i allt högre grad från den 
vinstdrivande sektorn.65  Även om företagens gåvor bara utgör en liten del av 
organisationernas totala verksamhetsintäkter (se Figur 1 nedan) väljer allt fler svenska 
företag att samarbeta med ideella organisationer.66 Den ökande integreringen mellan 
ideella organisationer och företag är en av de bidragande faktorerna till att ideella 
organisationer allt oftare använder ett ”näringslivsspråk”67. Samtidigt utsätts de statliga 
bidragen till de ideella organisationerna för en mer prestationsbaserad tillsyn än tidigare. 
Även i samarbetet med den offentliga sektorn börjar det således finnas element av sådant 
som i vanliga fall förknippas med den vinstdrivande sektorn .68 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 www.frii.se/pdf/FRIIs_kvalitetskod_070530.pdf [Tillgänglig 2008-11-11], 3 
62 Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson, Från nationalstat till näringsliv? Det civila samhällets 
organisationsliv i förändring (Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm, 2006), 31-32 
63 Ibid, 5 
64 Ibid, 88 
65 Ibid, 87 
66 Ibid, 34 
67 Ibid, 88 
68 Ibid, 51 
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Figur 1. Fördelning insamlade medel 200669 
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En växande professionalisering är en del i förändringsprocessen av den ideella sektorn. 
Med professionalism menas att någonting görs bättre eller mer effektivt, och detta 
kopplas ofta till någon sorts expertkunskap och utbildning. Professionaliseringen i den 
ideella sektorn innebär en starkare distinktion mellan de avlönade inom organisationerna 
och deras medlemmar/frivilliga. De ideella organisationerna uttrycker själva att det finns 
ett behov av att ledningsfunktioner och insamlingsarbete görs mer professionellt. Nya 
professioner, så som exempelvis internrevisorer och controllers, spelar en betydande roll 
för utvecklingen av verktyg för bättre styrning och kontroll.70 
 

3.3.4 Granskning och kontroll 
I och med att alla de insamlingsorganisationer som ingår i vår studie är medlemmar i 
FRII måste de följa årsredovisningslagen samt FRIIs riktlinjer för god redovisningssed 
och för etisk insamling71. Vi har i Tabell 2 gjort en sammanställning av vilka och hur 
organisationerna granskas och kontrolleras då vi anser att det är viktigt att veta hur den 
externa kontrollen ser ut för att förstå den interna kontrollens betydelse. Tabellen ger inte 
någon fullständig bild av den granskning och kontroll som organisationerna utsätts för. 
Organisationer ingår ofta i olika nätverk och har komplexa samarbetsavtal med andra 
organisationer och företag, vilka var och en har sitt eget sätt att kontrollera sina 
samarbetsorganisationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 http://213.131.156.10/xpo/bilagor/20081215142008.000000.pdf [Tillgänglig 2008-12-01] 
70 Wijkström och Einarsson, 42-48 
71 www.frii.se [Tillgänglig 2008-12-08] 
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Tabell 2. Granskning av insamlingsorganisationer  
Kontrollorgan: Extern revisor SFI SIDA 

 
 
 
 
 
 

Det som granskas: 

Som medlem i FRII och 
innehavare av 90-konto 
måste organisationen ha 
en godkänd eller 
auktoriserad revisor. 
Revisorn ska granska 
hur organisationen 
uppfyller sitt ändamål, 
att den följer SFIs 
föreskrifter, samt deras 
finansiella rapportering 
och 
förvaltningsberättelse.72  
 

Eftersom alla de 
insamlingsorganisation-
er som ingår i vår studie 
har ett 90-konto blir de 
årligen granskade av 
SFI. SFI granskar först 
och främst hur stor del 
av de insamlade medlen 
som går till ändamålet 
och hur stor del som går 
till administrations- och 
insamlingskostnader.73 

Några av de 
organisationer som 
ingår i vår studie har 
ingått ett så kallat 
ramavtal med SIDA. 
Det är upp till 
organisationerna att 
kontrollera sina 
verksamheter utefter 
strikta och detaljerade 
direktiv från SIDA. 
SIDA gör 
stickprovsgranskningar 
och fältbesök för att 
utvärdera 
organisationernas arbete 
med detta.74  

 

3.4 Del 2 - Internkontroll 
I den teoretiska referensramens första del redogjorde vi för insamlingsorganisationers 
särdrag. Det finns emellertid också likheter mellan ideella organisationer och 
vinstdrivande organisationer (exempelvis utsätts båda av krav utifrån på att kunna visa de 
resultat som uppnåtts). Det är av den anledningen som vi inleder detta avsnitt med att 
presentera teorier om internkontroll som även gäller för vinstdrivande organisationer. Vi 
fortsätter detta kapitel med att presentera FRIIs kvalitetskod, som berör 
insamlingsorganisationer i Sverige, och avslutar med att studera den tidigare forskning 
som finns kring internkontroll och ideella organisationer. 
 

3.4.1 Agentteorin 
Agentteorin syftar till att beskriva relationen mellan en agent och en principal, där 
agenten agerar på uppdrag av principalen. Ett problem uppkommer när agenten styrs av 
andra intressen än principalen. Principalen försöker förena agentens intressen med sina 
egna med hjälp av olika incitamentsystem och/eller genom att övervaka agentens 
agerande. I ett aktiebolag uppstår en Principal-Agent-relation mellan bolagets aktieägare 
(principalen) och bolagsledningen (agenten). Trots att en ideell organisation inte existerar 
för att distribuera vinst till ägarna uppstår en Principal-Agent-relation även i detta fall. 
Här representeras principalen av organisationens bidragsgivare och frivilliga, medan 
agenten representeras av organisationens ledning.75 Istället för att försöka styra agentens 
agerande med avsikt att säkra sin utdelning agerar bidragsgivarna och de frivilliga för att 

                                                 
72 http://213.131.156.10/xpo/bilagor/20081020091456.pdf [Tillgänglig 2008-12-08] 
73 www.insamlingskontroll.se/1200_Regler [Tillgänglig 2008-12-08] 
74 SIDA, Kriterier för urval av ramorganisationer. Avdelningen för samverkan med enskilda 
organisationer och humanitärt bistånd, 2005. 11-12 
75 Cláudio Antonio Pinheiro Machado Filho et al., ”The Mechanisms of Governance in Nonprofit 
Organizations.” Corporate Ownership & Control, (2006-2007):  84 
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säkerställa de positiva effekterna av organisationens verksamhet. Därmed är det viktigt 
att organisationen kan visa sina bidragsgivare och frivilliga att det finns effektiva 
kontrollsystem som säkerställer att ledningen arbetar i linje med organisationens 
ändamål.76 Den interna kontrollen har således sin plats i gränssnittet mellan principal och 
agent. I figuren nedan ges en överskådlig bild över relationen mellan principal och agent. 
Enkelt beskrivet är principalen den som tilldelar agenten resurser och agenten är den som 
med hjälp av dessa resurser ansvarar för att verksamhetens ändamål blir uppnådda samt 
för återrapporteringen.77  
 
Figur 2. Relationen mellan Principal och Agent78 

 
Vi vill tydliggöra att internkontroll inte är detsamma som revision. Revision är en extern 
granskning av organisationen, utförd av en oberoende aktör, medan internkontroll är en 
integrerad del i organisationens verksamhets- och ekonomistyrning79. 
 
För ett börsnoterat bolag fungerar aktiemarknaden som en kontrollmekanism över 
ledningens arbete eftersom den direkt och indirekt speglar bolagets prestationer. Detta 
genom att ineffektivitet i organisationen avspeglas i priset på aktierna. Aktieägarna har 
således ett stort intresse av att se över ledningens ageranden. Eftersom ledningen riskerar 
att bli utbytt om organisationen presterar dåligt har de som sitter i ledningen incitament 
att försöka hålla uppe bolagets marknadsvärde, vilket sammanlänkar deras intressen med 
aktieägarnas. Denna typ av kontrollmekanism existerar inte för ideella organisationer. I 
en ideell organisation har de olika bidragsgivarna inte samma möjlighet att utöva en 
omfattande tillsyn över ledningens arbete och många av bidragsgivarna har inte heller 
samma intresse att se över ledningens arbete då deras bidrag inte sällan är små. Detta ger 
ledningen en stor frihet i sitt arbete. På grund av att bidragsgivarna ofta inte har samma 
möjlighet att utöva en betydande tillsyn över ledningen är det ännu viktigare för ideella 
organisationer att ha ett internt kontrollsystem som sammanlänkar principalens och 
agentens intressen. För bidragsgivarna är det viktigt att veta att deras bidrag hanteras på 
rätt sätt även fast de kanske saknar möjligheten att utöva en omfattande tillsyn. För 
ledningen är det viktigt att bidragsgivarna förstår att organisationen agerar i 

                                                 
76 Pinheiro Machado Filho, 85 
77 Anders Haglund, Jan Sturesson och Roland Svensson, Intern kontroll – en del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen (Malmö: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 2005), 30 
78 Ibid 
79 Ibid, 18 
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överensstämmelse med deras intressen för att de fortsatt ska få behålla deras förtroende 
och stöd. Aktiemarknaden som kontrollmekanism kan i ideella organisationer sägas 
motsvaras av ”insamlingsmarknaden”80  där bidragsgivaren själv bestämmer vilken 
organisation han eller hon skänker sina pengar till. Denna marknad fungerar dock inte på 
samma sätt som aktiemarknaden eftersom den inte är transparent, det vill säga inte direkt 
speglar organisationernas prestationer vilket en aktiemarknad gör. Organisationens rykte 
kan påverkas negativt om ledningen agerar på ett sådant sätt som inte är i 
överensstämmelse med bidragsgivarnas intressen.81 
 
Det är väldigt svårt att mäta prestationer i ideella organisationer och givarna är beroende 
av den information som lämnas ut av ledningen. Ledningen kan i viss utsträckning styra 
över vilken information som ska offentliggöras. Detta gör att det uppstår en 
informationsasymmetri mellan principalen och agenten eftersom ledningen kan välja att 
utelämna information. Denna informationsasymmetri skulle kunna vara mindre om en 
ideell organisation hade en eller några väldigt stora givare. Förekomsten av en stor 
bidragsgivare torde kunna innebära att högre krav ställs på organisationen i och med att 
en stor givare har större makt och möjlighet att utöva tillsyn än små givare har. Små 
givare har troligtvis en bild över hur de vill att organisationen de stödjer ska agera och 
hur de ska fördela sina resurser men inte möjligheten att utöva en omfattande tillsyn.82 
 

3.4.2 Definition 
En fungerande internkontroll är viktig både för vinstdrivande och ideella organisationer 
samt dess intressenter. Enligt ovanstående resonemang kanske dessutom ännu viktigare i 
ideella organisationer, på grund av avsaknaden av den transparenta kontrollmekanism 
som aktiekursen utgör för börsnoterade bolag. Om den interna kontrollen i organisationen 
fungerar som den ska blir de finansiella rapporterna tillförlitligare, vilket bland annat 
bidrar till att organisationernas intressenter kan fatta beslut på rätt grunder83. En effektiv 
internkontroll underlättar också det dagliga styrningsarbetet i organisationen genom att 
verka för att verksamhetens mål blir uppfyllda. Detta sker bland annat genom att risker 
identifieras i tid, vilket i sin tur bidrar till att ledningen kan vidta lämpliga åtgärder för att 
hantera dessa. En sådan risk kan vara förekomsten av oegentligheter inom organisationen. 
Genom att de upptäcks i tid innebär det att kostnader som uppstår i samband med 
oegentligheterna kan undvikas.84 Internkontroll bör inte ses som en engångsföreteelse, 
utan som en process vilken genomsyrar hela verksamheten och som ständigt utvecklas. 
Det är också viktigt att alla i verksamheten förstår att den interna kontrollen påverkas av 
deras handlingar. Det är således inte bara ledningen som påverkar organisationens interna 
kontroll, utan alla människor i organisationen, genom hur de agerar och huruvida de 

                                                 
80 Egen översättning av ”donation market” 
81 Pinheiro Machado Filho et al., 85-86 
82 Ibid, 86-87 
83 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-24] 
84 Rick Hayes et al., Principles of Auditing – An Introduction to International Standards on Auditing 
(England: Pearson Education Limited, 2005), 232 
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följer de mål som ställts upp. Ledningen är dock ytterst ansvarig för att se till att alla 
följer deras anvisningar.85 
 
COSOs (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
definition på internkontroll är den idag mest vedertagna definitionen. Deras ramverk för 
intern styrning och kontroll publicerades 1992 och har sedan dess blivit internationellt 
erkänd och väl använd86.  
 
COSO definierar internkontroll som ”a process, effected by an entity's board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding 
the achievement of objectives in the following categories:  
 
• Effectiveness and efficiency of operations.  
• Reliability of financial reporting. 
• Compliance with applicable laws and regulations.”87 

 
Enligt COSO består internkontrollen av fem olika komponenter; kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn. För att 
nå de mål som internkontrollen strävar efter att uppfylla (se i definitionen ovan) kan en 
organisation använda sig av de fem olika komponenterna. En organisation bör sträva efter 
att alla fem komponenter ska vara implementerade för att internkontrollen ska fungera 
effektivt. Det vill säga för att organisationens mål ska nås samt riskerna för 
oegentligheter minska.88  
 
Vi kommer nedan att presentera internkontrollens fem olika komponenter och dess 
funktion. 
 
Kontrollmiljö: 
Kontrollmiljön utgör en viktig del av en organisations internkontroll eftersom den bildar 
grunden för internkontrollens övriga delar. Kontrollmiljön handlar om medarbetarnas 
värderingar, kunskaper och attityder. Den handlar också om på vilket sätt ledningen styr 
organisationen, det vill säga hur arbetsuppgifter och ansvar fördelas samt vilka satsningar 
som görs på utveckling av medarbetare.89  Hayes et al. uttrycker att ”effektivt 
kontrollerade organisationer sätter en positiv ’tone at the top’ och etablerar lämpliga 
policys och tillvägagångssätt”90. De menar att det är viktigt att ledningen tydligt visar vad 
som är organisationens etiska värderingar och vilket beteende de förväntar sig av 
medarbetarna för att utveckla en positiv kontrollmiljö. Genom att tydligt kommunicera ut 
detta till hela organisationen kan ledningen minska riskerna för oegentligheter.91 Etik och 
moral betyder olika saker för olika människor och de värderingar en person har kan skilja 

                                                 
85 Hayes et al., 232-233 
86 www.coso.org/documents/SB_Executive_Summary_Swedish.pdf [Tillgänglig 2008-11-24], 2 
87 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-24] 
88 Ibid 
89 Ibid 
90 Egen översättning 
91 Hayes et al., 236-237 
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sig från andras92. Det är just på grund av detta som det är så viktigt för ledningen i en 
organisation att kommunicera ut de gemensamma värderingarna till alla berörda. 
 
Kontrollmiljön i en organisation lägger som sagt grunden för en effektiv internkontroll. 
En effektiv kontrollmiljö bidrar till att de anställda är väl medvetna om på vilket sätt de 
ska göra saker och vad som är det ”rätta” att göra. En ineffektiv kontrollmiljö medför att 
kontrollmekanismerna inte fyller sin funktion och att de anställda inte följer de riktlinjer 
som ställts upp, vilket ökar risken för oegentligheter. Det är viktigt att undersöka 
integriteten och de etiska värderingarna hos medarbetarna för att se om ledningen har 
lyckats uppmuntra etiskt beteende.93  
 
Riskbedömning: 
Alla företag/organisationer omgärdas av både interna och externa risker. Exempel på 
externa risker är; omvärldsrisker, finansiella risker och legala risker. Interna risker kan 
bestå av verksamhetsrisk och redovisningsrisk.94  Riskbedömningen handlar om att 
identifiera, analysera och utvärdera dessa risker för att på ett effektivt sätt kunna hantera 
dem. Eftersom en organisations omvärld ständigt är föränderlig är det viktigt att på ett 
effektivt sätt kunna identifiera nya risker som uppstår i och med dessa förändringar. Detta 
gör att organisationerna kan se över hur de ska hantera riskerna och vilka åtgärder som 
blir nödvändiga.95 Organisationerna bör fokusera på de områden där risken anses vara 
störst96. 
 
Kontrollaktiviteter: 
För att organisationens mål ska kunna nås måste det finnas tydliga policys och väl 
utarbetade arbetsmetoder för att garantera att alla inom organisationen arbetar mot 
samma mål och att de direktiv som ledningen ställt upp följs 97 . Effektiva 
kontrollaktiviteter säkerställer att direktiven följs, samt hanterar och kontrollerar även de 
risker som har identifierats under riskbedömningen98. Kontrollaktiviteter består av de 
direkta åtgärder som utförs med avsikt att säkerställa verksamhetens effektivitet99. 
 
Dokumentation och kommunikation: 
För att internkontrollen ska fungera fullt ut måste det finnas ett effektivt 
informationssystem så att både intern och extern information identifieras och 
kommuniceras ut till alla berörda. Det är också viktigt att alla inom organisationen förstår 
sin roll i internkontrollen. Det är ledningens uppgift att se till att alla förstår hur viktiga 
de interna kontrollerna är och på vilket sätt varje enskild individ bidrar till 
organisationens fortsatta arbete.100 Dokumentation av den information som skapas inom 

                                                 
92 Haglund, Sturesson och Svensson, 83 
93 Susan S. Lightle, Joseph F. Castellano och Benjamin T. Cutting, “Assesing the Control Environment.” 
Internal Auditor, Vol. 64, Nr. 6 (2007), 51-52 
94 Haglund, Sturesson och Svensson, 36 
95 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-24] 
96 Haglund, Sturesson och Svensson, 35 
97 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-24] 
98 www.coso.org/documents/SB_Executive_Summary_Swedish.pdf [Tillgänglig 2008-11-24], 10 
99 Haglund, Sturesson och Svensson, 47 
100 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-24] 
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organisationen är ett steg mot en bra kommunikation. Med en effektiv dokumentation 
skapas förutsättningar för en tydlig kommunikation om hur arbetet ska genomföras och 
vad som förväntas av alla. Dokumentationen fungerar även som ett stöd vid utbildning av 
nyanställda och övriga medarbetare.101  
 
Tillsyn: 
För att den interna kontrollen ska fungera måste den ständigt ses över. Genom löpande 
tillsyn av verksamheten och personalens arbete, samt utvärderingar av den interna 
kontrollen, så säkerställs kvaliteten inom organisationen.102 Effektiv tillsyn kan förbättra 
de övriga komponenterna i internkontrollen genom att rikta fokus på de områden där en 
mer ingående kontroll måste utföras103. Att uppdatera den interna kontrollen ses som ett 
väldigt viktigt steg för att den interna kontrollen ska fungera fullt ut. Eftersom en 
organisations omvärld ständigt förändras måste även den interna kontrollen ses över och 
anpassas efter dessa förändringar.104 
 

3.4.3 Ett exempel från USA 
Innan vi går in på FRIIs kvalitetskod och tidigare forskning vill vi med ett praktiskt 
exempel illustrera vad en bristande tillsyn av internkontrollen kan innebära för en 
insamlingsorganisation105. 
 
American Cancer Society är en ideell förening som fått erfara vad en bristfällig 
internkontroll kan innebära. 1995 fick Ohio-divisionen en ny VD vilken tidigare jobbat 
inom en annan av organisationens divisioner. På den nytillkomne VD:ns tidigare 
arbetsplats hade ekonomichefen utsatt organisationen för oegentligheter genom att skriva 
ut checkar till sig själv från divisionens konto. Därför var den nye VD:n nu angelägen om 
att se över den interna kontrollen och dess funktion i Ohio-divisionen. Hans 
undersökning visade att det fanns riktlinjer för hur oegentligheter skulle förhindras och 
således drogs slutsatsen att det fanns en väl fungerande internkontroll i denna division. 
Arbetet i divisionen fortsatte på som vanligt, problemet var dock att undersökningen inte 
fångat upp att dessa riktlinjer inte följdes av alla i organisationen.  
 
1997 anställdes en ny person till divisionens ekonomiavdelning. Som en del av den 
interna kontrollen gjordes en bakgrundskontroll av den nyanställda, vilken visade att 
personen tidigare inte varit dömd för något brott, men däremot uppvisade vissa 
kreditproblem. Efter att personen arbetat ett tag på organisationen upptäckte denna att 
hon hade ensamt ansvar för, och tillgång till, ett av organisationens konton. En upptäckt 
som startade en härva av missbruk av organisationens tillgångar. Förskingringen 
upptäcktes vid en internrevision och personen avskedades av den administrative chefen. 
 

                                                 
101 www.coso.org/documents/SB_Executive_Summary_Swedish.pdf [Tillgänglig 2008-11-24], 6 
102 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-24] 
103 www.coso.org/documents/SB_Executive_Summary_Swedish.pdf [Tillgänglig 2008-11-24], 5 
104 Hayes et al., 230 
105 Mark Gallagher och Vaughan S. Radcliffe, “Internal Controls in Nonprofit Organizations. The Case of 
the American Cancer Society, Ohio Division.” Nonprofit Management & Leadership, (2002), 313-325 
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Normalt sett skulle troligen oegentligheter av detta slag ha lett till att organisationen 
vidtagit åtgärder för att förbättra den interna kontrollen, men i detta fall utnyttjade den 
administrative chefen istället de brister som påvisats. Då han hade kontroll över olika 
informations- och finansieringssystem kunde han enkelt förskingra pengar. Han lyckades 
förskingra 7,5 miljoner dollar innan han blev upptäckt. Detta skedde dock inte genom en 
effektiv internkontroll, utan genom att han ringde sin fru och talade om för henne att han 
förskingrat dessa pengar och var på väg att lämna henne, varpå hon anmälde honom till 
FBI. I och med dessa oegentligheter lärde sig organisationen att det är viktigt att göra en 
bakgrundskontroll av de anställda, vilket inte gjordes vid tidpunkten för 
administrationschefens anställning. I efterhand visade det sig att han tidigare varit 
delaktig i diverse olika brott, inklusive förskingring. De lärde sig också att det är viktigt 
med en tydlig arbets- och ansvarsfördelning, det vill säga att en och samma person inte 
bör ha ensamt ansvar för till exempel ett konto.  
 

3.4.4 FRIIs kvalitetskod 
FRII har tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers tagit fram en kvalitetskod 
med syfte att öka transparensen och öppenheten inom insamlingsorganisationer. En viktig 
del av denna kod är organisationernas arbete med internkontroll. Kvalitetskoden ska 
fungera som ett komplement till lagstiftning och de riktlinjer för etisk insamling som 
redan finns. Från och med år 2009 kommer koden att vara obligatorisk för FRIIs 
medlemsorganisationer och meningen är att den årligen ska mynna ut i en så kallad 
kodrapport. Kodrapporten ska offentliggöras, men det är upp till organisationerna att 
välja om den ska inkluderas i årsredovisningen eller om den ska bestå av ett separat 
dokument. Vid utformningen av rapporten kan organisationerna vidare välja mellan att 
följa den standardiserade mall106 som FRII tagit fram, eller att i löpande text beskriva hur 
koden tillämpats. Oavsett vilket av alternativen som väljs ska organisationen ge en 
beskrivning över hur den interna kontrollen är organiserad. Det är styrelsen som är ytterst 
ansvarig för upprättandet av kodrapporten, det vill säga att deras (samt 
generalsekreterarens) underskrifter ska finnas med på dokumentet.107 
 
För kvalitetskodens utformning har inspiration främst hämtats från andra internationella 
initiativ, bland annat från Nederländerna och Storbritannien. Även Svensk kod för 
bolagsstyrning har varit en inspirationskälla, speciellt för kapitel fyra som behandlar just 
styrning, ledning och kontroll. Liksom Svensk kod för bolagsstyrning är den framtagna 
kvalitetskoden principbaserad, det vill säga att organisationerna kan välja att följa kodens 
riktlinjer eller förklara varför de valt att avvika från dem.108 
 
Eftersom kodrapporten inte måste inkluderas i förvaltningsberättelsen är dess innehåll 
inte föremål för revision. Däremot måste organisationerna i förvaltningsberättelsen ange 
om de upprättat en kodrapport för det senaste verksamhetsåret. Om inte så skett ska 
revisorn göra en anmärkning i sin revisionsberättelse. Revisorn ska självklart kunna 
kontrollera om en kodrapport verkligen finns men det ställs inte något krav på att denna 

                                                 
106 Se Bilaga 1 
107 www.frii.se/pdf/FRIIs_kvalitetskod_070530.pdf [Tillgänglig 2008-12-08] 
108 Ibid, 2, 4 
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ska granska innehållet i den. Det är upp till organisationerna själva att i samråd med sin 
revisor bestämma om även innehållet i rapporten ska vara föremål för granskning.109 
 
Kvalitetskoden innehåller riktlinjer på följande områden; övergripande principer, 
förhållande till omvärlden (redogörelse för beroendeförhållanden, samarbeten, motverka 
oegentligheter), mål och måluppfyllelse, styrning, ledning och kontroll, insamling, 
medarbetare, samt rapportering och information.110 Koden finns att läsa på FRIIs hemsida 
så vi finner det inte nödvändigt att gå in på varenda detalj utan har valt att fokusera på de 
områden som berör den interna kontrollen.  
 
Under kapitel fyra (styrning, ledning och kontroll) i FRIIs kvalitetskod behandlas 
internkontroll. Först ges en definition som är hämtad från redovisningsstandard 400 och 
lyder; ”alla de riktlinjer och rutiner (interna kontroller) som ledningen infört för att 
uppnå målet att, så långt det är praktiskt möjligt, säkerställa att verksamheten sköts väl 
och effektivt. Häri ingår rutiner för att säkerställa att de riktlinjer som ledningen lagt fast 
följs, att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras och upptäcks, att 
redovisningen är riktig och fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information 
upprättas i tid.”111 
 
Det hänvisas också till COSO-modellen och internkontrollens fem komponenter. Utöver 
definitionen av internkontroll i Kod för svensk bolagsstyrning, som bygger på COSOs 
definition, inkluderas även de aspekter som relaterar till verksamhetens ändamålsenlighet 
i FRIIs kvalitetskod.112  
 
Det ges inga detaljerade direktiv över hur arbetet med den interna kontrollen ska se ut, 
utan det som sägs är att ”styrelsen ska besluta om och regelbundet utvärdera 
organisationens interna kontroll, och därigenom säkerställa att den interna kontrollen 
fungerar effektivt”. Utvärderingen behöver inte publiceras offentligt utan behöver bara 
finnas tillgänglig internt. Vidare står det att organisationen årligen ska rapportera hur den 
interna kontrollen är organiserad. Denna information ska finnas i organisationens 
årsredovisning, samt även i kodrapporten som ska vara tillgänglig på organisationens 
hemsida.113 
 
Riskbedömning är en väsentlig del av en organisations internkontroll enligt COSOs 
modell. Kvalitetskoden nämner att det i styrelsens övriga uppgifter ingår att ”säkerställa 
att organisationen har en riskhanteringsstrategi och att de regelbundet ska genomföra en 
riskanalys samt utvärdera organisationens riskhantering”114. 
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3.4.5 Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare forskning inom området 
internkontroll i ideella organisationer. Då vi inte har funnit några befintliga studier gjorda 
om den interna kontrollen i svenska ideella organisationer har vi valt att inkludera studier 
från andra länder.  
 
I McDonalds artikel från 1999 identifieras ett antal faktorer som begränsar ideella 
organisationers internkontrollarbete. Artikeln bygger på en enkätundersökning bland 397 
anställda i 230 australiensiska ideella ”human service”-organisationer samt på 
semistrukturerade intervjuer med anställda och ledning (totalt 20 intervjuer). Den grundar 
sig ytterligare på åtta intervjuer av ledningen i olika paraplyorganisationer.115 
 
Enbart i tre av organisationerna antydde de anställda att det förekom en regelbunden och 
formell övervakning av deras aktiviteter. Dessa organisationer kännetecknades av en 
högre grad av professionalism. De tre organisationerna representerade allt från små till 
stora organisationer vilket indikerade på att någon koppling mellan organisationernas 
storlek och graden av internkontroll inte existerade. 116 Vidare identifierades i artikeln 
fyra typer av faktorer som begränsar internkontrollarbetet i ideella organisationer. Dessa 
var kunskaps- och kompetensbrister, intuitivt ledarskap (haphazard management), 
motstånd inom organisationen samt begränsningar i informationskvalitet.117  
 
Med kunskaps- och kompetensbrister menas att ledningen i ideella organisationer många 
gånger är dåligt utrustade att implementera kontrollsystem, vilket vanligtvis kan hänföras 
till att personer ofta är rekryterade av andra orsaker än sin ledningsexpertis. De är istället 
ofta rekryterade för sin förmåga att öka samhällets engagemang. Med intuitivt ledarskap 
menas att den dagliga verksamheten i de studerade organisationerna domineras av att 
uppfylla sin målgrupps behov. Detta innebär en stor uppgift i sig och anställda har en 
tendens att agera intuitivt på situationer och problem som uppkommer under arbetets 
gång. Det tycks vidare inom organisationerna finnas ett motstånd mot införandet av 
interna kontrollsystem. Denna ovillighet att införa interna kontrollsystem beror dels på att 
det råder en skepticism över applicerbarheten av styrverktyg från den vinstdrivande 
sektorn. Dels på den inställning bland organisationerna att målgruppens behov alltid bör 
sättas först, vilken resulterar i att ledarskapsfrågor, speciellt ”financial management”, 
uppfattas som något främmande. Respondenterna pekade på en begränsning av den 
information som genereras från prestationsmätning inom den ideella sektorn. Den 
huvudsakliga kritiken riktades mot inneboende svårigheter med att utvärdera ideella 
organisationers resultat, vilket försvårar utvecklingen av giltiga mått på prestationer.118 
 
I en mer aktuell studie undersökte Iyer och Watkins i vilken utsträckning ideella 
organisationer implementerat Sarbanes Oxley Act (SOX) från 2002. SOX är ett regelverk 
som innehåller bestämmelser bland annat om bolagsstyrelsens ansvarsområden, 
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internkontroll, samt den finansiella rapporteringens transparens. SOX ställer krav på att 
bolagen, i deras årsredovisning, ska upprätta en rapport om den interna kontrollen. Denna 
rapport ska innehålla en beskrivning över ledningens ansvar att införa och upprätthålla en 
fullvärdig internkontrollstruktur, rutiner för finansiell rapportering samt en utvärdering av 
internkontrollens effektivitet.119 Det vill säga krav som liknar de riktlinjer som FRIIs 
kvalitetskod innefattar, även om SOXs krav är betydligt mer omfattande. Trots att SOX 
endast gäller börsnoterade aktiebolag har det förekommit påtryckningar om liknande 
regleringar för ideella organisationer. Vissa av de krav på åtgärder som SOX ställer har 
visat sig vara relativt dyra att införa för publika företag, bland annat de krav som 
behandlar internkontroll. Författarna ansåg det därför av vikt att samla information om 
hur styrningen i ideella organisationer ser ut i dagsläget innan liknande regler antas för 
dessa.120 
 
Iyer och Watkins studie gjordes genom en enkätundersökning i 215 ideella organisationer. 
Enkätundersökningarna ifylldes av personer i organisationernas ledning. De frågor som 
ställdes om internkontroll var:121 
 
• Do you have a formal mechanism for assessing internal controls in your organization? 

• If yes, how often do you assess your internal controls? 

• How would you characterize the importance of a formal mechanism for evaluating the internal 
controls within your organization? 

• Have you made any changes in the evaluation or documentation of your internal controls since the 
enactment of SOX? 

• If no, are you considering changes in the near future? 
 
78 procent svarade ja på frågan om organisationen utförde en formell utvärdering av sin 
internkontroll. De allra flesta organisationer utvärderade den interna kontrollen årligen, 
medan en liten andel utvärderade den månadsvis. Väldigt få organisationer utvärderade 
internkontrollen på en kortare basis än årligen. En stor andel av respondenterna angav att 
deras revisorer upprättade en separat rapport över organisationens internkontroll. 20 
procent av respondenterna svarade att ändringar och förbättringar av utvärderingen 
och/eller dokumenteringen av internkontrollen gjorts sedan införandet av SOX. Fem 
organisationer angav att de sedan införandet av SOX genomför en årlig riskbedömning 
och presenterar resultaten från denna inför ett internt revisionsutskott. Sex organisationer 
hade en mer detaljerad dokumentation, sex organisationer hade en mer tydlig 
ansvarfördelning, sex organisationer krävde att styrelsemedlemmarna var mer aktiva i 
tillsynen och 17 organisationer hade infört mer regelbundna internkontroller för att 
minska risken för oegentligheter.122 
 
Även om undersökningen visar att många respondenter har vidtagit återgärder för att följa 
SOX svarade majoriteten av respondenterna att de inte trodde att bestämmelserna i SOX 
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skulle bli ett krav även för ideella organisationer. De ansåg inte att ett sådant regelverk 
skulle införas bland annat för att123: 
 
• Många ideella organisationer har anställda och styrelsermedlemmar som består av personer som 

brinner för ändamålet, men med liten eller obefintlig ekonomisk bakgrund samt ledningserfarenhet. 
De anser att SOX-kraven skulle ta värdefull tid från det primära ändamålet. 

• Ideella organisationer utsätts redan för en mer omfattande extern granskning än offentliga 
organisationer och privata vinstdrivande organisationer. 

• Vissa regler i SOX skulle öka de administrativa kostnaderna vilket får organisationen att verka 
mer ineffektiv för bidragsgivare. 

 
I vår beskrivning av FRIIs kvalitetskod nämnde vi kort att inspiration till denna hämtats 
från initiativ i andra länder. En av dessa inspirationskällor har varit ”The Code of Good 
Governance” vilken lanserades år 2005 för ideella organisationer i England. Liksom 
FRIIs kvalitetskod baseras denna kod på ett antal huvudprinciper som ska vara 
applicerbar för alla de olika organisationer som den ideella sektorn omfattas av. Till 
skillnad mot FRIIs kvalitetskod är denna kod inte obligatorisk utan organisationerna 
uppmanas att använda koden som ett verktyg för bättre styrning och kontroll.124 
 
År 2007 gjordes en utvärdering av koden för att skapa en detaljerad bild över hur ”The 
Code of Good Governance” används två och ett halvt år efter att den lanserats. 
Utvärderingen bygger på en kvantitativ och en kvalitativ studie. Enkätundersökningen 
(som 568 personer svarade på) visade att cirka 30 procent av kodens användare hade gjort 
förändringar i styrningsfunktionen. Däremot var det allt färre som höll med om att 
användningen av koden av deras bidragsgivare uppfattats som en försäkran om att 
ledningen arbetar för en bättre styrning och kontroll. Mer än 85 procent av 
respondenterna ansåg att koden var lätt att förstå och applicerbar i deras organisationer.125 
 
Några exempel på de teman som framkom under intervjuerna som gjordes med 15 
personer med expertis inom den ideella sektorn och dess styrning var126: 
 
• Många respondenter efterfrågade en version av koden som var mer anpassad till deras specifika 

typ av organisation och deras speciella behov.  
• Små organisationer hade svårigheter att få fram de resurser som behövs till styrningsfrågor.  
• De organisationer som använde koden till fullo hade oftast en eldsjäl som förespråkade koden. 

 
I undersökningen kom forskarna fram till att koden behöver anpassas för olika 
användargrupper, samtidigt som de universella principerna behålls. Vidare är en viktig 
slutsats att små organisationer behöver skräddarsydd och speciellt utformad hjälp och 
support.127 
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Tidigare forskning pekar på att det skett en utveckling i attityderna kring den interna 
kontrollen bland ideella organisationer. Från att tidigare ha varit skeptiska mot verktyg 
från den vinstdrivande sektorn har ideella organisationer blivit alltmer öppna för 
införandet av sådana hjälpmedel. Däremot visar två av de studier som vi nyss har 
presenterat att många ideella organisationer styrs av personer med liten erfarenhet av 
styrningsfrågor och kanske därför inte besitter tillräckligt med kunskap för att tillämpa 
alla de verktyg som finns för effektiv styrning och kontroll.  
 
I de artiklar och rapporter vi har gått igenom uttrycker forskarna ett behov av fler studier 
kring olika dimensioner av styrning och kontroll i ideella organisationer128. Detta är det 
område som vi med denna uppsats avser att utveckla då det inte i någon större 
utsträckning har bedrivits någon forskning kring den interna kontrollen i 
insamlingsorganisationer i Sverige.   
 

                                                 
128 se bland annat Wijkström och Einarsson, 89 & Pinheiro Machado Filho et al., 87 
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4. PRAKTISK METOD 
Tidigare i den teoretiska metoden gick vi igenom våra vetenskapliga utgångspunkter och 
valet av en kvalitativ forskningsansats. I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått till väga 
när vi genomförde vår studie och motiverar de praktiska metodval vi har gjort. 
 

4.1 Val av studieobjekt 
Vårt urval delades upp i två steg, varav det första steget var att välja vilka 
insamlingsorganisationer vi skulle inkludera i vår studie. Steg nummer två var att 
identifiera vilka personer inom organisationerna som var bäst lämpade att svara på våra 
frågor.  
 
Val av organisationer: 
Som vi tydliggjort redan tidigare valde vi att enbart inkludera medlemsorganisationer till 
FRII. Detta kriterium begränsade vårt urval till 86 organisationer. De här 86 
organisationerna representerar insamlingsorganisationer av olika storlekar, med olika 
slags verksamheter, organisationsform med mera. Ingen av dessa organisationer är 
således representativa för alla insamlingsorganisationer.  
 
Eftersom det rent praktiskt inte var möjligt att intervjua samtliga organisationer behövde 
vårt urval begränsas. Att enbart studera ett fall kändes inte tillräckligt med tanke på vår 
problemställning och vårt syfte, men samtidigt ville vi inte studera för många 
organisationer och riskera studiens djup. Vi såg det som att vi hade två alternativ att välja 
mellan. Vi kunde välja att antingen studera ett antal organisationer med liknande 
verksamhet, organisationsform och storlek, eller att studera ett antal organisationer där 
verksamhet, organisationsform och storlek skilde sig åt. Vi valde det senare alternativet 
eftersom vi ville ha ett varierat urval eftersom vi förväntade oss att vi kunde få ut 
någonting mer av det. Vår tanke var att olika typer av organisationer har olika 
erfarenheter på grund av deras specifika karaktärsdrag, och således kan ha stött på olika 
problem. Trots att vårt syfte inte var att jämföra organisationerna med varandra ansåg vi 
att vi skulle kunna nå en bättre förståelse genom detta varierade urval än om vi endast 
valt organisationer av liknande karaktär. 
 
För att från de 86 organisationerna välja ut ett lämpligt antal organisationer ställde vi upp 
en tabell där vi till att börja med sorterade in de 86 organisationerna i olika kategorier 
som var baserade på huvudsaklig verksamhetsinriktning samt storlek (se tabell nedan). 
Huvudsaklig verksamhetsinriktning delades upp i forskning, miljö- och naturvård samt 
social omsorg. Storlekskategorierna baserades på omsättning och delades upp i tre olika 
klasser; 300 MSEK-, 150 MSEK – 300 MSEK och 10 MSEK – 150 MSEK. Vi valde att 
utesluta de organisationer som var knutna till den svenska kyrkan då det var svårt att få 
fram siffror som endast gällde för dessa organisationer och inte för hela den svenska 
kyrkan. Vidare uteslöt vi även organisationer vars årsredovisning vi inte lyckades få fram. 
Organisationer med en omsättning lägre än tio miljoner exkluderades från urvalet 
eftersom dessa organisationer ofta var små lokala organisationer med få anställda där vi 
trodde att många av de steg vi ville undersöka med den interna kontrollen inte skulle 
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finnas. Dessa plockades ut ur kategorierna och begränsade vårt urval ytterligare till att 
endast omfatta 43 stycken organisationer.  
 
Tabell 3. Val av organisationer 
Organisationskategori 300 MSEK – 

(Stor) 
150 MSEK - 300 
MSEK (Mellan) 

10 MSEK – 150 
MSEK (Liten) 

Social omsorg 5 organisationer 7 organisationer 19 organisationer 
Miljö- och naturvård  1 organisation 4 organisationer 
Forskning 1 organisation  6 organisationer 

 
Tanken var från början att inkludera en organisation från varje kategori (det vill säga sju 
stycken) och att inom de olika kategorierna slumpmässigt välja ut en organisation. Var 
och en av organisationerna inom en kategori tilldelades ett eget nummer och det nummer 
som vi fick fram genom lottning blev den organisation som vi kontaktade i ett första 
skede. Då vi inte fick svar från samtliga organisationer och då en del avböjde från att 
delta, tvingades vi i vissa fall att gå vidare i listan och kontakta en ny organisation. De 
organisationer som avböjde angav bland annat som skäl att de inte ansåg sig ha någon 
lämplig person som kunde ställa upp på en intervju kring den interna kontrollen för 
tillfället. På grund av dessa bortfall hade vi tillslut fyra deltagande organisationer. Två 
organisationer (en mellan och en stor) representerade kategorin social omsorg, en 
organisation (mellan) representerade kategorin miljö- och naturvård och en organisation 
(liten) representerade kategorin forskning. Eftersom dessa organisationer trots allt 
representerade olika storlekar och verksamheter kände vi oss nöjda. 
 
Tabell 4. Inkluderade studieobjekt 
Organisation Verksamhetsinriktning Storlek 
A Forskning Liten 
B Social Omsorg Stor 
C Social Omsorg Mellan 
D Miljö- och naturvård Mellan 
 
Vår strävan var alltså att tillämpa ett slumpmässigt urval utefter de kategorier vi ställt upp, 
men på grund av bortfall uppnåddes inte detta. Bell menar att det ofta är svårt att tillämpa 
ett slumpmässigt urval i mindre studier och att man ofta får nöja sig med att inkludera de 
personer som går att få tag på och som har möjlighet att ställa upp129, vilket visade sig 
vara sant för vår del. 
 
Val av intervjupersoner: 
Efter att ha valt organisationer var nästa steg att välja vilka enskilda personer som skulle 
intervjuas. Det kriterium vi satte upp var att denna eller denne person skulle ha ett 
inflytande samt en god insyn över organisationens interna kontroll. Då vi i förhand inte 
kände till hur organisationerna var strukturerade och vilka ansvarsområden som fanns 
inom organisationerna började vi med att kolla om vi kunde få fram någon information 

                                                 
129 Bell, 147 
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om detta på deras hemsidor. Därifrån fortsatte vi med att kontakta den person som var 
ekonomichef/ekonomiansvarig, och om en sådan inte fanns, den person som var 
insamlingsansvarig. Dessa personer kontaktades via e-post i vilket vi presenterade oss 
själva och vår studie, samt frågade om de eller någon annan inom organisation kunde 
tänka sig att ställa upp på en intervju. Den första kontakten har haft både en direkt och 
indirekt betydelse för vår studie genom att denna kontakt styrt vem det är som intervjuats. 
Ibland var den person vi kontaktade från början den person som sedan intervjuades.  I 
vissa fall blev vi hänvisade till en ny kontakt.  De personer som intervjuerna genomfördes 
med bestod av en kvalitetsansvarig som ansvarade för införandet av FRIIs kvalitetskod 
samt arbetade mycket med den interna kontrollen, en internrevisor som ansvarade för 
utvärderingen av den interna kontrollen och två controllers vilka båda hade ansvar för 
den interna kontrollen samt införandet av FRIIs kvalitetskod.  
 

4.2 Tillvägagångssätt  
När vi valt organisationer samt bokat in en intervju med representanter från dessa 
organisationer beslutade vi oss för att utföra semistrukturerade intervjuer och utformade 
en intervjuguide. Vi var även tvungna att ta beslut om det praktiska utförandet av 
intervjuerna, samt hur bearbetningen av dessa skulle ske.   
 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
När vi beslutat oss för att en kvalitativ studie passade vår problemformulering och vårt 
syfte bäst kom vi fram till att intervjuer skulle vara den lämpligaste metoden för vår 
undersökning. En kvalitativ intervju innebär att intervjupersonerna ges utrymme att 
uttrycka sig fritt, samtidigt som vi som intervjuar kan se till att intervjun kretsar kring de 
frågor vi har till syfte att studera130. Internkontroll är ett komplext område och genom 
kvalitativa intervjuer ansåg vi oss kunna komma åt det unika hos de undersökta 
organisationerna och respondenterna.  
 
Kvalitativa intervjuer kan vara antingen strukturerade eller ostrukturerade. Med 
strukturerade intervjuer menas att intervjuaren ställer frågor utefter ett färdigställt 
frågeformulär men att frågorna inom formuläret hålls öppna. I en ostrukturerad intervju 
finns det inga färdigformulerade frågor, utan intervjun kan liknas vid ett samtal där frågor 
skapas under samtalets gång. Den ostrukturerade intervjun är flexibel, medan den 
strukturerade intervjun ger möjlighet till jämförelse mellan studieobjekten. Mellan dessa 
två intervjumetoder finns den delvis strukturerade intervjun (semistrukturerade). Denna 
intervjumetod utgår ifrån en intervjuguide som tar upp vissa teman vilka ska behandlas 
under intervjun, samtidigt som den ger möjlighet till flexibilitet i hur frågorna ställs och 
upplägget av dessa.131 Målet med intervjuerna i vår studie var inte att kunna jämföra på 
bredden, det vill säga att ställa de undersökta organisationerna mot varandra på något sätt, 
utan målet var att skapa en förståelse kring insamlingsorganisationernas arbete med 
internkontroll från respondenternas synvinkel. För att uppnå denna förståelse och för att 
                                                 
130 Magne Holme och Krohn Solvang, 99 
131 Asbjorn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 
2003), 97-98 
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låta respondenternas unika synvinklar komma fram har vi hållit intervjufrågorna öppna 
och gett respondenterna utrymme att tala fritt kring dem. Däremot fanns det ett antal 
aspekter med internkontroll som vi ville täcka under varje enskild intervju och därigenom 
krävdes en viss struktur, därför utformades en semistrukturerad intervjuguide. 
Ordningsföljden på frågorna har sett något annorlunda ut från intervju till intervju. 
 

4.2.2 Intervjuguide 
Vi utformade vår intervjuguide med koppling till teori och kontrollerade sedan att 
frågorna kunde kopplas till problemformuleringen. Intervjuguidens huvudsakliga fokus 
var den interna kontrollen i organisationen och vi försökte beröra alla de olika 
komponenterna av internkontroll som beskrivs av COSO. Det vill säga hur 
organisationerna arbetar med kontrollmiljön, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
dokumentation, kommunikation samt tillsyn. Vi inledde med att respondenten fick 
beskriva sig själv och sin roll i organisationen, samt ge sin allmänna syn på internkontroll 
och dess funktion i insamlingsorganisationer. Eftersom ett av våra delsyften är FRIIs 
kvalitetskod avslutade vi intervjun med frågor kring introduktionen av denna. Vi valde att 
inte i förväg skicka ut intervjuguiden till våra respondenter eftersom vi ville få spontana 
svar från våra respondenter. Spontana svar eftersträvades eftersom vi trodde att det om 
respondenterna i förväg visste vad vi skulle fråga om fanns en risk för att svaren skulle 
bli inövade och möjligen inte ge en korrekt bild av den interna kontrollen.  
 

4.2.3 Telefonintervjuer 
Vårt val att utföra telefonintervjuer grundar sig i att de flesta organisationer har sitt 
huvudkontor i södra Sverige, främst i Stockholm. Även fast många organisationer har 
lokala kontor i Umeå fanns den person med störst insyn och möjlighet till påverkan av 
den interna kontrollen stationerad vid huvudkontoret. Då vår möjlighet att resa till 
Stockholm för att utföra intervjuerna var begränsad valde vi istället att utföra 
telefonintervjuer, väl medvetna om de begränsningar som det medför. 
Telefonintervjuerna utförde vi båda två tillsammans genom att använda en telefon med 
högtalarfunktion. Att båda två kunde delta under intervjuerna var en väldigt viktig 
förutsättning för att vi sedan tillsammans kunde tolka det insamlade materialet. Eftersom 
olika personer uppfattar saker på olika sätt kunde vi på detta sätt dubbelkolla med 
varandra om vi uppfattat våra respondenter korrekt. Att vi båda två var med under 
intervjuerna utökade vidare möjligheten till fler följdfrågor. I efterhand ökade kvaliteten 
på intervjuerna. Den ökade kvaliteten kan ha sin grund i att vi efter varje intervju gick 
igenom den tillsammans och försökte reflektera och diskutera över vad vi kunde göra 
bättre vid nästa intervjutillfälle.  
 
Det som kan vara problematiskt med telefonintervjuer är att vi missar respondenternas 
kroppsspråk och hela vår tolkning därmed ligger i det sagda. Något som vi också 
upplevde som svårt var att skapa en intervjumiljö där dialogen flöt på naturligt, som vid 
ett samtal ansikte mot ansikte. Detta kan leda till att vi som intervjuare uppfattar och 
tolkar personen på fel sätt och att all information inte framkommer under intervjuerna.  
 



 32 

4.2.4 Bearbetning och analys 
Alla intervjuer spelades in och så snart en intervju var genomförd transkriberades denna, 
det vill säga medan den fanns färskt i minnet. Vi gick båda två igenom intervjuerna för 
att kontrollera om våra tolkningar av det som respondenterna sagt överensstämde med 
varandra. För att öka tillförlitligheten skickade vi även vår sammanställning av intervjun 
till de olika respondenterna för att kontrollera att vi uppfattat dem korrekt och att det inte 
förelåg några tolknings- eller faktafel. Analysen har skett löpande under arbetets gång 
genom att vi efter varje intervju tillsammans diskuterat de teman som framkommit under 
dessa. Denna analys har skett utifrån de syften vi har med denna studie samt den teori vi 
presenterat i tidigare kapitel.  
 

4.3 Primärkällor 
Den primära källan är den källa som vi själv samlat in information ifrån132. I denna 
uppsats består de primära källorna som sagt av intervjuer med fyra olika personer, från 
fyra olika insamlingsorganisationer med olika verksamhetsinriktningar och storlekar, alla 
med en god insyn över organisationens internkontroll. 
 

4.3.1 Access 
I och med att tiden innan jul är en hektisk period för de allra flesta 
insamlingsorganisationer var de inte helt lätta att få tag på eller att boka in en intervju 
med. Vid två av de utförda intervjuerna har vi upplevt intervjupersonerna stressade vilket 
kan bero på den för tillfället hårda arbetsbelastningen.  
 
Vi anser att vi har nått personer med god insyn och möjlighet att påverka den interna 
kontrollen i de olika organisationerna. Respondenterna har haft en stor kunskap och ett 
stort intresse för den interna kontrollen och utvecklandet av denna inom organisationerna.  
 
Tillgången till information kan variera beroende på hur villiga respondenterna är att dela 
med sig av den information vi efterfrågar. Vi anser att det, eftersom vi redan i början av 
intervjun informerade de olika personerna att både de och organisationen skulle vara 
anonyma i uppsatsen, inte fanns någon anledning för respondenterna att inte vara 
uppriktiga i sina svar. Dock har vissa respondenter ändå varit mer slutna än andra under 
vissa specifika områden och eventuellt valt att hålla inne med information. Tillgången till 
information skulle även kunna ha påverkats av att vi valt att göra telefonintervjuer. 
Kanske kunde vi ha fått mer information ur intervjuer på plats genom att respondenterna 
då skulle ha känt sig mer bekväma och således öppnat sig mer. Vi skulle möjligen också 
kunnat göra mer ingående tolkningar av respondenternas uttryck och kroppsspråk. 
  

                                                 
132 Johansson Lindfors, 89 



 33 

 

4.3.2 Översiktstabell 
 
Tabell 5. Översikt av intervjuförfarandet 
Organisation Befattning, 

ansvarsområden
  

Datum/Tid  Längd Kommentarer 
 

A 
10 MSEK - 150 
MSEK, forskning, 
ideell förening  

Controller, 
ansvarig för 
Kvalitetskoden 

10/12 2008 
kl. 14:00 

30 min Utförlig i början, 
halvvägs in mer 
stressad och gav 
kortare svar (därav 
kom vi av oss med 
följdfrågor) 
Något 
störelsemoment i 
mitten av intervjun då 
vi hörde att 
intervjupersonen 
gjorde något annat. 

B, 300 MSEK -, 
social omsorg, ideell 
förening 

Internrevisor 11/12 2008 
kl. 15:00 

45 min Stelt i början men 
lättades sedan upp. 
Utförlig, 
exemplifierade. 
Engagerad 

C, 150 MSEK - 300 
MSEK, social 
omsorg, ideell 
förening 

Financial 
Controller 

12/12 2008 
kl. 14:00 

40 min Öppen, förberedd, 
bläddrar i papper, 
väldigt engagerad, 
lättsam 

D, 150 MSEK – 300 
MSEK, miljö- och 
naturvård, stiftelse 

Kvalitetsansvarig 17/12 2008 
kl. 15:00 

30 min Något stressad, 
kortfattad 

 

4.4 Reflektioner kring forskningsprocessen 
I detta avsnitt tänkte vi framhålla några av de styrkor och svagheter som vår studie har 
och hur detta kan ha påverkat resultatet.  
 
En brist i studien kan vara det faktum att vi endast intervjuat fyra organisationer istället 
för de sju som det var tänkt från början. I och med att enbart fyra organisationer 
intervjuats täckte vi inte organisationer från alla uppställda kategorier. Vi anser dock att 
vi har gjort allt vi kunnat för att nå så många organisationer som möjligt, men på grund 
av att de inte haft möjlighet att ställa upp har vi fått nöja oss med de intervjuer vi har. Vi 
tycker ändå att vi, genom dessa fyra intervjuer, har fått den information och nått en sådan 
förståelse som vi strävat efter och känner oss därför nöjda med detta.  
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Vårt mål med denna studie var inte att bidra med en generell bild över hur en bra 
internkontroll ska vara eller att bidra med förbättringsåtgärder som kan appliceras på alla 
liknande organisationer. Vårt mål var att nå en ökad förståelse för hur just dessa 
organisationer upplever och uppfattar internkontroll, samt att se vilka möjliga 
förbättringsåtgärder som finns inom dessa. Detta anser vi att vi uppnått, vilket gör att 
denna studie kan användas för att belysa hur den interna kontrollen arbetas med inom 
vissa insamlingsorganisationer samt vilka problem som kan finnas med den interna 
kontrollen. 
 
En aspekt som vi tycker är viktig att tänka på är att vi som intervjuare/forskare möjligtvis 
kan ha tolkat respondenternas svar fel, vi kan ha ställt fel frågor eller styrt intervjun 
omedvetet på något annat sätt. Vi har styrt intervjuerna i den mån att vi har valt de ämnen 
som har behandlats under intervjuerna. Vi har försökt eliminera risken för feltolkningar 
genom att i flera led kontrollera våra tolkningar mot varandra och med respondenterna. 
En annan möjlighet till feltolkning kan vara från motsatt håll, att respondenterna har 
misstolkat våra frågor. De gånger vi har misstänkt att respondenten tolkat vår fråga fel 
har vi försökt att ställa om frågorna samtidigt som vi försökt undvika att styra 
respondentens svar. Att respondenterna getts tillfälle att läsa igenom sammanställningen 
av intervjuerna och komma med synpunkter är också en möjlighet för dem och oss att se 
om de har misstolkat frågorna.  
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5. SAMMANSTÄLLNING INTERVJUER 
I detta kapitel kommer vi att presentera organisationerna och sammanställa det material 
som vi fått fram ur våra intervjuer. Vi har valt att presentera varje organisation för sig 
för att läsarna ska få en bättre helhetsbild. Uppgifter om organisationerna kommer dels 
från intervjuerna, dels från organisationernas årsredovisningar för 2007 samt från deras 
hemsidor. Sammanställningen av intervjuerna bygger på den intervjuguide vi använt oss 
utav under intervjuerna. 
 

5.1 Organisation A 
 

5.1.1 Om organisationen 
 
Organisationsform: Ideell förening 
Omsättning 2007: 140-145 MSEK (organisationen erhåller inga bidrag från stat, 
kommun och landsting, utan drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och 
företag) 
Medelantal anställda 2007: Cirka 20 personer på huvudkontoret 
 
Verksamhet: Arbetar inom tre olika områden; stöd till forskning, vård och utbildning 
samt information. Forskning är det enskilt största området. 
 
Organisationsstruktur:  Organisation A har en stor insamlingsverksamhet, samt en 
administrationsfunktion där bland annat ekonomiavdelningen och en personalansvarig 
ingår. De är två personer som jobbar på ekonomiavdelningen, en som arbetar med att 
registrera räkningar och utbetalningar (vilka kan se lite olika ut eftersom organisationen 
beviljar forskningsanslag), samt en ekonomichef som arbetar med månatliga 
uppföljningar, kapitalförvaltning, utvecklingsfrågor och kvalitetsfrågor. 
 

5.1.2 Om respondent A 
Respondent A är controller (ekonomichef, ekonomiansvarig) och har arbetat för 
organisationen i drygt ett år. Han har tidigare arbetat inom den offentliga sektorn med 
verksamhetsplanering, budget och återrapportering gentemot regering. Han påpekar att 
han på organisation A arbetar med samma frågeställningar som han gjorde på de statliga 
myndigheter han arbetade på tidigare, det vill säga med att redogöra för 
allmänhet/regering hur pengarna används. Hans nuvarande ansvarsområden på 
organisation A är bland annat att se till att årsredovisningslagen följs och att rapporter 
lämnas in i god tid. I hans jobb ingår att styra, leda och förklara det organisationen 
gör, ”att kontrollera att organisationen gör det den ska göra helt enkelt”. Respondent A 
ansvarar även för kapitalförvaltningen. 
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5.1.3 Generellt om internkontroll 
När vi ber respondent A att kortfattat redogöra för sina tankar kring begreppet 
internkontroll ger han oss följande definition: 
 
”det är ju på något sätt att säkerställa att det inte ges möjligheter till oegentligheter, att 
de upptäcks och att det finns en förutsägbarhet på vilket sätt vi arbetar. Vårt sätt att 
arbeta ska inte vara personberoende utan det ska bygga på policys och riktlinjer, det är 
det, och det gäller att se till att de policys och riktlinjer vi har...  att de efterlevs.” 
 
Det som kännetecknar en bra internkontroll enligt respondent A är att den ständigt ställer 
krav på att organisationen ska bli bättre. En viktig funktion som internkontrollen ska fylla 
är, enligt respondent A, att den ska bidra till att de som skänker pengar till organisationen 
ska kunna känna sig trygga i att pengarna inte försvinner någonstans på vägen utan går 
till ändamålet. Internkontroll fungerar således som en försäkran för bidragsgivarna att 
pengarna används på rätt sätt.  
 
”det skapar trovärdighet och med trovärdighet så skapar man förtroende och med 
förtroende så skapar man insamling.” 
 
En svårighet med internkontroll i insamlingsorganisationer är, eftersom organisationens 
syfte inte är att tjäna pengar utan att verka för andra ändamål, bedömningen av huruvida 
organisationen är bra eller dålig på det den gör. ”Ett företag, vanligt företag, kan ju alltid 
titta på det där genom att se hur vinsterna ser ut. Det kan ju inte riktigt vi göra, och det 
gör ju att det blir lite otydligare allting.” Då internkontrollen även har en ”pedagogisk 
dimension”, att den ska se till att förklara vad det är organisationen gör, uppstår en viss 
svårighet på grund av denna otydlighet. 
 
Om hur den interna kontrollen i insamlingsorganisationer fungerar överlag idag säger 
respondent A att han tror att den fungerar ganska bra, den kan dock bli tydligare. Han 
menar att om den inte fungerar bra så uppdagas det efter ett tag och då blir organisationen 
väldigt hårt drabbad. Vidare understryker han att alla organisationer drabbas av den 
allmänna uppfattningen av hur den interna kontrollen i insamlingsorganisationer fungerar. 
 
”Vi arbetar ju alla med allmänhetens förtroende. Om en insamlingsorganisation gör bort 
sig väldigt mycket så spelar det över på andra organisationer. Vi vädjar till människors 
bättre sidor, vi vill vädja till människors känslor inom de här organisationerna och 
missbrukar man det förtroendet så drabbar det alla.” 
 

5.1.4 Organisationens internkontroll 
Organisation A arbetar med riskbedömning bland annat inför deras verksamhetsplanering, 
då de gör en så kallad SWOT-analys och funderar kring hot, möjligheter, styrkor och 
svagheter. Vidare försöker de hela tiden, när brister dyker upp, att ha en återkoppling, det 
vill säga att identifiera vad det var som fallerade och se vad som kan göras bättre. Risker 
diskuteras även i styrelsen och organisationens revisorer ger också sin syn på eventuella 
risker. Den stora risken som respondent A ser är om det skulle förekomma oegentligheter, 
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eller saker som kan uppfattas som omoraliska eller oetiska, även om det inte behöver vara 
olagligheter. Han vill inte peka på något enskilt riskområde för deras del, det skulle då 
vara om ordföranden eller generalsekreteraren ”gör bort sig”, vilket han inte tror kommer 
att ske. 
 
Ytterst är det styrelsen som är ansvarig för att organisationens internkontroll fungerar och 
den ger i sin tur instruktioner till generalsekreteraren. Organisation A arbetar med ett 
antal olika riktlinjer och policys. När det gäller det stora kapital som ska förvaltas har 
organisationen en finansnämnd som avgör hur saker och ting ska placeras. De har även 
en extern forskningsnämnd som avgör vem som ska få anslag.  
 
Respondent A har bara arbetat på organisation A i ett år men kan ändå se förändringar när 
det gäller den interna kontrollen. Han menar att det har blivit mer och mer professionellt i 
och med att kraven på att allt ska skötas på ett bra sätt har ökat från såväl givare som stat. 
Det har blivit mer fokus på kontroll och dokumentation. 
 
Det har hänt att revisorn har haft anmärkningar på internkontrollen, men inte de senaste 
gångerna då respondent A har varit med. När detta har hänt har det lett till förbättringar. 
 
Organisationen har inte haft någon samlad dokumentation över hur den interna kontrollen 
fungerar, utan det har funnits ”lite lösryckt här och där”. I och med att de nu har påbörjat 
sitt arbete med FRIIs kvalitetskod så dokumenterar de en del kring hur arbetet med 
internkontrollen ser ut.  
 
Alla anställda får veta vilka rättigheter och skyldigheter de har. Exempelvis har man en 
skyldighet att om man hittar något fel rapportera detta till ledningen. Utöver det så har 
organisationen inte någon specifik kommunikation om dess internkontroll till olika delar 
av organisationen.  
 
I dagsläget görs ingen utvärdering av den interna kontrollen men det är något som 
kommer att göras. 
 

5.1.5 Kvalitetskoden 
För organisation A innebär införandet av FRIIs kvalitetskod att de dokumenterar och 
uppdaterar de olika rutiner som finns i organisationen. Kvalitetskoden kräver inga större 
investeringar, förutom i tid. Respondent A tycker att det är väldigt bra att det ställs krav 
på organisationen att de ska vara förutsägbara och på att de ska kunna redogöra, så fort 
någon frågar, att så här gör vi. Organisationen har kommit ganska långt med sitt arbete 
med koden och ansvarig för att upprätta själva dokumentet och att följa upp den är 
respondent A. Självklart har även styrelsen ett stort ansvar för den biten. Arbetet med 
koden kommer att följas upp flera gånger per år och man kommer att utvärdera hur 
organisationen förhåller sig till koden. Kommer man då fram till att man inte lever som 
man säger så ska åtgärder vidtas. 
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Respondent A upplever att introduktionen av kvalitetskoden har varit tillfredsställande, 
men att den inte har varit jättebra. 
 
”Eftersom det här är helt nytt så är det så svårt att, man kan förstå lite grann de 
övergripande principerna men man kan ibland… ibland är det svårt att översätta det där 
till; men hur gör vi då? Hur sätter vi ord på det här? Och hur agerar vi därefter, det är 
lite svårt.” 
 
Organisationens revisor säger att kvalitetskoden är bra och att de får lite grann känna sig 
fram. ”Man måste försöka förstå vad syftet är med koden, vad vill man uppnå? Och 
därefter ska man försöka fundera kring hur vi gör det.” 
 
Respondent A tror att en del kan tycka att kvalitetskoden bara är en ytterligare belastning, 
men menar själv att så är inte fallet. På vår fråga om kvalitetskodens inverkan på 
internkontrollen svarar han: 
 
”Den kommer att vara ursäkten för internkontroll.” 
 

5.2 Organisation B 
 

5.2.1 Om organisationen 
 
Organisationsform: Ideell förening 
Omsättning 2007: Cirka 600 MSEK (den största delen består av egna insamlade medel 
och en annan stor del är bidrag från SIDA, EU m.fl.) 
Medelantalet anställda 2007: 170 personer på det svenska huvudkontoret 
 
Verksamhet: Den svenska organisationen är en del av en internationell rörelse som finns 
etablerad i cirka 30 länder runt om i världen. I Sverige arbetar organisationen tillsammans 
med dess lokalföreningar. Organisation B är en medlemsorganisation och antalet 
medlemmar uppgår till cirka 90 000. Vidare har organisationen ingått ett så kallat 
ramavtal med SIDA där de lovar att följa SIDAs generella riktlinjer. 
 
Organisationsstruktur:  På huvudkontoret finns ett generalsekretariat där 
generalsekreteraren arbetar. På huvudkontoret finns också en ekonomiavdelning, 
personalavdelning, IT-avdelning, samt en avdelning för inköp och service. De har även 
en kommunikations- och marknadsfunktion (vilken är ansvarig för insamlingsarbetet). De 
ansvariga för respektive avdelning sitter tillsammans i en ledningsgrupp, med avsteg för 
chefen för IT och chefen för inköp och service. En omorganisation är på gång under 2009, 
dock är inga beslut tagna än. 
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5.2.2 Om respondent B 
Respondent B är anställd som internrevisor av organisation B och svarar därigenom 
direkt inför styrelsen. Internrevisorns uppgift är att utvärdera den interna kontrollen och 
ansvarar därmed inte för själva implementeringen. Han har arbetat på organisationen i lite 
drygt ett år och det var i samband med att han kom dit som internrevisionsfunktionen 
inrättades. Respondent B har ett förflutet inom den privata sektorn och har tidigare jobbat 
som ekonomichef samt med avveckling av verksamheter. Något som också kan vara 
relevant i sammanhanget är att respondent B har lång erfarenhet från den ideella sektorn 
genom olika förtroendeuppdrag. 
 

5.2.3 Generellt om internkontroll 
Respondent B menar att många i organisationen har svårt att skilja på internrevision och 
internkontroll. Den interna kontrollens funktion i en organisation är enligt honom ”att 
tillförsäkra en styrelse om att vi på ett effektivt sätt når våra mål, att vi har en 
ändamålsenlig rapportering, såväl narrativ som finansiell, och att vi efterlever de regler 
och villkor som gäller för verksamheten”. Han har fått organisationen att ställa upp på 
COSOs definition av internkontroll och numera arbetar organisationen efter den modellen. 
Han berättar att en viktig aspekt med internkontroll, och som ingår i COSOs beskrivning, 
är att det är en process för att nå de mål som tidigare nämndes, samt att det är en 
tillförsäkran för styrelsen att dessa mål blir uppfyllda.  
 
”Det viktiga är inte internkontrollen i sig, det finns inget självändamål med 
internkontroll.”  
 
Vidare uttrycker respondent B: 
 
”Utmaningen ligger i att det är en process som ska omfatta all personal, det vill säga att 
det är först när alla, oavsett på vilken nivå man är anställd, kan förstå och kan bidra och 
kan reflektera över internkontrollens betydelse för det man gör som man får den fulla 
effekten.” 
 
Respondent B reflekterar också över det faktum att insamlingsverksamheten bygger på 
förtroende: 
 
”och när en omvärld definierar, eller tillskriver, väldigt mycket förtroende på att det är 
ordning och reda, finns goda rutiner, finns en effektivitet i organisationen, så är det ju 
oerhört viktigt att alla förstår det och att alla gör sin del i arbetet för att kunna svara upp 
mot den förväntan som finns hos dem som ger pengar.” 
 
Här nämner han också FRIIs kvalitetskod och kodens betydelse i och med att den bidrar 
till att det finns gemensamma riktlinjer över vad insamlingsorganisationerna ska leva upp 
till och att de blir mer öppna och transparenta med det. Respondent B anser att det är 
viktigt att de rapporter som ska avges från och med verksamhetsåret 2009 är entydiga så 
att det från rapporten går att utläsa det som man, som exempelvis givare, behöver veta. 
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Han tror att det kommer att ta ett tag innan organisationerna rapporterar på ett sätt som är 
tillräckligt begripligt för att omvärlden ska förstå. 
 
Respondent B vill inte göra en generell bedömning över hur den interna kontrollen 
fungerar i insamlingsorganisationer då han saknar en vidare inblick i deras arbete. De 
organisationer han främst kommer i kontakt med i sitt arbete är de stora 
insamlingsorganisationerna, det vill säga andra ramorganisationer till SIDA. Även om 
alla ramorganisationer inte är lika, är hans bedömning att alla som har uppnått ramstatus 
hos SIDA är mycket seriösa. 
 

5.2.4 Organisationens internkontroll 
I december 2006 beslutade styrelsen att organisationen ska arbeta med något som de 
kallar för verksamhetskritiska risker. Det gjordes då en genomgång av alla 
förekommande risker. Styrelsen behandlade sedan dessa och utvärderade vilka risker som 
organisationen skulle prioritera och arbeta utifrån. I rollen som internrevisor ingår det att 
göra en uppföljning på dessa verksamhetskritiska risker. Organisationen har även ett 
revisionsutskott som är med och för den här typen av diskussioner.  
 
Respondent B menar att riskbedömningen kan bli ännu bättre. Organisationen kan 
identifiera de risker de utsätts för och de kan beskriva dem, det som kan bli ännu bättre är 
nästa led, det vill säga på vilket sätt man förhåller sig till riskerna och hur man upprättar 
handlingsplaner. Han anser även att organisationen kan bli mer stringent i uppföljningen 
av riskerna. 
 
En risk som är central när man jobbar med insamlade medel är korruptionsfrågan. 
Riksrevisionen gjorde en granskning av SIDA och SIDAs hantering av internkontroll när 
det gäller att dela med sig av pengar till ramorganisationer, som i sin tur använder olika 
partnerorganisationer ute i världen för genomförandet. En sådan granskning kan vara 
en ”förtroendeförstörare”. Vidare berättar han att ”det finns liksom inte utrymme för att 
hamna i media kring korruption, förskingring eller något sådant”. Samtidigt så verkar 
organisationen i miljöer där det knappt finns något civilt samhälle. En svårighet uppstår i 
och med att organisationen tar med sig ett regelverk från svenska ordnade förhållanden 
till en miljö som inte är anpassad för ett sådant regelverk. Ett konkret exempel som 
respondent B ger oss är att det i flera länder inte finns något banksystem och enligt SIDA 
ska alla transaktioner med partners ske via bank. För att pengar ska kunna levereras till en 
partner som verkar i ett sådant land måste någon gå dit med pengarna i en väska, vilket 
innebär att organisationen bryter mot ett regelverk för att upprätthålla verksamheten. 
Detta är en risk som organisationen måste förhålla sig till och för att minimera risken kan 
organisationen vidta ett antal åtgärder. Tillexempel kan pengar levereras i mindre 
omfattning och levereras på oregelbundna tider. 
 
När det gäller hur den interna kontrollen fungerar i organisationen idag svarar respondent 
B att han generellt kan säga att ”man kan alltid bli bättre”, att organisationen på ett 
övergripande plan kan bli klokare i avvägningen på de mått och steg som tas. Att påstå att 
organisationen uppnått en optimal nivå tror han är förmätet att säga. Internkontroll i sig är 
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dels ett förbättringsarbete och därför kan man inte slå sig till ro och säga att nu har vi nått 
den optimala internkontrollen. 
 
”Det är ju så att internkontroll inte kan kosta obegränsat med pengar, det finns inget 
självändamål med internkontrollen utan alla, allting vi gör måste ju vägas av mot vad vi 
uppnår med de insatserna.” 
 
För att kunna svara på frågan om vilka investeringar i internkontroll som gjorts inom 
organisationen påpekar respondent B att han skulle behöva ha en bättre överblick och inte 
bara för det senaste året. Det han kan säga är att det investeras i att skapa en förståelse för 
helheten. Det investeras också i ett system för att få en bättre kontroll över vilka pengar 
som används var och vad resultatet blir av varje insats. Behovet av ett bra systemstöd 
kommer från att en del av de pengar organisationen får omfattas av omfattande regelverk 
om hur pengarna får användas, medan andra inte är förenade med några unika villkor.  
Respondent B anser att det finns utrymme för ytterligare investeringar. 
 
Organisation B påverkas av de stora bidragsgivarna. Exempelvis utför SIDA en mycket 
grannlaga granskning av organisationen och hur dess internkontroll fungerar. De har 
åsikter om hur arbetet ska vara upplagt för att svara mot deras krav. Respondent B menar 
att: 
 
 ”en sådan generell sanning inom insamlingsverksamheten, att givarens krav, det är inte 
sådant som man diskuterar eller vänder på, utan givarens krav det är sanningar som man 
måste förhålla sig till och kan man inte förhålla sig till dem så ska man tacka nej till 
pengarna. Men i samma stund som man har accepterat då är de kraven styrande på hur 
man gör och där är det naturligtvis ofta så att det finns krav från givaren om god 
effektivitet i arbetet förstås”. 
 
Den externa revisorn arbetar på uppdrag av medlemmarna och deras huvudsakliga 
inriktning när det gäller den interna kontrollen berör den finansiella rapporteringen och 
uppföljningen. Internrevisorns uppgift är att se till helheten och till ändamålen med 
verksamheten, det vill säga göra en bedömning hur organisationen levererar resultat i 
förhållande till uppställda mål. Respondent B ser den externa revisorn som en stor hjälp 
och därigenom försöker organisationen ha ett positivt och öppet förhållningssätt till 
externrevisorerna. De synpunkter, kommentarer och förslag de får från externrevisorerna 
leder till förbättringar i organisationens processer. 
 
Då internkontroll inte är någonting som görs separat, utan är en del av allt organisationen 
gör, dokumenteras det löpande hela vägen. Internkontrollen består inte endast av vissa 
rutiner utan är en del i en större process vilket innebär ett otroligt omfattande material. 
Bland annat så innefattar det allt ifrån organisation Bs omfattande planerings-, 
rapporterings- och utvärderingsrutiner till avstämning av konton i huvudboken och 
dokumentering av det, samt allting däremellan. För att kunna utvärdera den interna 
kontrollen är en förutsättning att det finns dokumentation över det organisationen gör. 
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5.2.5 Kvalitetskoden 
På vår fråga om vad FRIIs kvalitetskod inneburit för organisationen svarar respondent B: 
 
”Kvalitetskoden för oss innebär ju att istället för att vi själva ska fundera ut vad det är 
för någonting som vi ska kommunicera ut så har vi nu gemensamt för 
insamlingsorganisationerna bestämt en kod för, för ett antal i vissa fall ganska 
detaljerade nivåer för vad som menas med god kvalitet i insamlingsorganisationer.” 
 
Vidare förklarar han att kvalitetskoden gör det möjligt att jämföra organisationer med 
varandra.  
 
Organisation B hade förmånen att delta med en representant i den arbetsgrupp som tagit 
fram kvalitetskoden och därigenom har de kunnat följa arbetet på nära håll.  Respondent 
B ser koden som ett betydande dokument vilket organisationen i allra största utsträckning 
har för avsikt att försöka följa. Några större investeringar har den inte inneburit. 
Respondent B ser en styrka i att den görs obligatorisk för medlemmarna.  
 
I och med att de haft en representant i kvalitetskodens arbetsgrupp har organisationen 
haft förhållandevis bra med tid att fundera över vad organisationen gör och inte gör som 
eventuellt står i strid med koden. Respondent B nämner att de bör försöka få deras 
partners att i så stor utsträckning som möjligt tillämpa koden. ”Det är klart att det är ju 
en jätteutmaning om man jobbar med det civila samhället i stora delar runt om i världen 
och där man ju fråga sig, har vi den kraften att nå ut?” Själva ska de flagga för att de 
tillämpar kvalitetskoden och de kommer att ha aktiviteter på hemsidan tillgängliga från 
och med årsskiftet. 
 
Respondent B menar att det finns vissa formuleringar i koden som behöver tydliggöras, 
speciellt då det gäller de områden som organisationen själva inte fullt förfogar över. Det 
faktum att de är medlemmar i en internationell organisation är ett sådant område. Enligt 
koden ska organisationerna beskriva hur långt koden når, det vill säga att de måste vara 
tydliga med var gränsen går, vilket kan vara problematisk. Det är först när man ger sig i 
kast med att formulera alla bitar i dokumentet (som både ska vara läsvärt för den som ska 
ta del av det, informativt, och förhållandevis kort) som man ser vilka utmaningar 
organisationen ställs inför. Organisation B har ännu inte tagit full ställning på alla punkter, 
tillexempel om de ska använda sig av kodmallen eller skapa egen rapport. Om den ska 
vara inbakad i årsredovisningen eller inte. Om kodrapporten ska granskas av 
organisationens revisor eller inte.  
 
Samarbetet med revisorn har varit bra, mycket beroende på att de använder samma 
revisionsbyrå som varit med och utformat koden.  
 
Sammanfattningsvis tillägger respondent B att han tycker att sådana här frågor är ganska 
roliga men att han ”upptäcker ju till och från att jag delar ju inte den uppfattningen med 
alla. Men det är väl en del av utmaningen här att få det till ett område som är tillräckligt 
intressant för att man ska komma tillräckligt långt på alla händer i organisationen”. 
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5.3 Organisation C 
 

5.3.1 Om organisationen 
 
Organisationsform: Ideell förening 
Omsättning 2007: Cirka 200 MSEK (inkluderar både egna insamlade medel och bidrag 
från SIDA och Forum Syd) 
Medelantal anställda 2007: Cirka 30 stycken på huvudkontoret i Sverige. 
Organisationen har cirka 2000 fältbaserad internationella medarbetare samt cirka 22 000 
lokalanställda i fältprojekt. 
 
Verksamhet: Organisation C utgör en partnersektion till en internationell organisation 
som arbetar inom området social omsorg. Organisationen arbetar i cirka 80 länder runt 
om i världen. 
 
Organisationsstruktur:  I den svenska sektionen bedrivs insamlingsverksamhet och 
rekrytering av volontärer. Det finns även en kommunikationsavdelning som arbetar med 
att sprida kunskap. Insamlingsavdelningen är den största avdelningen vilken arbetar med 
att driva insamlingskampanjer och analysera de gåvor som kommit in. Sedan finns även 
en ekonomiavdelning som består av respondent C som arbetar som controller, samt en 
finance och payroll assistent. 
 

5.3.2 Om respondent C 
I organisation C intervjuade vi respondent C som för närvarande arbetar som Finance 
Controller i organisationen. Som controller arbetar respondent C med olika 
controlleruppgifter såsom med internkontroll, att se till att det finns policys och om det 
saknas så arbetar hon med att utarbeta nya. Men controllerrollen innefattar även mycket 
annat, till exempel att leda bokslutsarbetet, årsredovisningsarbetet, att arbeta med 
koncernredovisningen samt att delta i budgetarbetet. Respondent C har arbetat i 
organisationen i sex år och dessförinnan studerade hon ekonomi på Stockholms 
Universitet. Det var när hon skrev på sitt examensarbete som hon kom i kontakt med 
organisationen och när hon var färdig med sina studier blev en tjänst ledig som 
ekonomiassistent på organisationen.  
 

5.3.3 Generellt om internkontroll 
För att förstå vad den intervjuade personen menade med internkontroll så bad vi henne att 
förklara hennes tankar kring begreppet. Respondent C menar att internkontroll:  
 
”är den process som gör att man kan säkerställa att man har en effektiv och transparent 
organisation… Det är ju som sagt att vi säkerställer att vi har riktlinjer från ledningen 
som, dels att det finns riktlinjer, dels att riktlinjerna följs. Att tillgångarna kan skyddas 
och att vi förhindrar fel och oegentligheter, bedrägerier och så vidare. Dels att de 
förhindras men man kan ju ändå inte, om man inte ska ha en polis bakom varje anställd, 
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kan man inte vara helt säker på att man kan förhindra utan det är ju också att man 
jobbar så att man har rutiner som gör att när det begås något fel, avsiktligt eller 
oavsiktligt, att det finns rutiner som fångar upp de felen, att de upptäcks inom kort.” 
 
Hon säger även att internkontroll till stor del handlar om rutiner och om att se till att det 
finns inbyggda kontrollsystem i verksamheten. För en bra internkontroll menar 
respondent C att det ska finnas en bra arbets- och ansvarsfördelning.  
 
”Ett tydligt exempel är ju då att inte samma person både gör betalningar, bokför 
betalningen och sedan gör avstämningar, då har vi ju inte en bra, då är det ju en brist i 
rutinerna för då kommer det ta lång tid innan fel upptäcks” Det behöver inte handla om 
avsiktliga försök att förskingra pengar utan det kan ”ju hända att man gör fel, och då vill 
vi ju bygga in sådana rutiner att det, att våra uppgifter går in i varandra så att vi 
dubbelkollar varandra automatisk. Det är viktigt tycker jag.”  
 
Det är också viktigt att ha en bra kontrollmiljö och att det finns en ärlig stämning på 
arbetsplatsen, här har organisationskulturen en viktig roll som hon inte tycker att man ska 
underskatta.  
 
Det som kan vara svårt med internkontroll i insamlingsorganisationer och kan leda till 
oegentligheter tycker hon kan vara: 
 
”om man har underbetald personal, många arbetar ideellt, då kanske man kan tycka att, 
folk belönar sig själva lite…man jobbar alltså ideellt och man tycker man har rätt att 
kanske ta några pennor. Det kanske är relativt oskyldigt men så kanske det växer och att 
man tycker att man, ett klassikt fraud-exempel, att man tycker att man blir ett med 
organisationens tillgångar.” 
 
Ett annat problem kan vara att vissa arbetsuppgifter alltid görs av samma person, vilket 
innebär att det inte är lika stor chans att fel upptäcks. När det gäller hur internkontroll 
fungerar överlag i insamlingsorganisationer idag gissar hon att: 
 
”man inte jobbar lika professionellt som… man har nog inte kommit lika långt som i 
många andra branscher. Men samtidigt så kanske man har en fördel av att folk jobbar 
för någonting som man tror på och därmed kanske risken för till exempel bedrägerier är 
lite mindre då.”  
 

5.3.4 Organisationens internkontroll 
Angående internkontrollen i hennes organisation och hur de arbetar med 
riskbedömningen så säger hon att det är något de arbetar med men att det finns mer de 
kan göra på det området. Inom organisationen sker identifiering av risker och riskanalys 
på olika nivåer. Styrelsen utför en riskanalys på en övergripande nivå regelbundet och 
även avdelningscheferna gör en riskanalys. Föregående år så anordnades även en 
utbildning för personalen där det bland annat ingick riskanalysverktyg. Tanken med detta 
är att alla ska jobba med riskanalys då det kan behövas riskanalys inom ett avgränsat 
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projekt men även för hela organisationen. Hon säger även att de arbetar med att bli bättre 
på att jobba med detta eftersom de anser att det finns bra verktyg. Detta är inte något man 
kan göra en gång utan är något man kontinuerligt måste lägga in i sitt arbete för att vara 
säker på att rätt saker prioriteras och att åtgärder sätts in på det områden där riskerna är 
som störst eller där konsekvenserna kan bli som störst.  
 
”Risk är ju tillexempel att det händer någonting i omgivningen som gör att människor 
blir mindre benägna att skänka gåvor. Det är en risk för i slutändan hela verksamheten, 
som tillexempel finanskrisen då. Nu har vi inte sett några konsekvenser, det är för tidigt 
för att säga vad konsekvensen kommer att bli, men det är ju ändå en risk tycker jag.” 
 
En annan risk kan vara att medarbetarna beter sig på ett dåligt sätt vilket kan få väldigt 
stora konsekvenser både för insamling och framtida rekrytering: 
 
”Ja, framförallt är det en skandal eftersom det är inte det vi ska göra, bete oss dåligt, vi 
ska ju hjälpa människor.”  
 
Att en av deras medarbetare skulle bete sig dåligt menar hon är en intern risk som de kan 
påverka mer än till exempel en finanskris.  
 
Idag ser internkontrollen ut på lite olika sätt i den intervjuades organisation. Dels så har 
de en rad olika policys om hur de ska gå tillväga tillexempel vid inköp, de har en 
attestordning för hur fakturor ska godkännas osv. De har även olika policys när det gäller 
de anställda, där hon anser att det viktiga inte är att de bara har policys utan hur de 
implementeras och att alla känner till dessa och att de efterlevs. De har även vissa rutiner 
som innebär att de utbildar alla nyanställda och även att de som redan är anställda 
vidareutbildas internt vilket innebär att de policys som finns hålls levande. Ur ett 
internationellt perspektiv så genomför de besök och ger support på kortare projekt 
utomlands för att få en inblick i hur pengarna används och att se vilka policys som 
används på plats. Den avdelning som arbetar med Sida projekt besöker även dessa projekt. 
Hon nämner även att deras svenska revisor regelbundet möter den belgiska sektionens 
revisor då de har ett nära samarbete och checkar av att man känner till vilka policys som 
finns och så vidare.  
 
”Om vi också pratat om internationellt så då är det ju så att vi inte lämnar finansiella 
bidrag till lokala samarbetspartners utan vi bedriver våra egna projekt. Självklart i 
projekten så samarbetar vi med lokala aktörer men inte genom att vi ger iväg några 
pengar som vi inte har någon kontroll över utan genom att vi driver våra egna projekt 
har vi bättre kontroll över vilka policys som träffas då.” 
 
Organisationen har även en uppförandekod för de fältarbetare som jobbar på de olika 
projekten. Det finns även internationella plattformar som hör till olika områden i 
organisationen, insamlingsansvariga har en internationell plattform så att man ska kunna 
säkerställa att man har liknande policys och att man har en dialog med 
insamlingsansvariga i andra sektioner. Styrelsen har även uträttat en arbetsordning och en 
tydlig instruktion till generalsekreteraren som beskriver hur arbetet ska utföras. 
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Organisationen jobbar med att säkerställa en punkt som handlar om risken att det blir 
något fel när anställda byter tjänst, någon slutar eller är tjänstledig. De försöker 
säkerställa att de har bra handover procedurer så att information inte ska gå förlorad när 
en person lämnar sin tjänst. De arbetar även med att det ska finnas skriftliga manualer för 
alla tjänster. Kontoret rapporterar även regelbundet till styrelsen med budgetuppföljning 
och andra mått på hur de följer sina mål.  
 
När vi pratar om internkontrollen och vilka förbättringar som skulle kunna göras säger 
hon att man kan: 
 
 ”säkert förbättra allt. Även det vi idag har kan man säkert jobba mer på. Men jag skulle 
vilja jobba mer med, mera strukturerat med, nu är det i och för sig ganska nytt med att vi 
har en renodlad controllertjänst här och jag skulle vilja jobba lite mer med COSO-
modellen då som kvalitetskoden också pratar om eller rekommenderar. Där man 
systematiskt går igenom allt med kontrollmiljöbedömning och kontrollaktiviteter.”  
 
Vilket de har påbörjat lite genom arbetet med kvalitetskoden och kodrapportsskrivandet. 
Sedan anser hon även att de gör mindre men ändå viktiga saker som de skulle vilja bli 
ännu bättre på och att de ska ha en bra koll när det gäller upphandling av 
samarbetspartners och leverantörer. Hon skulle vilja strukturera upphandlingar på ett bra 
sätt så att de kan ha en bra översikt över när de senast gjort en upphandling inom olika 
områden så att de kan identifiera när det är dags att göra nya upphandlingar. Respondent 
C skulle även vilja uppdatera och gå igenom alla policys igen för att se vilka som 
fortfarande är relevanta. Hon skulle även vilja jobba mer kontinuerligt så att alla har en 
klar arbetsansvarsuppfattning och vet vem de ska rapportera till och vad de förväntas 
göra.  
 
Den största investering de har gjort i internkontrollen under den senaste tiden är att de har 
tillsatt tjänsten som controller som intervjupersonen idag har. Både styrelsen och 
generalsekreteraren är överens om att de vill satsa på den interna kontrollen. Tjänsten 
tillför mer tid åt dem att vara mer proaktiva på det här området. Förutom den tillsatta 
tjänsten har styrelsen även beslutat att följa FRIIs kvalitetskod som till stor del handlar 
om internkontroll.  
 
Organisation C är en ganska ung organisation och under uppbyggandet av själva 
strukturen som var den externa revisorn en viktig samarbetspartner. Revisorn kom med 
råd på hur man bör dela upp arbetet inom ekonomiavdelningen tillexempel. 
Internkontrollen är även en del av revisorns granskning varje år, så då kommer de med 
förslag om eventuella förbättringar.  
 
Vi frågade om externa granskningar eller påtryckningar utifrån påverkade den interna 
kontrollen åt något håll: 
 
”Jag skulle kanske kunna få det till det så här i efterhand men jag tror att våra åtgärder 
som vi har vidtagit har gjort, det vill vi ju göra inte bara för att kunna visa upp för 
allmänheten, utan det är ju för att vi tror att det är det bästa för organisationen.”  
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Hon anser att skandaler i media osv. inte gör att de blir mindre angelägna att jobba med 
internkontroll, men samtidigt så är de angelägna ändå, så det är inte den största 
drivkraften. Den främsta drivkraften till att jobba med internkontroll anser hon vara att de 
ska kunna säkerställa att de jobbar så effektivt som möjligt och att pengarna således kan 
gå till ändamålet.  
 
Internkontrollen kommuniceras ut dels genom policys, vid nyanställning samt vid 
vidareutbildning internt och att de kan ha ett möte där de går igenom olika policys på 
något särskilt område. Internationellt kommuniceras det ut genom de internationella 
plattformarna, alla avdelningar träffas regelbundet med personer från de andra 18 
sektionerna och går igenom policys och byter erfarenheter, vad de ska ha gemensamt osv. 
Utvärdering av den interna kontrollen kommer nu att ske genom att den nya controller 
tjänsten utvärderas och vad som åstadkommits på internkontroll området. Som controller 
försöker respondent C även att kontinuerligt utvärdera och skapa en överblick över hur 
det ser ut på respektive avdelning på kontoret. Sedan så granskas den interna kontrollen 
som sagt också av revisorn varje år. Så utvärderingen sker egentligen på tre olika nivåer, 
styrelsen, kontoret och externt av revisorn.  
 

5.3.5 Kvalitetskoden 
Vi frågade även vad införandet av kvalitetskoden innebär för organisationen och 
respondent C anser att: 
 
”För oss innebär den ytterligare ett verktyg…för att samla den information vi har och de 
arbetssätt vi redan har på ett ställe och ger oss en bra överblick och det blir då ett 
verktyg att kunna identifiera förbättringsområden och också ett sätt att kunna 
kommunicera det här till allmänheten genom att kodrapporten kommer att vara med i 
årsredovisningen och finnas tillgänglig.” 
 
Organisationen anser inte att de behövt göra några investeringar på grund av införandet 
av kvalitetskoden förutom i tid. Men de tror ändå att det är sådana saker som de skulle 
eller borde ha gjort ändå, så hon tycker inte att det innebär någon extra investering som är 
helt beroende på införandet av FRII koden, som inte gagnar dem på något sätt. Den enda 
investeringen man kan säga att de gjort är i tid, men det tror hon kommer att betalas 
tillbaka i längden. Hon anser att de behöver det här verktyget och att allt blir samlat på ett 
och samma ställe.  
 
Respondent C är väldigt positiv till införandet av kvalitetskoden och anser att det 
kommer att höja kvaliteten i hela sektorn. Hon tror att eftersom förtroendet för hela den 
ideella sektorn ökar så gagnar det alla organisationer, även om hon inte alltid tror att 
förtroendet för deras organisation alltid är beroendet av förtroendet för hela sektorn. Men 
hon anser alltid att det är positivt att få nya verktyg att jobba med.  
 
I arbetet med koden så har de börjat med det administrativa jobbet, identifierat vilka 
områden det gäller, vilka principer som de följer och inte följer och identifierat vem som 
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är ansvarig för att implementera de olika delarna. För närvarande håller de på att skriva 
ner allting på ett begripligt sätt, men sen så är det ett kontinuerligt arbete som de kommer 
att arbeta med hela tiden. Hon anser att man inte tänker på att det är just FRII koden som 
man jobbar med när det handlar om kvalitet, men indirekt så gör man det. Men de har ett 
befintligt dokument som de arbetar med och har haft en arbetsgrupp som jobbar med 
införandet. Angående det stöd de kan behöva i fortsättningen så tycker hon att: 
  
”Det är mycket värt de här utbildningarna som FRII håller, både introduktion och de 
fördjupande utbildningarna, i och med att personer byts ut hela tiden så är det väldigt 
uppskattat att de här utbildningarna hålls och kommer att fortsätta hållas hoppas vi. 
Framförallt är det kanske vanligare att styrelsemedlemmar byts ut än att personer byts 
här på kontoret, vi väljer ny styrelse varje år även om klart vissa sitter i flera år med det 
gäller ju att det finns återkommande möjligheter då att sätta sig in i det här.” 
 
Vi frågade även om de diskuterat kvalitetskoden med deras externa revisor någonting 
vilket de har gjort men hon anser att det egentligen inte gett jättemycket, men revisorn 
kommer att titta på utkastet till kodrapporten.  
 
Sammanfattningsvis så anser hon det mycket bra att FRII har tagit det här initiativet till 
en kvalitetskod, att det är bra att det blir uppstyrt. Som controller anser hon det är bra att 
få ett verktyg som är strukturerat att förhålla sig till. Hon anser även att det ska bli 
intressant att se hur alla olika organisationers kodrapporter kommer att bli utformade. 
 

5.4 Organisation D 
 

5.4.1 Om organisationen 
 
Organisationsform: Stiftelse 
Omsättning 2007: 4 miljarder SEK totalt och i Sverige cirka 200 MSEK 
Medelantal anställda 2007: 4 000 totalt i världen och 63 stycken i Sverige 
 
Verksamhet: Organisation D arbetar inom Miljö- och naturvård 
 
Organisationsstruktur:  Organisation D är anslutna till ett internationellt nätverk. 
Organisationen har en styrelse med ett förtroenderåd knutet till sig. Styrelsen utser en 
generalsekreterare som har ett kansli under sig med 63 anställda. På ekonomifunktionen 
är de fyra stycken anställda varav alla har olika ansvarsområden; en ekonomichef, en 
redovisningsansvarig, en leverantörsreskontraansvarig och en som är ansvarig för alla ut- 
och inbetalningar. 
 

5.4.2 Om respondent D 
Respondent D har jobbat på organisationen i snart 20 år och har inom organisationen haft 
olika positioner, vilka innefattar ekonomichef, administrativ chef, controller och för 
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närvarande är han kvalitetsansvarig. Han har ett långt förflutet inom 
insamlingsorganisationer men har även dessförinnan jobbat på bank.  
 

5.4.3 Generellt om internkontroll 
Respondent D beskriver internkontroll som ”att man har kontroll i alla led, från 
insamlade medel till hur det används mot tredje part.”  Han menar att det är så de ser det 
men det är också så det definieras av myndigheter, exempelvis SIDA. 
 
En bra internkontroll innebär enligt respondent D att man har: 
 
”Fullständig kontroll på varenda krona, att man kan garantera det. Det kan ingen göra, 
eftersom ju längre ut i kedjan man kommer, desto svagare blir det förstås också och man 
kan inte ha en fullständig kontroll. Vilket också aktualiseras mycket när 
Riksrevisionsverket gjorde sitt nedslag förra året på ett antal biståndsorganisationer i 
Tanzania. Det är klart att det är lätt att säga hemma hur det ska se ut, men i verkligheten 
ser det inte riktigt ut så.” 
 
Han menar även att det kan vara svårt med internkontroll i den mening: 
 
 ”att det finns mycket möjligheter till förvanskningar av ekonomin, men även att man gör 
kontrakt med sådana som man, kanske att man ger kontrakt till sådana som man känner 
lite extra i den och det landet eller den sfär som man kanske gynnar, en släkting eller så, 
men det är så det går till.” 
 
Respondent D säger att det är svårt att få till en riktigt objektiv kontroll, men det 
viktigaste för dem är i första hand att de kan se att verksamheten fungerar ute i världen. 
Han säger att det som sker i verksamheten, vad de får ut av verksamheten är väldigt svårt 
att sätta siffror på utan resultaten ser de snarare vid besök och konferenser och inte på 
pappret.  
 
”Pengar är bara ett medel för att få naturvårdsverksamhet att fungera och det ser man ju 
på plats väldigt bra, vid egna platsbesök och sådär, att här sker aktiviteter, här sker 
framsteg åt ett annat håll…att dom pengarna kanske skulle kunna göras på ett billigare 
sätt, det kan man aldrig veta eller helt svara för.” 
 
En svårighet som förut funnits med internkontroll i insamlingsorganisationer menar han 
var tidigare när många gick ut med bössor för att samla in pengar och när lokalföreningar 
var knutna till organisationen.  
 
”Om vi har massa skolungdomar som går och skramlar med bössor och sånt där, eller i 
lotterier utanför, det är ju väldigt svårt att säga att vi har fullständig kontroll på de 
pengarna. För det har vi ju inte förrän man får den där inräknade skramlande bössan. 
Men vi har ju väldigt lite sånt så att det var nog mer förr i tiden. Då kan man säga att det 
var problem med insamlingsorganisationer. Men vi säljer ju ingenting, utan vi får ju 
bara pengar för att folk tror att vi gör något bra. Så där vill jag nog säga att det är bättre 



 50 

nuförtiden vad det gäller säkerheten för givaren att pengarna verkligen kommer in till att 
börja med till den organisation det ska komma in till.” 
 
Idag så får de in pengarna väldigt centralt, via autogiro, bankgiro eller via en 
insättningsblankett vilket gör att pengarna kommer direkt in till organisationen.  
 

5.4.4 Organisationens internkontroll 
Eftersom organisationen får pengar från olika myndigheter så ställer dessa myndigheter 
vissa krav på den interna kontrollen och hur den ser ut. På grund av organisationens 
delaktighet i ett internationellt nätverk så kommer vissa regleringar även därifrån, 
tillexempel hur mycket pengar som ska användas till internationell verksamhet och hur 
mycket som kan användas nationellt. Det avtal som de har med moderorganisationen 
innebär även att den svenska stiftelsen skickar in halvårsvisa ekonomiska redovisningar 
till huvudkontoret enligt uppställningar utefter de olika intäktsgrupper de har (insamlade 
medel från privatpersoner, insamlade medel från företag samt bidrag från myndigheter).  
 
Internkontrollen som kansliet i Sverige arbetar med innefattar bland annat att: 
 
”Ekonomiavdelningen levererar rapporter månatligen till de budgetansvariga 
avdelningscheferna, och där följer jag också upp för att ha ett mer övergripande ansvar 
för att man använder pengar rätt på totala sätt jämfört med budget, och så gör man 
budgetutfallsrapporter och jämför med budget. Våra revisorer de har vi ju kontakt med 
lite då och då, framförallt i samband med årsredovisningen. För intäkterna skriver vi ju 
avtal med t.ex. företag, då skriver man företagsavtal med de, där man skriver hur mycket 
som ska, hur mycket vi ska få och vad vi ska göra för att få de pengarna, vilken form av 
redovisning de vill ha tillbaka, de vill ju veta vart pengarna går så att säga. 
 
Organisationen har även speciella avtal med varje mottagarställe av bidrag som 
innehåller hur mycket de ska få och vilka krav som ställs på återrapporteringen. Detta 
görs många gånger genom en standardredovisningsblankett som finns tillgänglig, men 
många gånger ställer SIDA vissa speciella och väldigt detaljerade krav på 
återrapporteringen och då anpassas dessa efter de krav som ställs av givarna. Ytterligare 
en säkerhet är att varje programkontor (som har till uppgift att på plats koordinera 
projektverksamheten) står under de centrala revisioner som sker från huvudkontoret. Den 
revisionsfirma som används internationellt är PWC och de i sin tur har lokala revisorer på 
de olika platserna. Respondent D menar att det är ett väldigt komplicerat system med en 
hel kedja av kontrollstationer, ”från ax till limpa”.  
 
Sedan följer de även de krav som SFI och FRII har på sina medlemsorganisationer, bland 
annat FRIIs redovisningsprinciper.  
 
Angående den riskbedömning och de risker som kan finnas inom organisationen säger 
respondent D:  
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”Ju längre ner i kedjan man kommer desto större blir ju förstås riskerna men det 
försöker vi undvika genom att ha det här internsystemet med kontroll ända ner ute i sista 
led med lokala revisorer och så där. Men det är ju alltid en risk också då att man förstås 
inte får rätten att kolla revisorn, men det ligger inte på vårt ansvar, utan det är ju det 
som de på internationell nivå har att ansvara för, att de är adekvata och de revisionerna 
som sker att det görs av kompetenta revisorer.” 
 
Respondent D menar att risker är en del av deras vardag, att de är ”ju därför man finns 
där överhuvudtaget”.  
 
Respondent D menar att det alltid finns förbättringar att göra med den interna kontrollen 
och att detta är något som alltid ska göras. Införandet av FRIIs kvalitetskod är ett steg i 
förbättringsarbetet vilken han anser ger mer ordning och reda samt att de måste se över 
de rutiner som finns.  Vi frågade även om externa granskningar eller påtryckningar 
utifrån på något sätt påverkade den interna kontrollen, på vilket han svarade: 
 
”Näe, det kan jag inte påstå. Vi vet att det finns ett tryck utifrån självklart, konstigt vore 
det annars. Men det är ingenting som påverkar oss, det bara uppmuntrar när folk eller 
kanske media börjar fundera vart pengarna går, det stimulerar oss bara.” 
 
Organisationen dokumenterar inte den interna kontrollen på något vis, utan den finns bara 
i det dagliga arbetet. ”Vi har ingen direkt sån där som har rubriken internkontroll, där 
man ska sitta och lära sig någonting, nä.” Det finns inte heller någon specifik 
kommunikation ut i organisationen kring den interna kontrollen och inte heller någon 
utvärdering av den i dagsläget. 
 

5.4.5 Kvalitetskoden 
För organisation D innebär införandet av kvalitetskoden: 
 
 ”att vi tvingas att tänka till vad vi har för rutiner och ordning och reda och vad det är 
som saknas och vad som måste täckas upp och så där så det tycker vi är jättebra.” 
 
Angående introduktionen från FRII så har de deltagit i ett utbildningspaket bestående av 
sex olika moduler, där de har lärt sig vad införandet betyder och hur det ska utföras. 
Respondent D anser att FRII skött det väldigt bra och systematiskt. Kvalitetskoden har 
ännu inte diskuterats med revisorn. 
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5.5 Sammanfattning 
Tabell 6. Sammanfattning intervjuer 
Organisation Organisation D 
Område 

Organisation A Organisation B  Organisation C 
 

Internkontroll ”det är ju på något sätt att 
säkerställa att det inte ges 
möjligheter till 
oegentligheter, att de 
upptäcks och att det finns en 
förutsägbarhet på vilket sätt 
vi arbetar. Vårt sätt att 
arbeta ska inte vara 
personberoende utan det ska 
bygga på policys och 
riktlinjer, det är det, och det 
gäller att se till att de policys 
och riktlinjer vi har att de 
efterlevs.” 

”att tillförsäkra en styrelse om 
att vi på ett effektivt sätt når 
våra mål, att vi har en 
ändamålsenlig rapportering, 
såväl narrativ som finansiell, 
och att vi efterlever de regler 
och villkor som gäller för 
verksamheten” 

”är den process som gör att 
man kan säkerställa att man 
har en effektiv och 
transparent organisation… 
Det är ju som sagt att vi 
säkerställer att vi har 
riktlinjer från ledningen som, 
dels att det finns riktlinjer, 
dels att riktlinjerna följs. Att 
tillgångarna kan skyddas och 
att vi förhindrar fel och 
oegentligheter, bedrägerier 
och så vidare...det är ju också 
att man jobbar så att man har 
rutiner som gör att när det 
begås något fel, avsiktligt 
eller oavsiktligt, att det finns 
rutiner som fångar upp de 
felen, att de upptäcks inom 
kort.” 

”att man har kontroll i alla 
led, från insamlade medel till 
hur det används mot tredje 
part.” 
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Vad kännetecknar en bra 
internkontroll? 

Ställer krav på förbättring 
Skapar trovärdighet och 
förtroende. 

Processtänkande – omfattar all 
personal 
Tillförsäkran för styrelsen. 

Tydlig arbets- och 
ansvarsfördelning 
Bra kontrollmiljö – 
organisationskulturen främjar en 
ärlig stämning. 
 

Fullständig kontroll på 
varenda krona. Vilket 
respondenten inte tror är 
möjligt. 

Vad är utmärkande för 
internkontroll i 
insamlingsorganisationer? 

Eftersom framgång inte kan 
mätas i vinst är det svårt att 
bedöma hur framgångsrik 
organisationen är. 
Internkontrollens 
pedagogiska dimension 
försvåras. 
 
Insamlingsorganisationer 
vädjar till människors 
känslor, vilket gör att om 
någon organisation 
missbrukar  förtroendet 
drabbar det alla. 
 

Branschen är byggd på att 
givarna har förtroende för 
organisationer – stora krav 
ställs därmed på 
organisationerna. 

Personal tycker att de blir ett 
med organisationens tillgångar. 
Arbetar frivilligt – vill ha någon 
slags belöning. 
 
Arbetar väldigt mycket, samma 
person utför alla led. Fel 
upptäcks inte i god tid. 
 
Fördel av att folk jobbar för 
någonting som de tror på och 
därmed är mindre benägna att 
begå oegentligheter. 
 

 

Riskbedömning SWOT-analys 
Återkoppling när brister dykt 
upp. 
 
Risker behöver inte endast 
bestå i olagligheter utan kan 
vara sådant som uppfattas 

Arbetar med 
verksamhetskritiska risker 
sedan 2006. 
Internrevisorn gör en 
uppföljning av risker. 
 
Kan bli bättre på att hantera 

Arbetar med riskanalys på tre 
olika nivåer; styrelse, kontor 
och revisor. 
 
Viktigt att riskbedömningen 
arbetas med kontinuerligt. 
 

Internsystem med kontroll i 
alla led. 
 
Kontroll av kompetenta 
revisorer. 
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som oetiskt och omoraliskt. riskerna, det vill säga utforma 
bättre handlingsplaner. 
 
Finns inte utrymme för att 
hamna i media kring 
korruption och andra 
oegentligheter. 
 

 

Förbättringsområden  Internkontroll i sig innebär 
hela tiden ett 
förbättringsarbete. 
 
Göra klokare avvägningar på 
de mått och steg de tar. 
 

Vill arbeta mer strukturerat, 
mer med COSO-modellen. 
 
Gå igenom och förbättra de 
rutiner som redan finns. 

Finns alltid förbättringar, 
ska jobbas med mer 
kontinuerligt 

Investeringar i 
internkontroll 

Arbetar mer professionellt än 
tidigare, lägger mer fokus på 
kontroll. 

Internrevision 
Bygger ett nytt systemstöd för 
pengahantering. 
 

Ny controllertjänst.  

Dokumentation, 
kommunikation och 
utvärdering 

Ingen samlad dokumentation. 
 
Kommunikation i form av 
information vid 
nyanställning. 
 
Utvärderas inte men ska göra 
det. 

Dokumenteras löpande hela 
vägen men finns inget separat 
system för dokumentation av 
internkontroll. 
 
Internrevisorn utvärderar 
internkontrollen på uppdrag 
av styrelsen. 

Ingen samlad dokumentation. 
Olika delar finns dock 
dokumenterade i form av 
policys och arbetsbeskrivningar. 
 
Vid nyanställning, samt interna 
vidareutbildningar. 
 
Controllertjänsten ska 

Ingen samlad 
dokumentation. Finns bara i 
det dagliga arbetet. 
 
Ingen tydlig 
kommunikation. 
 
Ingen utvärdering. 
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utvärderas samt det som 
åstadkommits inom 
internkontrollområdet. En av 
controllerns uppgifter är att 
utvärdera internkontrollen. 
 
 

Kvalitetskoden Innebär dokumentation och 
uppdatering av rutiner. 
 
Ställer krav på 
förutsägbarhet. 
 
Uppföljning kommer att ske 
flera gånger per år. 
 
Introduktionen 
tillfredsställande. Tror de 
kommer att behöva stöd med 
att översätta principerna till 
hur man praktiskt arbetar 
med dem. 

Gemensam definition på 
kvalitet. Ökad jämförbarhet.  
 
 I och med att de är del i en 
internationell rörelse är det 
svårt att veta hur långt koden 
når. 
 
Utmaningar dyker upp allt 
eftersom arbetet med koden 
fortgår.  

Ytterligare ett verktyg att kunna 
identifiera förbättringsområden 
samt att kunna kommunicera ut 
sin internkontroll till 
allmänheten. 
 
Bra att höja kvaliteten i ”hela” 
sektorn. Ökar förtroendet. 
 
Kontinuerligt arbete. 
 
Önskar fortsatta utbildningar. 

Se över rutiner, skapar 
ordning och reda. 
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6. ANALYS  
Vår analys är strukturerad utifrån de teman, kopplade till vårt huvudsyfte samt våra 
delsyften, som vi identifierat under vår bearbetning av intervjuerna. Kapitlets 
underrubriker är; Innebörden av internkontroll, Särdrag, FRIIs kvalitetskod samt 
Förbättringsområden. Analysen innefattar våra tolkningar av det material som vi samlat 
in genom intervjuerna. Från dessa görs  paralleller till tidigare presenterad  teori samt 
vissa jämförelser organisationerna emellan. 
 

6.1 Innebörden av internkontroll 
Vi har valt att plocka fram ett antal nyckelord ur våra intervjuer som beskriver 
respondenternas syn på internkontroll. Dessa är; att skapa förutsägbarhet, att inte vara 
personberoende, tydliga policys och riktlinjer, att förhindra och/eller upptäcka 
oegentligheter i tid, att säkerställa en effektiv måluppfyllelse, att bidra till en 
ändamålsenlig rapportering, efterlevnad av regler och villkor, att säkerställa att 
organisationen är effektiv och transparent, skyddande av tillgångar samt processtänkande. 
 
Dessa nyckelord går att härleda till COSOs definition av internkontroll, vilken beskriver 
internkontrollen som en process som syftar till att säkra organisationens effektivitet, att 
den finansiella rapporteringen är tillförlitlig samt att lagar och regler efterföljs133. I två av 
organisationerna finns det en uttalad vilja att jobba efter COSO-modellen. I de två övriga 
organisationerna går det att genom deras uttalanden dra paralleller till modellen. Det har 
tidigare visats att COSO-modellen har haft stor genomslagskraft i den vinstdrivande 
sektorn och nu finns det tydliga tecken på att modellen ges utrymme även i 
insamlingsorganisationer. Detta kan vi se både genom att FRIIs kvalitetskod hänvisar till 
COSOs modell samt att respondenterna uttrycker internkontroll i termer som till stor del 
överensstämmer med COSOs definition av internkontroll.  
 
Respondenterna uttrycker både likheter och olikheter kring deras uppfattning om vad en 
bra internkontroll är. Enligt respondent A är en bra internkontroll något som ställer krav 
på ständiga förbättringar, vilket stämmer överens med respondent Bs syn på 
internkontroll som en kontinuerlig process. Vi har kunnat se, genom exemplet från 
American Cancer Society, vilka risker det kan innebära att nöja sig med enbart ett 
konstaterande om att det finns rutiner kring internkontroll, och att inte se på 
internkontroll som en ständig förbättringsprocess. Eftersom omgivningen ständigt 
förändras är det inte säkert att den existerande internkontrollen fångar upp de nya 
omständigheter som uppstått, varvid den måste uppdateras och ses över kontinuerligt. 
Dessutom är det viktigt att kontinuerligt följa upp att de rutiner som finns efterlevs av alla 
i organisationen, då nya personer ständigt tillkommer. 
 
Respondent B belyser vidare att för att internkontrollen ska nå sin fulla effekt måste den 
omfatta all personal. COSO är även dem tydliga med att uttrycka internkontroll som en 

                                                 
133 www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm [Tillgänglig 2008-11-24] 



 57 

process vilken påverkas av att hela organisationens personal känner sig och är 
delaktiga134. Anledningen till att det är så pass viktigt att all personal vet sin roll i den 
interna kontrollen är för att bättre kunna säkerställa att centrala policys och rutiner som 
finns efterlevs. Vi är av den uppfattningen att om anställda och frivilliga vet varför de 
måste utföra saker och ting på ett visst sätt motiveras de till att utföra sina åtaganden 
korrekt och att inte ta några genvägar.  
 
Respondent C framhäver att organisationskulturens relevans för den interna kontrollen 
inte är att underskatta. Hon menar att den interna kontrollen stärks om organisationen 
präglas av en ärlig stämning som genomsyrar alla led. Vi anser det vara viktigt att 
organisationens värderingar och ståndpunkter sprids till anställda/frivilliga tidigt i deras 
engagemang i organisationen.  Men även att det kontinuerligt finns inbyggt i systemen så 
att de inom organisationen verkligen förstår vad som gäller och vad som förväntas av 
dem. Organisationskulturen är en del av kontrollmiljön vars betoning är av stor betydelse 
för de fortsatta delarna i den interna kontrollen. Kontrollmiljön handlar enligt COSO 
bland annat om hur ledningen styr organisationen genom att fördela arbetsuppgifter och 
ansvar, samt det fokus ledningen tilldelar utveckling av medarbetarna135. Respondent C 
lägger också stor vikt vid arbetsfördelning och ansvarsfördelning. Genom en tydlig och 
effektiv ansvarfördelning stärks den interna kontrollen exempelvis genom att det är 
inbyggt i systemet att kontroller sker av varandras arbete. Även vi vill framhäva vikten av 
en tydlig ansvarsfördelning, genom en sådan minimeras enskilda personers möjligheter 
till att utsätta organisationen för oegentligheter. Detta betyder att risken för oegentligheter 
minskar i ett tidigt skede och bidrar till att alla delar i internkontrollen förbättras. För att 
skapa en bra kontrollmiljö anser vi att intern vidareutbildning av anställda/frivilliga bör 
vara en viktig prioritering. På så sätt involveras alla i organisationens utvecklingsarbete 
och anställda/frivilliga känner att de arbetar med organisationen istället för att arbeta för 
organisationen. Genom att medarbetarna vet vad deras enskilda insats betyder i det stora 
sammanhanget kan deras engagemang och motivation stärkas ytterligare. Respondent C 
nämner att en risk är att frivilliga som arbetar mycket och hårt börjar se sig som ett med 
organisationens tillgångar och på grund av deras hårda arbete anser de sig ha rätt att 
belöna sig själva. Denna risk tror vi kan minska om de frivilliga känner att de får ett 
utbyte av organisationen, till exempelvis genom utbildningar. Vi tror även att 
organisationskulturen kan stärkas av vidareutbildningar, dessa tillfällen ger möjlighet att 
påminna och underhålla de anställda/frivilligas förståelse för hur organisationskulturen 
ser ut.  
 

6.2 Särdrag 
I organisationer med internationell verksamhet kan en problematik vara att 
organisationerna verkar i olika länder med olika möjligheter till internkontroll och där 
olika vikt läggs till internkontroll. Partnerorganisationer kanske inte förstår vilken vikt 
det läggs på detta i Sverige. Den internkontroll som appliceras i en svensk miljö är inte 
alltid möjlig att appliceras i en miljö där det civila samhället knappt existerar. En av 
organisationerna har löst denna problematik genom att endast driva sina egna projekt och 
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genom att inte dela ut pengar till lokala samarbetspartners. Detta har gjort att deras egna 
policys används i alla led och det blir då lättare att kontrollera att dessa efterlevs. Alla 
organisationer är dock inte strukturerade så att detta är möjligt, utan då måste riskerna 
hanteras på andra sätt. Respondent B menar att man måste förhålla sig till risken och 
vidta åtgärder för att minska den. Alltså även om risken finns kvar så kan den genom att 
lyftas fram minimeras. En medvetenhet skapar mindre utrymme för överraskningar som 
leder till oegentligheter. Genom att alla inblandade informeras om riskerna kan man i alla 
led förhålla sig till risken och minimera den längs hela vägen. 
 
Respondent D understryker att fullständig kontroll på ”varenda krona” aldrig går att 
uppnå helt och hållet. I organisationer där arbetet sker i flera led är det svårt att ha en 
fullständig kontroll på alla delar eftersom dessa ofta involverar andra aktörer (exempelvis 
samarbetspartners, myndigheter) än organisationens egna. Lika viktigt som det är att visa 
de områden som de har kontroll på är det att redovisa för de områden där det inte går att 
ha en fullständig kontroll och vilka steg som då tagits för att minimera riskerna i den mån 
det går. Som respondent D påpekade är resultatet av organisationens insatser svåra att 
visa i siffror, utan resultaten visas bäst genom att synliggöra vad som faktiskt 
åstadkommits på de platser där arbetet skett. Det går vidare att diskutera huruvida man 
måste kontrollera att varenda krona används på effektivast sätt. Det centrala är trots allt 
det som organisationerna faktiskt lyckats uppnå med sin verksamhet och läggs stora 
resurser på kontroll och styrning försvinner kanske fokus från det som egentligen är 
viktigast. 
 
Något som kännetecknar de allra flesta insamlingsorganisationer är att de vädjar till folks 
känslor. Dessutom vädjar de till samma sorts känslor hos människor, det vill säga de 
känslor som får en att känna ett personligt ansvar för de förhållanden som råder i 
omvärlden samt för hur framtiden kan komma att utvecklas. Detta innebär att alla 
organisationer kan komma att drabbas om förtroendet för en enskild organisation 
försämras på grund av att det förekommit oegentligheter. Dock drabbas inte 
nödvändigtvis samtliga organisationer. En fundering som det väcker hos oss är om 
organisationerna kan förhindra att de drabbas negativt av att oegentligheter sker i en 
annan organisation? Går det att skapa en internkontroll med så pass stark identitet att 
allmänheten inte sammankopplar organisationen med alla andra organisationer? Här 
spelar kommunikationen av den interna kontrollen ut till allmänheten en viktig roll. 
Därför blev vi förvånade när kommunikationen av internkontroll (både internt och ut till 
allmänheten) var så pass bristfällig.  
 
Om vi återkopplar till agentteorin där ledningen (agenten) ska agera så att 
bidragsgivarens (principalens) intressen upprätthålls så är det väldigt viktigt att 
kommunikationen ut till bidragsgivarna fungerar. Det är bidragsgivarna som bidrar till att 
organisationens arbete fungerar och ledningen torde således ha ett stort intresse av att ge 
ut så mycket information som möjligt om det arbete som bedrivs. Om de inte klarar av att 
upprätthålla detta är risken att bidragsgivaren väljer någon annan organisation att stödja 
samt att den bristfälliga organisationens rykte påverkas.136 Om organisationen lyckas 
skapa en bra kommunikation ut till allmänheten om hur arbetet i organisationen fungerar, 
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hur den interna kontrollen fungerar samt vad man gör för att förbättra denna kan detta 
vara ett steg till att särskilja sig från övriga organisationer och således inte påverkas av 
oegentligheter som sker i andra organisationer.  
 
En av respondenterna underströk att det inte finns något utrymme för 
insamlingsorganisationer att hamna i media kring korruption och oegentligheter. Utifrån 
resonemanget i föregående stycke kan ledningen undvika att hamna där genom att lämna 
ut så mycket information som möjligt till sina bidragsgivare. Men det går också att se det 
från den andra sidan. I och med den informationsasymmetri som råder mellan ledning 
(agent) och bidragsgivare (principal) skulle ledningen kunna lämna ut ”manipulerad” 
information och/eller underlåta att lämna ut negativ information för att bibehålla sitt rykte. 
På grund av denna risk att ledningen inte är helt öppna med vad som sker inom 
organisationen kan bidragsgivarna aldrig helt säkert veta att den information de tilldelas 
visar en korrekt bild av organisationens verksamhet. Således kan det finnas en osäkerhet 
hos givarna om pengarna verkligen används på rätt sätt.  
 

En intressant aspekt som tas upp av respondent C är att insamlingsorganisationer kan ha 
en fördel av att folk arbetar för något de tror på och inte först och främst för sin egen 
vinnings skull. Detta skulle kunna innebära att folk är mindre benägna att exempelvis 
förskingra pengar. Men även i detta fall kan det naturligtvis förekomma undantag och 
människor som är benägna att begå oegentligheter.  
 
Den tendens mot professionalisering vilken Wijkström och Einarsson identifierat137 har vi 
också kunnat se tecken på under våra intervjuer. I organisation B har ett internt 
revisionsutskott utvecklats och en internrevisor tillsatts för att utvärdera den interna 
kontrollen sedan ett år tillbaka. Även i organisation C hade en ny tjänst tillsatts. Titeln på 
den nya tjänsten är Financial Controller och den skapades för att det skulle finnas mer tid 
till att arbeta och utveckla den interna kontrollen. Här har man alltså ”lånat” begrepp från 
den vinstdrivande sektorn. Att nya ansvarsområden inom den ekonomiska funktionen 
tillsätts i insamlingsorganisationer bidrar till utvecklingen av organisationers interna 
kontroll. Tidigare forskning har visat på en bristande kompetens bland ledningen gällande 
ekonomi- och styrningsfrågor138. De nya tjänster som skapas tyder på att organisationerna 
strävar efter att tillföra den kompetens som tidigare ansetts bristfällig.  
 

6.3 FRIIs kvalitetskod 
FRIIs kvalitetskod upplevs av våra respondenter som ett positivt initiativ. 
Respondenterna ser koden som ett verktyg för internkontroll genom att den ”skapar 
ordning och reda”, ”identifierar förbättringsområden” samt förser dem med 
en ”gemensam definition på kvalitet”. En gemensam definition på vad som är en bra 
kvalitet ökar jämförbarheten mellan organisationer. Huruvida en sådan jämförbarhet blir 
möjlig i och med införandet av kvalitetskoden är dock beroende av hur den i framtiden 
kommer att utformas i de olika organisationerna. Kvalitetskoden ger utrymme för olika 
valmöjligheter och tolkningar genom att principerna är generellt hållna. Att hitta en 
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balans mellan frihet i utformningen och enhetlighet i tillämpningen av kvalitetskoden är 
en utmaning för kodens fortsatta utveckling och den betydelse koden kommer att få. För 
att kvalitetskoden ska kunna tillämpas av alla slags insamlingsorganisationer behövs en 
viss tolkningsfrihet, och  för att organisationernas intressenter ska kunna förstå dess 
innehåll behövs en viss mån av enhetlighet. 
 
Att ingen av respondenterna har varit speciellt benägen att uttala sig negativt om koden 
skulle kunna bero på att detta är riskabelt då kvalitetskoden ska vara en kvalitetshöjande 
åtgärd. Att uttala sig negativt kan innebära en nackdel för organisationen genom att det 
kan få konsekvenser för den allmänna uppfattningen om huruvida koden verkligen 
förstärker kvaliteten. Men självklart kan det även bero på att kvalitetskoden är ett 
uppskattat initiativ som de tycker är bra för organisationen, vilket är vår uppfattning.  
 
Respondent C framhåller att eftersom personer (framförallt i styrelsen, vilken också är 
ytterst ansvarig för koden) ständigt byts ut måste de nya personerna få möjlighet att sätta 
sig in i koden och förstå denna. Det är således viktigt att FRII fortsättningsvis anordnar 
utbildningar, samt att organisationerna själva utvecklar rutiner för överlämning till ny 
styrelse och annan personal. Detta så att de nya personerna får med sig erfarenheter och 
kunskaper från tidigare medarbetare och inte behöver börja om från noll. En utvärdering 
av en liknande kvalitetskod i England har visat att små organisationer många gånger 
upplever det problematiskt att tillämpa de generella riktlinjerna139 . Eftersom små 
organisationer har mindre resurser att lägga på att sätta sig in i kodens alla delar har de ett 
behov av ett mer omfattande stöd. Det är viktigt att koden förstås fullt ut för att den ska få 
den effekt som den eftersträvar. Liksom respondent B säger att internkontroll inte har 
något självändamål i sig så gäller detta självklart också för kvalitetskoden. 
 
Idag finns det en valmöjlighet kring om kodrapporten ska granskas av den externa 
revisorn eller ej. Detta handlar om valet organisationen gör utifall att rapporten ska 
inkluderas i årsredovisningen eller om de väljer att presentera den som ett separat 
dokument. Ingen av organisationerna har ännu tagit ett beslut om detta. Vi anser det 
viktigt att organisationerna är öppna och samarbetar med sina externa revisorer och 
diskuterar kring detta val. För närvarande finns det inga riktlinjer över hur en sådan här 
kodrapport ska granskas av den externa revisorn och här är det viktigt att en diskussion 
förs med revisorn. Det kan vara viktigt att stämma av med varandra så att organisationen 
vet vilket arbete revisorn utför samt att revisorn vet vad organisationen förväntar sig av 
denna. Detta arbete borde innebära en fördel för dem som har Öhrlings PWC som extern 
revisor på grund av att de har varit med och tagit fram koden och förstår koden på ett mer 
djupgående sätt än andra externa revisorer. Kvalitetskoden bygger på principen följ eller 
förklara. En fundering vi har är utifall att insamlingsorganisationerna väljer att låta 
revisorn granska kodrapporten, hur ska revisorn då kunna göra en bedömning över vad 
som är en godtagbar förklaring till att kodens riktlinjer inte följs? Ytterligare en fundering 
som vi har är frågan om det kommer att finnas några rekommendationer och verktyg för 
hur den externa revisorn ska förhålla sig till koden? Detta anser vi kommer att behövas 
för att få en konsekvent granskning av kodrapporten, vi tror att det är svårt för en revisor 
att granska kodrapporten utan några uppställda riktlinjer för hur detta ska ske. Om 
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revisorn ska granska denna bör det vara lika viktigt att revisorn förstår FRIIs kvalitetskod 
som det är att organisationerna förstår denna.  
 
I undersökningen av den engelska kvalitetskoden framkom det att de organisationer som 
använde koden fullt ut oftast hade en eldsjäl som förespråkade den140. Att alla inom 
organisationen inte är lika engagerade i koden som våra respondenter framkom särskilt 
tydligt under intervjun med respondent B. Han beskrev att det ligger en utmaning i att få 
alla i organisationen lika engagerade som honom. Utan dessa eldsjälar skulle 
målsättningen kanske inte bli att följa kodens riktlinjer utan snarare att hitta lämpliga 
bortförklaringar.  
 
Respondent B ansåg att vissa formuleringar i kvalitetskoden kommer att behöva 
tydliggöras. Framförallt när det gäller de områden som organisationen inte själv fullt kan 
styra över. Han syftar på den del av koden som ställer krav på en redogörelse för hur 
långt koden sträcker sig när insamlingsorganisationerna är en del av en internationell 
rörelse. Det kan således finnas ett behov av särskilda konkreta vägledningar inom 
områden som kan upplevas som problematiska. 
 

6.4 Förbättringsområden 
Utifrån intervjuerna har vi identifierat några områden som, om man utgår från COSO-
modellen för internkontroll, skulle kunna arbetas med mer ingående inom de olika 
organisationerna.  
 
Riskbedömning: 
Det är tydligt att riskbedömningen är något som kan bli bättre i alla de intervjuade 
organisationerna. Detta är även något som de själva uttrycker att de kan bli bättre på. 
Respondent B menar att det inte är identifieringen av risker som är svår, utan problemet 
är hur dessa risker sedan hanteras.  Enligt COSOs modell är det viktigt att på ett effektivt 
sätt ha en kontinuerlig riskbedömning för att kunna nå organisationens mål141. Detta 
innebär att riskerna inte enbart identifieras, utan också analyseras och utvärderas för att 
rätt åtgärder ska kunna vidtas142. Eftersom många av de insamlingsorganisationer som vi 
intervjuat arbetar i områden som innebär en stor risk i sig genom osäkra förhållanden. 
Det är inte alltid det finns välutvecklade system, för till exempel hantering av pengar, och 
därför anser vi att det är viktigt att ständigt vara uppdaterad om de risker som finns då 
dessa troligtvis kan svänga väldigt snabbt. Vi tror också att organisationerna måste vara 
medvetna och väl införstådda med de förutsättningar som råder i de länder som de jobbar 
i för tillfället och vilka specifika risker det finns just för de projekt som bedrivs just där. 
 
Dokumentation och kommunikation: 
Fram tills nu har det inte i någon av de intervjuade organisationerna funnits någon samlad 
dokumentation som beskriver hur den interna kontrollen fungerar och hur den arbetas 
med. Respondent B förklarar att internkontrollen inte är någonting som görs separat utan 
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är en del i hela organisationens arbete och genom detta dokumenteras löpande hela vägen 
i ett väldigt omfattande material (bestående av allt från upphandlingsrutiner, 
arbetsbeskrivningar, utvärderingar etc.). Vi tror att internkontroll är något som är svårt att 
ta på och förstå om det inte på något sätt sammanfattas. Även om internkontrollen är en 
del i allt som görs inom organisationen och på så sätt dokumenteras tror vi att det är bra 
om det finns ett samlat dokument där de olika stegen beskrivs. Detta ger en överblick 
över interkontrollen vilket kan vara bra då det lättare går att identifiera de områden som 
behöver utvecklas och arbetas med. Vi tror att dokumentationen skapar en kontroll över 
de olika delar i internkontrollen och gör det lättare att skapa sig en översikt hur de olika 
delarna hänger samman. Om internkontrollen finns i ett samlat dokument anser vi även 
att det bör vara lättare för de anställda/frivilliga att förstå innebörden av vad 
internkontroll är och hur det är menat att de bidrar till en god internkontroll. Om det finns 
ett samlat dokument blir det också lätt för nyanställda att ta del av internkontrollen samt 
de rutiner och policys som finns kring denna. Vi tycker ändå att det är väldigt viktigt att 
påpeka att även fast det inte finns någon samlad information om internkontrollen behöver 
detta inte innebära att den är bristfällig på något sätt. Vi anser endast att det troligtvis 
skulle underlätta arbetet om det fanns en samlad dokumentation.  
 
Genom den bristande dokumentationen har det funnits en oklarhet i internkontrollens 
fulla innebörd vilket också inneburit att kommunikationen varit något bristfällig. 
Organisation C har dock haft internutbildningar som behandlat internkontroll samt 
information vid nyanställningar, vilket gör att internkontrollens syfte sprids tidigt i 
anställningen för att sedan kontinuerligt påminnas genom vidareutbildningar. Vi anser att 
om internkontrollen inte är något som pratas om eller kommuniceras ut i organisationen, 
hur ska då de anställda och de frivilliga veta vad som förväntas av dem? Det finns policys 
och arbetsmetoder som kommuniceras ut i organisationerna, men vi anser att 
motivationen till att förbättra den interna kontrollen borde vara starkare om personalen 
förstår sin roll för en fungerande internkontroll, att de är väl medvetna varför de gör saker 
och hur de kan påverka.  
 
Utvärdering: 
Vi anser att en utvärdering av den interna kontrollen blir väldigt svår att genomföra om 
arbetet inte finns som ett samlat dokument. Hälften av de undersökta organisationerna 
gör en utvärdering av den interna kontrollen medan hälften inte har någon utvärdering 
alls. De som utför en utvärdering är de organisationer som inom de senaste åren 
investerat i nya tjänster som bland annat har till arbetsuppgift att göra detta. Enligt COSO 
är utvärderingen en viktig roll i den interna kontrollen eftersom denna komponent ser 
över de övriga komponenterna och således bidrar till att fokus riktas på förbättring i alla 
steg143. Om ingen utvärdering utförs av den interna kontrollen blir det svårt för 
organisationen att veta om den efterlevs och fungerar. Utan en utvärdering kan således 
risken för oegentligheter öka genom att brister i systemet inte upptäcks i tid.  
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7. SAMMANFATTADE SLUTSATSER 
I detta avslutande kapitel kommer vi att summera vad vi har kommit fram till i vår 
undersökning, med andra ord svara på vår problemformulering. Vi redogör även för 
studiens bidrag samt ger förslag till vidare forskning. 
 

7.1 Svar på vår problemformulering 
Vi inleder med att upprepa vår problemformulering som studien hade sin utgångspunkt i. 
 
Hur fungerar den interna kontrollen i svenska insamlingsorganisationer och hur kan den 
förbättras? 
 
I vår studie har vi kommit fram till att i de fyra organisationerna som vi har gjort 
intervjuer i finns en utvecklad internkontroll samt en vilja att bli bättre på de områden där 
utrymme för detta finns. I vår undersökning har det bland annat framkommit att 
dokumentation och kommunikation av internkontroll är de områden som kan förbättras 
väsentligt i alla fyra organisationer.  Kontinuerliga utvärderingar av internkontrollen görs 
i två organisationer, men i de övriga två organisationerna görs ingen kontinuerlig 
utvärdering för tillfället. En bristfällig eller rent utav obefintlig utvärdering av den interna 
kontrollen kan leda till att oegentligheter inte upptäcks i tid, vilket både kostar pengar och 
försämrar organisationens rykte.  Kvalitetskoden ses i mångt och mycket som lösningen 
på dessa tillkortakommanden utav respondenterna själva. I och med kodens införande 
kommer riktlinjer att finnas för dokumentering, utvärdering samt kommunikation av den 
interna kontrollen. Däremot måste kodens riktlinjer inte följas om organisationerna kan 
förklara varför de valt att avvika från dem, vilket innebär att internkontrollen inte 
nödvändigtvis förbättras. Dock riktar kvalitetskoden fokus mot internkontrollen genom 
att det i den offentliga kodrapporten ska framgå om organisationen följer riktlinjerna eller 
ej. Därigenom torde organisationernas målsättning vara att riktlinjerna ska följas eftersom 
allmänheten kan reagera negativt på information om att koden ej följs.  
 
Även om FRIIs kvalitetskod upplevs som ett positivt initiativ av respondenterna är det 
inte automatiskt så att koden bidrar med lösningar på alla områden. Den förser inte 
organisationerna med konkreta handlingsåtgärder för en bättre internkontroll, utan sådana 
är det upp till organisationerna själva att utforma. Framförallt upplever vi kvalitetskoden 
som ett kommunikationsmedel som organisationerna kan använda både internt och i sin 
kommunikation med allmänheten. Det gäller att övertyga bidragsgivarna om att 
kvalitetskoden är en försäkran på att pengarna används på ett bra sätt. 
 
Den ideella sektorns särdrag påverkar i viss mån den interna kontrollen, bland annat 
genom att kontrollaktiviteterna är anpassade efter insamlingsorganisationers speciella 
verksamheter. Dock har styrnings- och kontrollverktyg från den vinstdrivande sektorn 
alltmer börjat implementeras i insamlingsorganisationer. Vidare har vi sett att rekrytering 
av personer med ekonomisk bakgrund skett med avsikt att sätta fokus på styrnings- och 
kontrollfrågor.  
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7.2 Studiens bidrag 
Resultaten från vår studie hoppas vi kan vara till nytta för dem som arbetar med 
utvecklandet av kvalitetskoden då vi har belyst vad organisationerna efterfrågar för 
fortsatt stöd vid tillämpningen av koden. Vi har även identifierat några områden som kan 
utvecklas i kvalitetskoden. Vidare hoppas vi att andra insamlingsorganisationer kan ha 
nytta av att ta del av dessa fyra organisationers upplevelser och uppfattningar av 
internkontroll. Kanske inspireras de att reflektera över sin egen situation när det gäller de 
områden som vi belyst i vår uppsats. Insamlingsorganisationernas bidragsgivare får en 
inblick i och förståelse för hur arbetet med att säkra deras bidrag fungerar, samt hur 
organisationerna arbetar med att förbättra detta. Framförallt tycker vi att vi har fyllt vår 
målsättning att bidra med uppslag till områden där en mer djupgående forskning skulle 
behövas. 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi tycker att detta område har varit väldigt intressant och vi har under arbetets gång mer 
och mer insett att folk inom branschen (samt andra intressenter, tillexempel revisorerna) 
efterlyser mer kunskap kring detta ämne. Genom utförandet av vår uppsats har vi 
upptäckt en rad områden som vi tycker skulle vara intressanta för fortsatt forskning. 
 
• Eftersom det i dagens läge inte finns några riktlinjer för hur externrevisorerna ska 

förhålla sig till kodrapporten tycker vi att det vore intressant att undersöka hur 
insamlingsorganisationernas externrevisorer ser på FRIIs kvalitetskod och hur en 
granskning av kodrapporten skulle kunna se ut?  

 
• Kommer det att vara någon skillnad i hur organisationerna väljer att utforma 

kodrapporterna? Hur skiljer sig utformningen av kodrapporterna i sådana fall sig 
åt? Är kodrapporten inkluderad i årsredovisningen eller ej?  

 
• Ännu längre fram i tiden tycker vi det skulle vara intressant att se vilken skillnad 

kvalitetskoden har gjort för den interna kontrollen.  
 
• Hur används rapporterna? Använder exempelvis företag sig av rapporterna vid ett 

planerat samarbetsavtal med en insamlingsorganisation? 
 
• En närmare studie av vilka kompetenser som finns inom insamlingsorganisationer. 

 
• En kvantitativ studie där det kartläggs vilka delar av internkontroll som 

insamlingsorganisationer implementerat. Bland annat hur stor del av 
organisationerna som dokumenterar och utvärderar sitt internkontrollarbete. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Bakgrund om intervjupersonen: 
BERÄTTA LITE OM DIG SJÄLV? 
År i organisationen? 
Ansvarsområden? 
Bakgrund (utbildning/tidigare arbetserfarenheter)? 
Något annat du vill tillägga av relevans för intervjuns ämnesområde? 
 
Om organisationen 
Hur arbetar ni i er organisation? Samarbetsorganisationer m.m.? 
 
Kontrollmiljö: 
Hur ser fördelningen mellan olika ansvarsområden ut? 
Hur är ekonomifunktionen organiserad? Har ni någon internrevisor? 
 
Generellt om internkontroll: 
Kortfattat, vad är dina tankar kring begreppet internkontroll? 
Vad karakteriserar en bra internkontroll enligt dig? 
Vad anser du är nyttan med en god internkontroll? Vilken funktion ska den fylla?  
Är det något som är extra viktigt/svårt när det gäller internkontroll och 
insamlingsorganisationer tror du? 
Vilken är din egen bedömning av hur den interna kontrollen i insamlingsorganisationer 
fungerar överlag idag? 
 
Internkontroll inom organisationen: 
Riskbedömning: 
Vilka faktorer påverkar den interna kontrollen i er organisation?  
Har ni identifierat några risker? Vilka risker har ni identifierat?  
 
Kontrollaktiviteter: 
Hur ser er internkontroll ut idag? Vilka är dess styrkor och svagheter anser du? Vad 
kan/behöver förbättras? 
Vilka investeringar har er organisation gjort i den interna kontrollen? Har det skett några 
förändringar genom åren? Har ni fått/tagit någon extern hjälp med internkontrollen?  
Hur har granskningar/påtryckningar påverkat den interna kontrollen? 
Vilken roll har revisorn för den interna kontrollen? 
 
Information/kommunikation: 
Hur dokumenteras ert arbete med internkontroll?  
Hur kommuniceras det ut till olika delar i organisationen? 
 
Tillsyn: 
Hur utvärderas den interna kontrollen? 
 
Kvalitetskoden: 
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Vad innebär kvalitetskoden för er organisation?  
Hur mycket behöver/kommer ni att investera i arbetet med kvalitetskoden? 
Vad är dina åsikter om det obligatoriska införandet av kvalitetskoden? 
Hur långt har ni hittills kommit med arbetet med koden? Börjat? Har ni fördelat ansvaret 
ännu?  
Hur kommer den användas, följa eller förklara? Standardiserad mall eller löpande text? 
Hur tycker ni att introduktionen av kvalitetskoden har varit? Vad för stöd vill ni ha i 
arbetet med kvalitetskoden senare?  
Hur kommer förhållandet till revisorn se ut?  
 


