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Sammanfattning

Denna uppsats syfte är att undersöka hur transparens visas inom ideella organistioner, detta med

fokus på tre insamlingsorganisationer och dess insamling. Uppsatsen bygger på frågeställningen:

Hur anser sig insamlingsorganisationerna vara transparenta? För att svara på denna har fem

underfrågor framstäl ls; Vilken typ av t ransparens finns inom de deltagande

insamlingsorganisationerna? Har medarbetare insyn i verksamhetsansvarigas beslut? Har

verksamhetsansvariga insyn i medarbetares arbete angående insamlingsprocesser? Har

insamlingsorganisationerna uppsikt över sin bransch och om vad som sägs om dem? Har externa

intressenter möjlighet till insyn i organisationernas insamlingsprocesser?

Undersökningen baseras på en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. Deltagande

organisationer i denna uppsats är tre ideella organisationer; Greenpeace, Cancerfonden och Unicef.

Tre personer med olika arbetspositioner från vardera organisation har intervjuats och uppsatsen

grundar sig på Heald’s teori kring fyra olika typer av transparens; transparens nedifrån och upp,

transparens uppifrån och ner, transparens utifrån och in, samt transparens inifrån och ut.

Det huvudsakliga resultatet av undersökningen visade på att samtliga fyra olika riktningarna av

transparens mer eller mindre existerar i de deltagande organisationerna. Transparens inifrån och ut

är den riktning vilken visade sig få störst fokus från organisationernas sida, men övriga tre finns

även. I och med denna undersökning har en bredare bild av transparens framkommit där inte bara

den allmänna synen visats. Man bör som insamlingsorganisation vara medveten om alla fyra typer

av transparens då öppenhet i olika riktningar skapar förtroende för de ideella organisationerna, vilka

sedan kan generera i donationer.

Nyckelord: Transparens, ideella sektorn, insamlingsorganisationer, branschorganisationer,

insamlingsprocesser.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet introduceras uppsatsens ämne, transparens inom den ideella sektorn.

Vidare presenteras uppsatsens problemformulering och syfte som sedan mynnar ut i sex stycken

frågeställningar. Här presenteras även uppsatsens avgränsningar och dess disposition.

1.1 Introduktion
Sjukdomar, naturkatastrofer, svält och fattigdom har i alla tider existerat där behovet av hjälp från

andra alltid har varit stort. I Sverige finns idag 407 ideella organisationer med innehav av ett 90-

konto och det har på senare tid blivit allt mer vanligt för företag och privatpersoner att donera

pengar till deras arbete. Enligt svensk insamlingskontroll (SI) har de totala intäkterna för de 90

största ideella organisationerna i Sverige ökat från 10 186 Mkr år 2004 till 16 883 Mrk år 2013

(Insamlingskontroll, 2014). Inte sedan år 2004, då tsunamikatastrofen inträffade i Indiska Oceanen,

har så många människor i Sverige donerat pengar till den ideella sektorn (Swedbank Robur, 2012).

Den ideella sektorn har sedan länge utgjort betydelsefulla komponenter i det svenska samhället.

Den bidrar till ett mer engagerat och informerat Sverige och arbetar hela tiden för att motverka

orättvisor i samhälle och miljö (Frii, Connecta, 2010). Sektorn är viktig för välfärden där många

människor dagligen lägger ner omfattande arbete på det frivilliga engagemanget vilket skapar

delaktighet, mening och utveckling för samhällsmedborgare (Regeringen, 2014). De ideella

organisationerna påverkar inte bara privatpersoner och företag att göra gott utan kan även få

politiker att fatta mer välgrundade beslut, vilket kan skapa bättre förutsättningar för ett stort antal

människor (Melendéz, 2001). Under år 2014 tillsatte regeringen en utredare för att underlätta ideella

organisationers arbete att bedriva sin verksamhet, detta för att sektorn skulle ha möjlighet till

ytterligare utveckling. Syftet med utredningen var att ta tillvara på organisationernas kompetens och

kapacitet för att bättre kunna möta människor med olika kulturell, social eller ekonomisk bakgrund

(Regeringen, 2014).

I och med den ideella verksamheten följer ett ansvar mot allmänheten där transparens är en

betydande del. Utan transparens från insamlingsorganisationernas sida skapas inte förtroende vilket

kan generera i negativa konsekvenser. Då valmöjligheten idag är stor kan givarna enkelt donera

pengar till en annan organisation vilken de finner större förtroende för (Frii, 2012).

Organisationerna måste därför ständigt tjäna givarnas förtroende och hela tiden uppfylla högsta

standard av transparens där ett förlorat förtroende hindrar ideella verksamheter till fortsatt arbete
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(Melendez, 2001).

Det är inte bara den externa transparensen som är betydande för en insamlingsorganisations

verksamhet. Den interna transparensen inom verksamheten hamnar ofta i skymundan men är även

den viktig att belysa och ge utrymme. Karaktären och viljan hos medarbetare är avgörande för hur

en organisation framställs där intern öppenhet och ärlighet kan inbringa goda möjligheter för

verksamheten och skapa en homogen verksamhet (Heald, 2006).

Under år 2013 fattade Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Frii) beslut om att uppdatera den så

kallade kvalitetskoden i syfte att stärka insamlingsorganisationers arbete kring transparens.

Uppdateringen innebar bland annat ett krav på en effektrapport vilken organisationerna årligen ska

upprätta (Frii, 2014). FRII:s krav på den ideella sektorn visar på att ökad transparens inom sektorn

efterfrågas mer än tidigare och att diskussionen kring ämnet därför är av stor vikt att belysa. De

ideella organisationerna lever till stor del på ett förtroendekapital och måste hela tiden arbeta med

transparens för att bibehålla det förtroendet. 

Unicef Sverige, Cancerfonden och Greenpeace Nordic är tre ledande insamlingsorganisationer på

den svenska ideella arenan där Unicef och Cancerfonden räknas till de sju största

insamlingsorganisationerna i Sverige (Matson, 2014). Dessa tre organisationer arbetar ständigt med

intern och extern transparens för att visa på seriöst insamlingsarbete och tar hjälp av

branschorganisationers diverse krav på transparens för att verksamhetens arbetssätt ska synliggöras.

Hur dessa organisationer arbetar med transparens ämnar denna kandidatuppsats att visa på för att ge

en djupare och mer komplex bild av transparens än den som oftast efterfrågas idag. 

1.2 Områdesde finiering - Organisationskommunikation
Forskning om transparent kommunikation och organisationskommunikation är omfattande. De

flesta studier som gjorts inom området handlar främst om intern kommunikation men i och med

ökad forskning har organisationskommunikation kommit att beröra all den interna och externa

kommunikationen hos en organisation, likaså även den formella som den informella (Heide et.al,

2012). Transparens har blivit en viktig komponent i moderna organisationers kommunikation och

existerar i alla riktningar i den organisationella kommunikationen, så som mellan

verksamhetsansvariga och medarbetare samt mellan organisation och samhälle (Coombs och

Holladay, 2010).
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1.3 Problemformulering
Transparens hos insamlingsorganisationer inom den ideella sektorn är av stor betydelse. Extern

transparens är den riktning som oftast efterfrågas då givare kräver insyn inom organisationens

formella gränser. Detta tar fokus från de andra riktningarna som finns av transparens, som

identifieras i kapitel tre; Teoretisk ram, vilka är betydande för en fungerande organisation. I ljuset

av den allmänna bilden av transparens ligger en betydligt bredare och mer komplex förklaring som

uppsatsen avser visa. Då just den allmänna bilden av transparens fokuserar på extern riktning är det

intressant att ta reda på insamlingsorganisationernas syn på transparens. Genom detta uppkommer

därför frågan; Hur visas transparens hos insamlingsorganisationer inom den ideella sektorn?

Uppsatsen avser genom att svara på detta bredda den allmänna synen ytterligare genom att visa på

fyra olika typer av transparens. 

1.4 Syfte & Frågeställning
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur transparens visas i insamlingsorganisationer,

detta främst i deras insamlingsverksamhet. Vi vill undersöka om transparens finns och hur den ser

ut för att sedan visa på en djupare och mer komplex bild av transparens än den externa, som oftast

efterfrågas idag. I och med denna uppsats lyfter vi fram de olika riktningar av transparens som finns

beskrivet och breddar därmed bilden av begreppet.

För att undersöka detta har en övergripande frågeställning utformats:

• Hur anser sig insamlingsorganisationerna vara transparenta?

För att besvara huvudfrågan ställs fem underfrågor:

• Vilken typ av transparens finns inom de deltagande insamlingsorganisationerna?

• Har medarbetare insyn i verksamhetsansvarigas beslut?

• Har verksamhetsansvariga insyn i medarbetares arbete angående insamlingsprocesser?

• Har insamlingsorganisationerna uppsikt över sin bransch, och över vad som sägs om dem?

• Har externa intressenter möjlighet till insyn i organisationernas insamlingsprocesser?

Tanken med dessa underfrågor är att undersöka de fyra riktningar av transparens som finns och

genom dessa besvara uppsatsens huvudfråga.
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1.5 Avgränsningar
Denna studie syftar till att undersöka vad som menas med transparens hos insamlingsorganisationer.

Uppsatsen avgränsas till att studera transparens genom Heald’s fyra typer. Vi utgår från tre

organisationer vilka har olika mål med sin verksamhet; Greenpeace Norden, Cancerfonden och

Unicef Sverige. Vi vill med hjälp av dessa utläsa hur ideella organisationer arbetar kring

transparens, främst i sina insamlingsprocesser. En avgränsning på tre deltagare med olika

arbetspositioner från vardera organisation har gjorts. Vi anser att dessa tre kan ge oss en tillräckligt

stark bild av transparens för just deras organisation. Samtidigt kommer vi som författare studera och

analysera organisationerna utifrån organisationernas hemsidor där bland annat årsredovisningar och

effektrapporter återfinns. Detta för att få en extern syn på organisationens transparens. Uppsatsen

kommer inte vara avgränsad till enbart svenskt grundade organisationer men fokus har lagts på de

svenska verksamheternas arbete kring transparens.

1.6 Disposition
Uppsatsens disposition är upplagd i ett inledande kapitel vilket innefattar en introduktion till ämnet

samt syfte och frågeställningar -kapitel 1, ett bakgrundsavsnitt -kapitel 2, ett teoriavsnitt -kapitel 3,

ett metod- och materialavsnitt -kapitel 4, ett resultatavsnitt - kapitel 5, ett analysavsnitt -kapitel 6

samt, en slutdiskussion -kapitel 7.

I bakgrundsavsnittet presenteras uppsatsens ämnesbakgrund där en förklaring av transparens

återfinns, presentation av aktörer som verkar för ökad kvalitet inom den ideella sektorn samt

tidigare forskning. Bakgrundsavsnittet följs sedan upp av ett teoriavsnitt där de teorier vilka

uppsatsen baseras på presenteras. Metodavsnittet vilket sedan följer innefattar valet av

forskningsmetod, material, det urval som gjorts samt deltagande och genomförande. I kapitlet

återfinns även operationaliseringen och uppsatsens etiska överväganden. I resultatavsnittet

presenteras de resultat som framkommit och i analysavsnittet analyseras resultatet med hjälp av de

teorier som legat till grund för uppsatsen. Uppsatsen mynnar till sist ut i ett avsnitt där en

avslutande diskussion gör.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras ämnets bakgrund vilken innehåller centrala begrepp som genomgående

används i uppsatsen. Här görs även en presentation av tidigare studier av transparens samt de

aktörer som verkar för ökad kvalité inom den ideella sektorn.

2.1 Ämnesbakgrund
Kravet på transparens i insamlingsorganisationer är idag stort. Av de 20 största ideella

organisationerna med beviljat 90-konto är det endast nio stycken som uppfyller de krav som

branschorganisationen Charity Rating Givarguiden ställer på organisationerna i fråga om

transparens (Givarguiden, 2014). Med ett ideellt engagemang följer ett ansvar som den ideella

sektorn har gentemot samhället. Detta ansvar innebär att förvalta donationerna som

insamlingsorganisationerna erhåller på bästa sätt för att uppnå legitimitet. Detta ansvar kan delas in

i tre områden; krav på rapportering, öppenhet och transparens vilka alla kan skapa förtroende för en

ideell verksamhet (Frii, 2014).

Det är svårt att formulera exakta definitioner av vad den ideella sektorn innebär men begrepp som

“det civila samhället” används ofta synonymt. Detta civila samhälle kan ses som en arena avskild

från staten där människor arbetar kollektivt för att uppnå gemensamma intressen. För att

organisationer ska klassas inom den ideella sektorn måste de enligt Förenta Nationerna (FN)

uppfylla vissa egenskaper; enheten ska vara en formell organisation, det får inte finnas någon

vinstutdelning och enheten ska vara institutionellt skild från myndigheter inom den offentliga

sektorn. Den ska även vara självstyrande och medlemskapet eller deltagandet får inte ske under

tvångsmässiga förhållanden. Det finns inga krav på att organisationen måste anses arbeta i ett

normativ `gott´ syfte (KPMG, 2012).

Organisationer fick upp ögonen för transparens i början av 2000-talet och begreppet har sedan dess

exploderat inom organisationsvärlden (Coombs och Holladay, 2010). Transparens kan tyckas något

diffust då betydelsen innebär olika saker för olika människor men bokstavligen handlar transparens

om saker som kan ses igenom, utan falskhet eller någon form av döljande (Bennis, 2008). Det

handlar om öppenhet och uppriktighet till något eller någon och kan liknas med ett fönster vilket

släpper igenom ljus men också skiljer insidan från utsidan (Christensen och Langer, 2009). Att som

organisation i dagens konkurrenskraftiga samhälle visa öppenhet kring information är viktigt för att
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inte tappa marknadsandelar till konkurrenter. Transparens är en av de viktigaste faktorerna i fråga

om att uppnå trovärdighet (Flodin, 1993). Människor är mer benägna att donera pengar till

organisationer vilka de finner förtroende för där kravet på transparens blir avgörande (Melendéz,

2001). FRII beskriver att problematiken inom den ideella sektorn ligger i att förtroendet inte endast

är kopplat till en specifik organisation utan för hela sektorn. De menar att om förtroendet för en

organisation försvinner kommer resterande organisationer inom den ideella sektorn även påverkas

(Frii, 2014). Detta är insamlingsorganisationerna väl medvetna om och i en tid där intäkterna inom

den ideella sektorn hela tiden ökar och konkurrensen anses hårdna används därför oftast inte bara en

insamlingsmetod (Frii, Connecta, 2010). Möten anordnas, samarbeten med affärskedjor vilka

arbetar med corporate social responsibility (CSR) förekommer, medlemsskap i olika lotterier finns

och stora galor anordnas (Landry et al. 2006). I och med vår västerländska kultur har vi blivit mer

vana vid att organisationer, företag och ledare ska visa öppenhet och ärlighet kring sin verksamhet.

Intressenter vill alltid vara säkra på att verkligheten visas när det kommer till användandet av

ekonomiska resurser eller säkerheten kring ett företags produkter.  I och med att vi lever i ett

kommunikationssamhälle med nya typer av medier gör sig transparens ständigt påmind och i vissa

fall kan transparens från organisationers sida vara avgörande för dess överlevnad (Bennis, 2008).

För att en organisation ska kunna kalla sig transparent måste betraktaren kunna utläsa hur

organisationen fungerar, vem som fattar vilka beslut samt hur beslutsprocessen är organiserad

(Hedquist, 2002). Det finns dock ingen distinkt linje mellan transparens och öppenhet, men de

ligger mycket nära varandra i sin betydelse (Heald, 2006). Transparens kan ses som ett verktyg

vilket intressenter kan ta till sig och använda för att granska organisationen och på så sätt bilda sig

en uppfattning. I dagens informationssamhälle kan detta ibland vara problematiskt och att som

intressent veta vad man rent konkret bör ha insyn i kan vara svårt. Många förknippar transparens

med organisationers ekonomiska verksamhet men faktum är att även annan typ av information så

som etiska angelägenheter, arbetsförhållanden eller miljörelaterade frågor även kan ha behovet av

transparens (Christensen och Langer, 2009).

Hur lätt det är för intressenter att ta del av information varierar naturligtvis också och det är viktigt

att poängtera att organisationer inte alltid har möjlighet, eller i vissa fall inte vill visa allt. För hög

nivå av transparens kan vara skadligt för organisationer då det kan generera i att de uppfattas som

icke trovärdiga. Det är därför betydande att bara utlämna sådan information vilken är viktig för

målgruppen och situationen (Hedquist, 2002). Transparens inför intressenter är centralt men likaså

möjligheten till det privata för organisationen (Lazarus och McManus, 2006). Organisationer måste
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kunna ha rätt till att äga viss information på grund av olika säkerhetsskäl. Detta kräver en

balansgång då organisationerna samtidigt vill vara så öppna som möjligt inför sina intressenter

(Christensen och Langer, 2009). Transparens för organisationer är heller inte lätt att uppnå under en

kort period utan kan ta lång tid och måste genomföras med omtanke. Oftast resulterar ett arbete

kring transparens i goda framgångar för organisationen vilket på lång sikt kan skapa möjligheter för

organisationer att växa (Coombs och Holladay, 2010).

Transparens är ett avgörande verktyg även i företagskulturen. Då företagsledningen inte är

transparent i de beslut som fattas inom organisationen genererar det inte bara i lågt förtroende från

intressenter utan även från medarbetare. Ett minskat förtroende från medarbetare kan bidra till höga

kostnader i form av låg effektivitet för verksamheten (Vestra, 2014). Medarbetare förväntas ha

möjlighet till insyn i en stor mängd information som förr inte hade varit helt tänkbar. I Sverige har

organisationer idag till stor del lämnat det hierarkiska samhället bakom sig där demokratisering på

arbetsplatserna är ett faktum (Miller, 2012). 

Sex punkter har bearbetats fram i fråga kring att skapa en transparent företagskultur. Dessa syftar

till att ledningen ska säga sanningen till sina medarbetare, både positiva som negativa nyheter.

Uppmuntran att medarbetare ska våga vara ärliga ska även existera på arbetsplatsen då deras åsikter

kring verksamheten är viktiga att komma till ledningens kännedom så att förändringar kan göras.

Viktigt för en organisation är även att ledningen lyssnar till flera olika källor för att få så varierade

åsikter som möjligt om ett fenomen som kan komma att föra organisationen framåt. Sista punkten

för en väl fungerande företagskultur är att ledningen måste kunna erkänna misstag för att förtroende

och respekt från medarbetarna ska existera (O’Toole och Bennis, 2009). Då de flesta är vana vid att

få tillgång till information som presenterats ovan av företaget de verkar inom kan detta komma att

återspeglas på samhället i form av att människor förväntar sig samma tillgång till information i det

offentliga livet (Miller, 2012).

2.2 Aktörer för ökad kvalitet inom den ideella sektorn

Här görs en presentation av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), Charity Rating, Ingo

accountability charter, The International Organization for Standardization (ISO) samt Svensk

Insamlingskontroll (SI). Dessa kan alla betraktas som organ vilka arbetar för ökad kvalitet av

transparens och förtroende i den ideella sektorn. Organisationerna upplever idag en ökad

konkurrens där högre krav ställs på insamlingsorganisationerna rörande insyn (Frii, Connecta,

2010). Branschorganisationerna finns till för att bland annat utveckla ideella sektorns arbete kring
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transparens i syfte att skapa större förtroende. I och med de riktlinjer som finns uppsatta för

insamlingsorganisationerna underlättas förståelsen för givare i fråga om transparens i ideella

verksamheter.

Enligt dessa aktörer syftar transparens till att värna om intressenters förtroende i fråga om

tillgänglighet för intern information, främst gällande hur insamlingsorganisationerna förvaltar

donationer (Frii, 2014). Grundprinciper och olika kriterier som organisationerna ska förhålla sig till

finns framtagna där bland annat transparens, ansvarstagande och respekt är viktiga komponenter

(Sis, 2014). Att följa de förhållningsregler som finns uppsatta för insamlingsorganisationer sätter en

sorts kvalitetsstämpel på organisationen vilket kan göra att förtroendet ökar. Kraven från

intressenter ser olika ut och varierar hela tiden, därför kan flera aktörer som verkar för ökad kvalitet

av transparens vara nödvändiga då dessa kan komplettera varandra. Tillsammans kan de alla ställa

olika krav på organisationerna och därmed förbättra kvaliteten och höja standarden på den ideella

sektorn. I och med att transparens betyder olika saker för olika människor där kravet på insyn hela

tiden varierar kan flera branschorganisationer vara nödvändiga för större variation och ökad

legitimitet (Coombs och Holladay, 2010).

Givetvis finns det fler branschorganisationer vilka arbetar i liknande syfte men denna uppsats

presenterar de fem olika som anses mest relevanta för just denna undersökning. Minst en av

undersökningens tre deltagande organisationer har anknytning till någon av dessa nedan.

2.2.1 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är en branschorganisation vilka arbetar i syfte att

öka förtroendet för insamlingsbranschen och på så sätt skapa ett tryggt givande. FRII menar att

insamling ska bedrivas “transparent, etiskt och professionellt” och arbetar aktivt för att stoppa

oseriös insamlingsverksamhet. Detta görs bland annat genom en kvalitetskod vilken syftar till ökad

transparens för de 130 medlemsorganisationerna och därmed även inom branschen i stort.

Kvalitetskoden bygger på att varje medlemsorganisation ska följa de krav som koden innebär och

också sammanställa en effektrapport för att intyga på vilken nytta organisationen gör för samhället.

Administrationskostnaderna hos insamlingsorganisationer har länge varit måttet på hur effektiva

organisationerna är i sitt arbete, men idag har FRII genom sin effektrapport flyttat fokus till de

förändringar som uppstår genom en organisations insatser. En viktig del av effektrapporten är att en

extern revisor ska undersöka och intyga att koden efterlevs (Frii, 2014). 
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FRII:s övergripande principer i kvalitetskoden är följande; förhållningssätt till omvärlden, mål och

uppfyllelse, ledning och kontroll, styrning, insamling samt rapportering och information. Alla

medlemsorganisationer har även enats om tio punkter, så kallade “givarens rättigheter”, för att

värna om allmänhetens förtroende. I nuläget syftar dessa till att organisationerna ska vara öppna och

tydliga men kommer under år 2014 att ses över (Frii, 2014).

2.2.2 The International Organization for Standardization (ISO)

The International Organization for Standardization (ISO) är en oberoende och icke statlig

medlemsorganisation som utvecklar internationella standarder inom olika branscher, från teknik och

livsmedelssäkerhet till jordbruk och hälsovård. ISO tillhandahåller specifikationer för tjänster,

system och produkter för att säkerställa att internationell kvalitet, säkerhet och effektivitet finns. De

går årligen in och granskar sina medlemmars arbetsprocesser för att intyga att verksamheten

uppfyller standardens krav och kan på så sätt ses som en kvalitetsstämpel för företag och

organisationer (Iso, 2014). ISO består av 165 medlemsländer där Cancerfonden är den enda

insamlingsorganisationen i Sverige vilken är ISO-certifierad (Cancerfonden, 2014). ISO 26000, är

en av många internationella standards och finns i syfte till socialt ansvarstagande hos

organisationerna. Den innehåller riktlinjer för hur det sociala ansvarstagandet ska hanteras. De

grundprinciper som finns att förhålla sig till är ansvarstagande, transparens, etiskt uppträdande,

respekt för intressenter, respekt för lagen, efterlevnad av internationella uppförandenormer samt

respekt för mänskliga rättigheter (Sis, 2014).

2.2.3 Charity Rating – Givarguiden

Charity Rating Givarguiden är en oberoende branschorganisation vilkens främsta syfte är att

granska den ideella sektorn. De har sedan år 2005 samlat information kring ideella föreningar i syfte

att förbättra insynen och därmed underlätta för givarna i sitt arbete att välja organisation.

Givarguiden bedömer organisationer utifrån tre variabler; demokrati, ekonomi samt transparens.

Organisationens långsiktiga mål är att skapa fullständig transparens inom den ideella sektorn vilket

på sikt ökar förtroendet för hela branschen. För Givarguiden handlar transparens om öppenhet både

inför intressenter och allmänhet vad gäller årsredovisningar, stadgar och verksamheters information

(Givarguiden, 2014).

Givarguiden har också tagit fram tre betygskriterier vilka de följer i arbetet kring att granska

organisationernas nivå av transparens. Om organisationen anses “grön” presenteras all den

efterfrågade informationen på deras hemsida. Om organisationen anses “gul” visas inte information
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för en till två av de efterfrågade punkterna på dess hemsida. Då organisationen klassas som “röd”

presenteras inte information för två eller fler av de efterfrågade punkterna på organisationens

hemsida (Givarguiden, 2014).

2.2.4 Ingo accountability charter (INGO)

INGO accountability charter är ett initiativ taget av olika ideella organisationer och syftar till att

göra ideella organisationer mer transparenta, detta för att skapa och bibehålla tillit inför hela

sektorn. INGO föddes då media, företag och regeringar ansåg att transparens inom de ideella

organisationerna var avgörande för att hela sektorn skulle fungera. Den ägs och utvecklas av dess

medlemsorganisationer men styrs av en styrelse. Vissa etikregler har tagits fram för att

organisationerna lättare ska kunna arbeta kring frågor rörande transparens och ärlighet i sin

kommunikation till intressenter (Ingo, 2014).

Sedan år 2014 är INGO medlemmar av det internationella initiativet International Aid

Transparency Initiative (IATI). IATI syftar till att effektivisera kampen mot fattigdom och globalt

förbättra levnadsstandarder genom att förbättra transparens i redovisning om hur biståndspengar

och humanitära resurser används (Iati, 2014). IATI söker alltså insyn i biståndsflödena och INGO

kontrollerar effektiviteten och kvaliteten i det arbete som levereras, vilket bidrar till att INGO ser ett

samarbete med IATI som ett bra komplement (Ingo, 2014). Greenpeace Norden är medgrundare av

INGO och förhåller sig därmed också till etikreglerna (Greenpeace, 2014).

2.2.5 Svensk Insamlingskontroll (SI)

Svensk insamlingskontroll (SI) är en ideell förening för insamlingsorganisationer i Sverige med

Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO som huvudmän. De har i uppgift att årligen granska sina

medlemmar i syfte att dessa följer stiftelsens regler om seriös insamling. Svensk insamlingskontroll

utfärdar ett så kallat 90-konto vilket är ett plusgiro- och bankgirokonto som börja på siffran “90”.

Detta visar att innehavaren följer de föreskrifter och anvisningar som finns uppsatta. Enligt Svensk

insamlingskontrolls regelverk ska minst 75 procent av intäkterna gå till det givna ändamålet och

max 25 procent av det insamlade materialet till administration- och insamlingskostnader.

Organisationer med ett 90-konto granskas genom att innehavaren har en auktoriserad revisor vilken

ansvarar för ekonomi och förvaltning och ser till att insamlingsintäkterna går till ändamålet. Utöver

det så har SI en egen granskning av organisationens olika rapporter; årsrapport med tillhörande

förvaltningsberättelse och andra blanketter. Om inte detta följs har SI makten att ta ifrån en

organisation deras 90-konto. Detta visar på att organisationer med ett 90-konto är transparent i det
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avseendet gällande hur mycket av donationerna som går till ändamålet och hur mycket som går till

andra kostnader. De visar också på att medlemmarna hela tiden granskas och att seriös insamling

sker (Insamlingskontroll, 2014).

2.3 Tidigare studier om transparens 
Donationer går oftast till organisationer vilka människor kan relatera till. Har man exempelvis en

anhörig som drabbats av en svår sjukdom ökar alltså chansen att donationen går till just den

organisation som arbetar för det specifika ändamålet (Smith et al. 1995). Insamlingsorganisationer

bygger också på att människor känner empati inför andra där aggressiv marknadsföring kommit att

bli vanligt. Benson och Catt menar dock att organisationerna undviker att visa denna typ av

information då detta kan få givaren på `sämre humör´ vilket kan resultera i ett minskat givande

(Benson och Catt, 1978). Människor är även mer benägna att donera högre summor och oftare då

organisationen har låga administrativa kostnader där insamlingsprocesserna sköts med ansvar

(Smith, McSweeney, 2007).

Transparens är ett ämne det på senare tid forskats mycket kring. För organisationer och företag har

begreppet fått ett uppsving genom bland annat allmänhetens ökade intresse angående öppenhet och

insyn i insamlingsorganisationers verksamhet där högre krav främst ställs på organisationernas

ekonomiska redovisning. Konsultföretaget Connecta lät år 2010, i samarbete med FRII, göra en

undersökning i syfte att beskriva utmaningar inom den ideella sektorn. De fokuserade på tre olika

områden; konkurrens och tillväxt, effektivitet och styrning samt kultur och medarbetare. I

undersökningen framgick det att många insamlingsorganisationer idag upplever en ökad konkurrens

mellan varandra, där de ser en utmaning i att nå den tillväxt de önskar. Den ideella sektorn upplever

även större utmaningar med styrning av verksamheten. Då insamlingsorganisationer bygger på

förtroende från givare blir transparens och tydlighet av information betydande. En hög andel (73%)

av de tillfrågade upplevde en svårighet inför att redovisa resultat och effekt av verksamheten mot

externa intressenter och nästan lika många (72%) hade svårt att få finansiering till projekt på grund

av problem med kommunikation inför givarna. Vidare beskriver rapporten att givare idag kräver en

hög nivå av transparens i fråga om vart en insamlingsorganisations intäkter går (Frii, Connecta

2010). Många förväntar sig en högre grad av insyn i de ideella organisationerna än i vinstdrivande,

detta för att ideella organisationer inte verkar i kommersiellt syfte. Organisationerna måste, i och

med detta, ständigt arbeta med frågor rörande transparens till både interna och externa intressenter.

Detta skapar förtroende vilket organisationerna behöver för en fortsatt verksamhet.
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Organisationerna måste också se till sitt ansvar att informera och upplysa om det hjälpbehov som

finns. Detta upplever många inom branschen problematiskt då de arbetar med långsiktiga resultat

vilka därför kan vara svåra att motivera. Resultatet syns inte på en gång och donationer ses istället

som en lång investering (Frii, 2014).

Swedbank Robur genomförde även en undersökning samma år angående svenska folkets inställning

till att hjälpa och skänka pengar till ideella organisationer. Av denna kunde det utläsas att 40

procent av de tillfrågade ställde sig positiva till de ideella organisationernas verksamhet i Sverige.

Förtroendet för att pengarna gick fram till ändamålet var dock osäkert då det nästan var lika många

som hade stort förtroende för att pengarna gick till det givna ändamålen som de som inte hade det.

Förtroendet för ideella organisationer i Sverige har minskat sedan år 2004 fram till år 2012, då

undersökningen genomfördes. I och med negativ uppmärksamhet för en enskild

insamlingsorganisation kan misstro skapas inför hela sektorn (Swedbank Robur, 2012).

FRII gjorde en undersökning år 2014 där det tydligt framkom att skillnaden var stor mellan

transparens i insamlingsorganisationers finansiella redovisning gentemot allmänhetens krav. För

givarna rankas information i hur donationerna fördelas som ett avgörande kriterium medan

insamlingsorganisationerna inte såg denna process lika väsentlig för intressenternas förmåga att

donera pengar. FRII menar här att en diskrepens finns mellan vad organisationerna känner att de

behöver visa i sin finansiella redovisning mot vad allmänheten kräver (Frii, 2014). 

Samma år gjordes en undersökning angående avgörande faktorer för givande inom den ideella

sektorn i Malaysia. Studien gjordes utifrån ett antal insamlingsorganisationers årsredovisningar där

resultatet visade att tillgängligheten till information i form av årsredovisningar och extern revision

stärkte organisationernas ekonomiska stöd. Det bästa sättet i fråga om att upprätthålla donationerna

från givarna visade sig vara offentliggörandet av information. Resultatet visade att

ansvarsskyldighet och transparens i insamlingsorganisationernas årsredovisning behövde förbättras

(Zainon et al. 2014).

2.3.1 Sammanfattning och vår studies relevans

Inom tidigare forskning finns det, som presenteras ovan, många studier som valt att belysa

transparens mot externa intressenter. Sambandet mellan extern transparens och förtroende

presenteras för att vidare visa på kopplingen mellan förtroende och givande. Extern transparens

12



anses vara ett viktigt begrepp för att ett starkt givande ska existera på den ideella arenan. Färre

studier finns där utgångspunkten är intern transparens inom insamlingsorganisationer och hur denna

genomsyrar organisationens verksamhet. Vi har därför valt att visa på olika riktningar av

transparens vilka har stor betydelse för insamlingsorganisationernas verksamhet. Vi vill utöver

extern transparens belysa vikten av den interna transparensen där uppsatsen bidrar till ökad

förståelse. Helad’s fyra typer av transparens tas därför till hjälp och skapar en djupare bild av ämnet

än den som som hittills kommit att dominera forskningen. 

13



3. Teoretisk ram
Transparens, med sina många definitioner har kommit att bli ett starkt och välanvänt begrepp i

dagens organisationsvärld, inte minst inom den ideella sektorn (Christensen och Langer, 2009). Vi

har i detta avsnitt valt att lägga fokus på David Heald’s teori, vilken syftar till de olika riktningar

som transparens kan anta. I detta kapitel presenteras och redogörs de teoretiska utgångspunkter

som denna uppsats bygger på och som förklarar hur transparens inom den ideella sektorn visas.

3.1 Heald's teori om transparens olika riktningar
Transparens kan förefalla på många sätt och anta olika vägar vilket gör att en enhetlig syn kan vara

problematisk. Den allmänna bilden av transparens är att intressenter begär insyn inom en

organisations formella gränser, men i ljuset av detta finns dock en mer komplex bild vilken

Professor David Heald, verksam vid University of Aberdeen Business School, publicerat. Teorin

syftar till att en mer komplicerad förståelse kring transparens existerar där begreppet kan utforskas

och problematiseras ytterligare. Heald pekar därför på fyra olika riktningar som transparens

möjligen kan anta vilka skapar en djupare bild av begreppet samt kan bidra till ökad förståelsen.

Heald menar att teorin utforskar transparens och dess möjliga riktningar där `ramar´ sätts upp kring

begreppet som visar hur transparens kan fungera (Heald, 2006). Denna teori kommer vara till stor

hjälp för denna uppsats i syfte att besvara de sex frågeställningarna och därmed framhäva den

rikligare bild av transparens som finns.

Heald’s teori om transparens och dess olika riktningar bidrar till en mer avancerad och detaljerad

bild av begreppet. Dessa olika riktningar gör att transparens får en mer komplex syn än den som

många tidigare uppfattat. De fyra riktningarna av transparens är; Transparency upwards,

Transparency downwards, transparency outwards och transparency inwards vilka alla tillsammans

öppnar upp för en fördjupad diskussion. Genom dessa kan man sedan utläsa olika vägar av de

organisationella processer vilka ligger till grund för idealbilden av transparens inom en organisation

(Christensen och Langer, 2009). Fokus på de olika riktningarna, som kan delas in i två linjer,

horisontell och vertikal, varierar och integrerar hela tiden med varandra (Heald, 2006).

Transparency upwards och transparency downwards är de två vertikala linjer vilka Heald

presenterar i sin teori. Dessa syftar till att verksamhetsansvariga ska kunna kontrollera och följa

medarbetares beteenden och resultat samt, att medarbetarna ska ha möjlighet att observera de regler,

förhållningssätt och beslut som verksamhetsansvariga fattat. Transparency outwards och
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transparency inwards är de två horisontella linjerna av transparens vilka syftar till att medarbetare,

främst verksamhetsansvariga inom organisationen, har möjlighet att observera vad som sker utanför

organisationen samt att extern insyn i organisationernas formella gränser finns för att tillfredsställa

intressenters behov. Som en addering till de olika riktningar har Heald även beskrivit hur fokus på

transparens kan variera. Dessa kan ses som tre typer av dikotomier vilka är; event- och process

transparency, retrospect- och in real time transparency samt nominal- och effective transparency.

Centralt är skillnaden mellan events- och process transparency. I fråga om event transparency kan

det som organisationer avser att visa vara inputs, outputs eller outcomes. Process transparency

handlar om då komponenterna är procedur- och operationella aspekter (Heald, 2006). Varken

process- eller event transparency är lätta att använda sig av och därför inte heller lätta att

upprätthålla. I ett idealfall skulle både event- och process transparency användas tillsammans

(Christensen och Langer, 2009). Heald menar att process transparency ibland kan vara skadlig för

en organisations interna effektivitet. En annan relevant distinktion som tas upp är skillnaden mellan

transparency in retrospect och transparency in real time. Transparency in retrospect tillåter

organisationer att sköta sin affärsverksamhet och sen, vid vissa specifika perioder, släppa

information. I kontrast till detta syftar transparency in real time till att information för intressenter

ständigt är tillgänglig (Heald, 2006). Slutligen presenterar Heald skillnaden mellan nominal- och

effective transparency. För att transparens ska kunna ses som “effective” måste det finnas mottagare

som använder informationen. Dessa måste ha tillgång till informationen och samtidigt kunna

utnyttja den (Christensen och Langer, 2009). 

Fokus i denna uppsats kommer dock läggas på de fyra olika riktningarna som transparens kan anta

enligt Heald. För att underlätta förståelsen inför de fyra olika typer av transparens har författarna

valt att översätta dessa till; Transparens nedifrån och upp, Transparens uppifrån och ner,

Transparens inifrån och ut samt Transparens utifrån och in. Fokus på de olika riktningarna varierar

och integrerar hela tiden med varandra (Heald, 2006). I och med att denna undersökning avser visa

hur transparens ser ut inom den ideella sektorn, både extern och internt, anser vi denna teori

passande.
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Figur 1

Figur 1 visar de olika riktningar transparens kan anta enligt Heald (2006).

3.1.1 Transparens nedifrån och upp (transparency upwards) 

Transparens nedifrån och upp som kan förstås som en av de två vertikala linjer av transparens, antar

en mer hierarkisk syn än andra. Här kan verksamhetsansvariga inom en organisation observera de

volontärer eller medarbetare vilka arbetar med insamlingsprocesser i form av beteende, uppförande

eller resultat där transparensen `lyser upp´ från medarbetare och gör det möjligt för

verksamhetsansvariga att ha uppsikt. Detta kan exempelvis handla om då en verksamhetsansvariga

har möjlighet att studera medarbetare på en arbetsplats i form av exempelvis olika regelverk som

satts upp (Heald, 2006).

Under flera decennier har teorier som behandlar transparens nedifrån och upp utformats. Teoretiker

som Henri Fayol, Max Weber och Frederick Taylor har alla varit med och bidragit till utvecklingen

av organisationsstrukturen där de såg transparens nedifrån och upp som den viktigaste av riktningar.

Begreppen hierarkisk struktur, specialisering, arbetsfördelning och centralisering var betydande för

dessa teoretiker där något som kommit att kallas klassiska teorier utformats. Dessa begrepp är än

idag viktiga för en organisations struktur (Heide et.al, 2012). Den klassiska teorin antar en

hierarkisk uppbyggnad där kommunikationen går vertikalt nedifrån och upp. En

verksamhetsansvarig tar beslut som medarbetare ska följa samtidigt som en stark insyn i deras

uppgifter finns (Miller, 2012). Ju fler enheter och medarbetare som innehar specialiserade

arbetsuppgifter i en organisation desto mer komplex anses organisationen vara där den interna

kommunikationen blir betydande. Geografisk spridning är även en form av specialisering som

medför att en organisation anses mer komplex (Rogers och Agarwala- Rogers, 1976).

Kommunikationsproblem inom en organisation kan uppstå då för mycket information anses spridas

från verksamhetsansvariga till medarbetare. Det gäller att i detta fall hitta en balans där endast den

mest nödvändiga informationen nås de som är i behov av den (Rogers och Agarwala- Rogers,

1976). Tillit i kommunikation är en förutsättning i det vardagliga sociala samspelet och bygger på
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samarbete människor emellan (Hedquist, 2002). Vi måste kunna räkna med att människor berättar

sanningen för att förstå den aktuella situationen (Grice, 1975).

3.1.2 Transparens uppifrån och ner (transparency downwards)

Transparens uppifrån och ner syftar till att medarbetare har möjlighet att observera de regler eller

förhållanden som finns uppsatta för dem (Heald, 2006). Det är viktigt att medarbetare inom en

organisation kan ta del av intern information och även ha insyn i den, detta för att skapa

engagemang och en gemensam vision inom organisationen (Heide et.al, 2012). Organisationer kan

idag heller inte endast se till den finansiella fördelarna i beslut som tas utan behöver inkludera

etiska värderingar. Varje grupp av intressenter är viktiga för en organisation där ledningen måste, i

den mån det går, låta medarbetare vara delaktiga i olika beslut som fattas (Edward- Freeman, 2010).

Att medarbetare ska ha möjligheten till insyn i `jämlika´ arbete anser Christensen och Langer

tillhöra teorin om då externa intressenter har insyn i organisationen, vilken vidare presenteras längre

ner i kapitlet. Detta tolkas enligt oss författare på annat sätt där denna riktning av transparens anses

ligga närmare transparens uppifrån och ner, då medarbetare har insyn i verksamhetsansvarigas

beslut. Denna typ av transparens återfinns därför under detta avsnittet “Transparens uppifrån och

ner”.

Alla medlemmar inom en organisation måste bli underrättade om eventuella problem existerar där

utrymme för system som skapar utveckling bör finnas tillgänglig för alla. Detta kan vara svårt för

organisationer att uppnå men bör finnas som mål att sträva efter (Habermas, 1989). Svenska

organisationer ligger idag dock i framkant gällande utvecklingen av transparens. Öppen

kommunikation mellan verksamhetsansvariga och medarbetare är vanligare där

verksamhetsansvariga ställer sig betydligt mer positiv inför kritik som ges från medarbetares håll.

Digitala medier, intranät, e-post etcetera, öppnar upp för en mer transparent kommunikation

medarbetare emellan, vilket skapar nya möjligheter för demokratiseringsprocessen inom

kommunikationsområdet. Dessa erbjuder en ny arena för verksamhetsansvariga och medarbetare att

kommunicera mellan varandra (Hedquist, 2002).

Dagens problem, rent kommunikationsmässigt, anses inte längre vara tillgängligheten av

information utan snarare möjligheten att tolka och förstå den (Hedquist, 2002). Många interna

möten präglas idag dock fortfarande av envägskommunikation från verksamhetsansvariga där

utrymme inte finns för medarbetares talan (Miller, 2012). Då transparens uppifrån och ner samt
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transparens nedifrån och upp lever i symbios uppstår en vertikal symmetri av transparens, även

kallad Reciprocal transparency (Heald, 2006).

3.1.3 Transparens utifrån och in (transparency outwards)

Den tredje riktningen som transparens kan anta enligt Heald är transparens utifrån och in, vilken

kan ses i en horisontell linje. Denna riktning syftar till då verksamhetsansvariga och medarbetare

har möjlighet att observera vad som sker utanför organisationens formella gränser. Detta för att ha

uppsikt över alternativa konkurrenters arbete eller för att ha översikt över branschen man verkar

inom i syfte att själva utvecklas och expandera (Heald, 2006). Christensen och Langer har föreslagit

en justering av denna riktning där externa intressenter har möjlighet till insyn i organisationen

(Christensen och Langer, 2009) Då denna justering är slående lik transparens utifrån och in som

redogörs nedan väljer vi att gå efter Heald’s definition.

Corporate reputation är en organisationsteori vilken syftar till att organisationer bör vara

uppmärksamma på hur de uppfattas av sin omgivning för att ha möjlighet att kontrollera sitt

anseende. En organisations identitet utvecklas inte till dess fulla potential förrän den har betraktas

av utomstående där media anses ha en stor inverkan för intressenters uppfattning på organisationen.

Vidare menas det att ett starkt anseende bidrar till att organisationen i sig kan växa men även den

marknad den verkar inom (Christensen et al. 2008).

3.1.4 Transparens inifrån och ut (transparency inwards)

Den andra formen av horisontell transparens, transparens inifrån och ut, gör det möjligt för

intressenter eller annan utomstående publik att ta del av information inom en organisations formella

gränser (Heald, 2006). Organisationerna, speciellt inom den ideella sektorn, måste vara transparenta

inför externa intressenter samt förmedla den information som dessa kräver. Detta i syfte att

allmänheten ska ha möjlighet att kontrollera att verksamheten överensstämmer med de regler som

finns uppsatta för dem (Pallas och Stannegård, 2010). I och med att organisationer ger insyn i sin

verksamhet till externa intressenter kan så kallade `expectation gaps´ uppstå. Dessa beskriver den

klyfta som kan bildas mellan intressenter och organisationer då informationen inte stämmer överens

med intressenters förväntningar (Christensen et.al, 2013). Organisationerna måste samtidigt få

hemliggöra det som utmärker verksamheten och gör den framgångsrik samt respektera

medarbetarna genom att inte offentliggöra personlig information (Fredriksson och Pallas, 2012).

18



Olika kanaler är viktiga för att alla intressenter ska ha möjlighet till insyn i organisationers

verksamheter. Detta för att intressenter ska ha goda grunder att stå på i valet av

insamlingsorganisation (Dubbink et al. 2008). Digitala medier anses vara en bidragande faktor till

varför organisationer idag har svårare att behålla intern information. Dessa nya medier gynnar

allmänhetens förmåga att ta del av information inom organisationers formella gränser, som

allmänheten kanske inte annars haft möjlighet att ta del av. För att skapa vidare legitimitet behöver

alltså organisationerna vara transparenta då allmänheten kan ta reda på saker på egen hand via dessa

nya medier (Bennis, 2008). I en mer modern diskurs av organisationell transparens används oftast

transparens nedifrån och upp samt utifrån och in i den betydelsen då verksamhetsansvariga är öppen

med information, både inför intern och extern publik (Christensen och Langer, 2009).

Figur 2

Figur 2 visar fyra riktningar vilken transparens kan anta. Det skuggade partiet i centrum av

modellen visar transparens då alla fyra riktningar är helt symmetriska (Heald, 2006).

3.1.5 Sammanfattning av Heald’s teori

I och med ovanstående presentationer av de olika riktningarna av transparens kan det utrönas en

betydligt mer ingående och berikad bild av transparens än den som vanligen presenteras. Det talas

idag mycket om två typer av transparens där möjlighet till insyn och delaktighet i organisationen

från medarbetares sida tar mycket fokus, eller då externa parter kräver insyn i organisationen för att

bilda sig en uppfattning. Den sistnämnda horisontella riktningen, transparens inifrån och ut, får

mycket uppmärksamhet i fall då organisationer arbetar ideellt och lever på donationer från givare
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vilka fattat förtroende för verksamheten. Det många inte tänker på är att de andra tre riktningarna av

transparens även de är viktiga i fråga om att finna förtroende och legitimitet. Om organisationen

inte fungerar internt kommer den troligtvis inte fungera externt inför allmänheten heller (Heald,

2006). Heald’s olika typer av transparens kommer vara till stor hjälp i denna undersökning av hur

transparens visas inom den ideella sektorn. Den kommer förhoppningsvis ge oss nya perspektiv av

ämnet som vidare kan appliceras på deltagande organisationer. Som de flesta andra teorier finns det

svagheter med Heald’s filosofi som bör framhävas. Teorin kan, med sina fyra riktningar av

transparens, uppfattas något enkel i sin utformning vilket kan problematisera arbetet att lokalisera

de fyra riktningarna och applicera på verkligheten. Organisationell transparens är idag komplex och

de möjliga riktningarna går ofta in i varandra där en upplevd riktning alltså även kan kategoriseras

in i en annan. Detta kan skapa förvirring och därmed vilseleda läsaren istället för att skapa

förståelse för begreppet. I och med medvetenhet kring detta kommer uppsatsen försöka utläsa och

dela in materialet i de fyra riktningarna av transparens så tydligt det går samt försöka utesluta den

förvirring som kan uppstå då visst material går att appliceras på fler än en riktning.
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4. Metod och material
I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsmetod, material, urval, deltagande och

genomförande. Läsaren får även insyn i uppsatsens operationalisering och de deltagande

organisationerna; Greenpeace, Cancerfonden och Unicef. Slutligen berörs även undersökningens

validitet och reliabilitet.

4.1 Forskningsmetod
För att på bästa sätt besvara undersökningens forskningsproblem har en kvalitativ ansats valts i

form av semistrukturerade intervjuer. Denna metod ansågs lämpligast då vi ville undersöka hur

transparensen kunde se ut inom den ideella sektorn, inte bara i relation till intressenter utan även

internt. Intervjuerna skulle ge oss möjlighet till inblick i organisationernas arbete kring transparens

på ett mer djupgående plan än vad den kvantitativa metoden hade gjort, då den avser att

systematisera materialet på en manifest nivå för att sedan dra generella slutsatser (Esaiasson et al.

2012). Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden syftar denna till att skapa en djupare

och mer nyanserad bild av det intervjupersonerna berättar (Kvale och Brinkmann, 2014). Vi har,

under hela arbetets gång, försökt vara så objektiva som möjligt inför det resultat som gått att utläsa

från intervjuerna. Vi är medvetna om att deltagarna kan ge oss en partisk bild av fenomenet som

uppsatsen avser undersöka, där organisationerna antagligen vill framställas i så bra dager som

möjligt. Transparens kan vara ett känsligt ämne vilket gör att vi som författare hela tiden måste

granska materialet med kritiska glasögon och skapa oss en distans till arbetet. 

Att intervjua en annan person kan ibland vara problematiskt. Det kan lätt uppstå etiska problem som

måste tas till hänsyn. Vi har därför sett till de fyra forskningsetiska riktlinjer; informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka vi förhållit oss till under hela

undersökningen. Detta främst för att skydda intervjupersonerna men också för att hålla en god

standard på undersökningen. Informationskravet syftar till att alla uppgiftslämnare och deltagare

informeras om arbetet kring intervjuerna. Deltagandet ska vara frivilligt där de intervjuade när som

helst under arbetets gång har rätt till att avbryta. Det andra kravet att ta hänsyn till vid intervjuer är

det informerade samtycket. Detta innebär att alla personer i undersökningen gått med på att

medverka. Konfidentialitet i en undersökning innebär att undersökningspersonerna har rätten till

anonymitet. Då vi avser att intervjua personer med olika arbetsposition inom en organisation anser

vi att arbetstitel och namn är nödvändig att publicera. Det är därför extra viktigt för oss att

informera intervjupersonerna om detta då deras identitet kommer kunna spåras. Vi har noga
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informerat våra intervjupersoner och därmed fått godkännande att publicera materialet.

Nyttjandekravet syftar till att intervjupersonernas svar inte kommer användas i annat syfte än till

den aktuella undersökningen (Esaiasson et.al, 2012). Produktionen som skapas av intervjuer är

beroende av en atmosfär som den intervjuade trivs i vilket gör att deltagaren kan öppna upp sig och

dela med sig av privata erfarenheter, som sedan kan vara till stor betydelse för undersökningen

(Kvale, Brinkmann, 2014). Därför valde vi att mötas på deltagarnas arbetsplatser vilken är en miljö

där intervjupersonerna förhoppningsvis känner sig trygga. I vissa fall då vi inte fysiskt kunde träffa

intervjupersonen skedde intervjun över videosamtalstjänsten Skype.

Mellan intervjuare och undersökningsperson finns det alltid en viss maktsymmetri, där makten

ligger hos de som intervjuar. Detta kan leda till att maktsymmetrin kan variera i storlek under

respektive intervju vilket vidare kan genera i olika svar (Kvale, Brinkmann, 2014). Det blev därför

viktigt att vi som intervjuare inte betonade vissa ord utan valde vårt ordval och ämne med omsorg.

Under intervjun fördes protokoll men vi spelade även in materialet som sparades på ett USB-minne.

Detta finns att tillhandahålla om så önskas.

4.2 Material
Inför intervjuerna framställdes en semistrukturerad intervjuguide inspirerad av Esaiasson, Gilljam,

Oscarsson och Wängneruds modell. Under konstruktionen av vår intervjuguide försökte vi skapa så

lätta frågor som möjligt för deltagaren så risken för missförstånd eliminerades. Frågorna var alltså

korta samt befriade från akademisk jargong där stor vikt lades vid att ställa öppna frågor för att ge

respondenten stort svarsrum. Intervjuguiden följdes inte `slaviskt´ under intervjuerna utan användes

mer som en mall för att inte sväva ut från ämnet. Syftet med intervjuguidens struktur var att likt en

`trattmodell´ närma sig ämnet, där det inleddes med öppna frågor vilka sedan mynnade ut i konkreta

frågor angående olika typer av transparens. Intervjuguiden i sin helhet återfinns i avsnittet

“bilagor”.

Inledningsvis ställdes uppvärmningsfrågor för att skapa kontakt med intervjupersonen. Efter dessa

följdes tematiska frågor vilka syftar till att, med så lite påverkan av intervjuaren, få svar på det som

önskas. Efter dessa frågor följde sedan uppföljningsfrågor som knyter an de tematiska frågorna för

att få fram ett mer innehållsrikt svar. Då vi som intervjuare märkte att svaren började tunnas ut

ställde vi sedan de direkta frågorna som kan ses som mer konkreta där de frågor som vi ännu inte

fått svar på ges utrymme (Esaiasson et al. 2012). Frågorna fokuserade på organisationernas syn på
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transparens, både internt och externt och berörde även transparens från olika håll. Intervjuerna

genomfördes på respektive organisation eller via telefon.

4.3 Urval, deltagande och genomförande
Vid valet av insamlingsorganisationer var olika aspekter avgörande. Fokus låg på undersökningens

syfte vilket var att undersöka hur transparens visas inom ideella organisationer samt hur

organisationerna arbetar med det, både i relation till intressenter men också internt. Vi valde

strategiskt ut organisationer inom den ideella sektor som vi ansåg relevanta för vår undersökning

där utgångspunkten var organisationer med innehav av ett 90-konto. Dessa kontaktade vi sedan via

mail och telefon. Några tillfrågade svarade nej på grund av bristande resurser eller tidsbrist och

kunde därför inte ställa upp på några intervjuer. Vi lyckades dock få nio stycken intervjuer med tre

aktörer inom den ideella sektorn. Deltagarna som utgjorde intervjuerna var personer med olika

arbetspositioner på respektive organisationer. Detta för att en så bred bild av transparens skulle

skapas. En dag innan intervjuerna genomfördes skickades de ämnen som skulle komma att beröras

under intervjun till deltagarna. Detta för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och

förberedda samt att så konkreta svar som möjligt skulle framkomma. Vi lät intervjupersonerna

bestämma plats och datum för intervjun. Ett samtyckeskrav utformades vilket sedan skrevs under.

Att se till intervjupersonernas bästa är viktigt i fråga om personernas integritet och undersökningens

standard. Intervjuerna genomfördes med deltagarna var för sig. I intervjuerna som gjordes med

representanter från Cancerfonden satt dock ansvarig för kvalitet- och verksamhetsutveckling med

under intervjuerna. Organisationer gav oss sedan ett empiriskt material och en inblick i hur

transparens kan visa sig inom den ideella sektorn. Transparens kan vara ett känsligt ämne för många

insamlingsorganisationer, därför ville vi som författare skapa en avslappnad och öppen

konversation med deltagaren för ett ökat förtroende. På så sätt kan mer sanningsenliga svar från

respondenten framkomma. Samtliga intervjuer hade en tidsram på cirka 30 till 45 minuter. Ingen

ersättning gavs till intervjupersonerna. Materialet spelades in där delar av intervjuerna, vilka vi

ansåg relevanta för vår uppsats, transkriberades. I och med detta kan vi utläsa hur transparens ser ut

i deltagande organisationer samt vilka riktningar transparensen kan anta.

För intervjumallens utformning; se bilaga 9.1 under kapitel 9.

En granskning av deltagande organisationers hemsidor genomfördes där vi som externa parter

kunde ta del av material så som årsredovisningar och effektrapporter. Respektive hemsida var
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informativ och utförlig där tydlig förklaring kring organisationernas verksamhet framkom.

Hemsidorna anses dock vara svårnavigerade då den efterfrågade informationen ibland kunde vara

problematisk att finna.

Nedan görs en redogörelse av de ideella organisationerna Greenpeace Sverige, Cancerfonden och

Unicef Sverige vilka deltagit i undersökningen. Greenpeace arbetar för fredsfrämjande insatser och

för en hållbar miljö (Greenpeace, 2014). Cancerfondens vision är att besegra cancer och finansierar

forskning kring sjukdomen (Cancerfonden, 2013). Unicef är ett organ inom Förenta Nationerna där

verksamheten utgår efter FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2014). Intervjuer har utförts

med samtliga organisationer.

4.3.1 Greenpeace Sverige

Greenpeace utvecklades under 1970-talet och blev år 1979 en global, professionell

miljöorganisation. De har idag 41 stycken kontor i länder runt om i världen vilka koordineras av

Greenpeace International som är verksamma i Amsterdam. Organisationen finansieras helt av

privata bidrag och tar därför inte emot donationer från företag, regeringar eller politiska partier. Allt

arbete genomförs efter den civila olydnadens fyra principer; inget våld, ingen skadegörelse,

öppenhet och ansvarstagande. År 1983 bildades Greenpeace Sverige men genom en

sammanslagning av kontoren i Danmark, Sverige, Norge och Finland år 1999 skapades Greenpeace

Norden, detta för att öka slagkraften och effektivisera arbetet. Organisationen är innehavare av ett

90-konto och medlemmar av Givarguiden och FRII vilket innebär att de är transparenta i sin

finansiella redovisning. De arbetar även utifrån INGO:s internationella etikregler (Greenpeace,

2014) . Greenpeace Norden har en insamling- och administrationskostnad på 23 procent

(Greenpeace, 2013).

Greenpeace arbetar med årliga organisationsplaner där de åtaganden som tagits i samband med

kampanjer och projekt presenteras. Varje kampanj har en kommunikationsansvarig som stödjer det

arbete aktivisterna gör genom att förmedla meddelandet på bästa sätt till utsatta parter. Det

kommunikationsteam som finns inom organisationen arbetar aktivt för att nå ut till en bredare

publik med kampanjerna, ofta via sociala medier (Greenpeace, 2014).
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4.3.2 Cancerfonden

Cancerfonden är en ideell, fristående insamlingsorganisation som grundades år 1951.

Organisationens syfte är att arbeta för att fler ska överleva och färre drabbas av cancer.

Cancerfonden har samlat in närmare åtta miljarder kronor till svensk cancerforskning och

finansierar varje år cirka 450 forskningsprojekt. De är idag den enskilt största finansiären av svensk

cancerforskning (Frii, 2014). De totala intäkterna för organisationen var år 2013 489 Mkr som

oavkortat gick till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkandearbete

(Insamlingskontroll, 2013).

En av Cancerfondens viktigaste målsättning är att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt

vilket presenteras i organisationens effektrapport. Att öppet visa hur mycket av det insamlade

kapitalet som går till vilket projekt samt presentera detta på officiella plattformar är ett exempel. Att

Cancerfonden både har interna och externa kontroller visar också på vikten av transparens för

organisationen. Cancerfonden genomför årliga kontroller som syftar till att undersöka att alla

processer och riktlinjer efterlevs samtidigt som en större uppföljning av verksamheten genomförs

varje tertial. Det är inte bara inom organisationen som kontroller genomförs, även genomgångar av

leverantörer utförs för att säkerställa att även regler följs. Cancerfondens insamlingsarbete

kontrolleras av Svensk insamlingskontroll (SI) då organisationen är innehavare av ett 90-konto. Att

donationerna går till det avsedda ändamålet är av stor vikt för cancerfonden som jobbar aktivt med

att hålla insamlings- och administrationskostnaderna nere. Cancerfonden har administration- och

insamlingskostnad på 12,9 procent. Organisationen är även med i FRII och ISO vilket betyder att

det finns en extern och oberoende part som årligen granskar organisationens processer

(Cancerfonden, 2013).

4.3.3 United Nations Children's Fund, Sverige (UNICEF)

United Nations Children's Fund (Unicef) är ett organ inom Förenta Nationerna och lyder under

FN:s ekonomiska och sociala råd. De är aktiva i cirka 190 länder och finns representerade genom

36 nationalkommittéer. Unicef Sverige är en av dessa nationalkommittéer vilken är en ideell

organisation som arbetar för att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera om

barns rättigheter. Organisationen bedriver insamling både från privatpersoner och företag där

Sverige tillhör en av de länder som bidrar med mest pengar till Unicef. När det gäller större gåvor

från exempelvis företag sker det efter en speciell företagspolicy, detta för att organisationen säkert

ska veta vilka företag de samarbetar med. Grovt räknat kan man säga att en tredjedel av det
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insamlade materialet kommer från regeringar och resterande från privatpersoner och andra

organisationer. Unicef samlar även in pengar via försäljning i deras egna affär och genom frivilliga

personer med insamlingsbössor. Alla gåvor som doneras till organisationen är frivilliga och därför

läggs stort fokus på att insamlingsarbetet genomförs med respekt gentemot givarna (Unicef, 2014).

Unicef är innehavare av ett 90-konto vilket innebär att de granskas av SI. Med sina 11 procent i

insamlings- och administrationskostnader ligger de under SI:s 25 procentgräns. De är även

medlemmar av FRII. För att vara transparenta i sin insamling har Unicef en policy som är baserad

på FRII:s tio punkter för att värna om allmänhetens förtroende. Ständiga återrapporteringar av

verksamheten sker, oftast då i form av uppdateringar på hemsidan eller nyhetsbrev via mail och post

(Unicef, 2014).

4.3.4 Sammanfattning av organisationernas bild av transparens

Deltagarna i denna undersökning, vilka presenteras under “Urval”, ser alla transparens som en

betydande del för verksamheten vilken ständigt kan utvecklas till det bättre. En distinkt linje finns

mellan transparens och förtroende där givarna besitter makten. Organisationerna ser alla att

branschorganisationerna är till stor hjälp i fråga om allmänhetens förtroende inför verksamheten

som bedrivs, där en certifiering kan skapa legitimitet. Samtliga organisationer bedriver seriös

insamlingsverksamhet där redovisningen av hur donationer fördelas bland annat sker via

årsberättelser och årsredovisning. Organisationerna är alla med i FRII samt innehavare av ett 90-

konto.

4.4 Operationalisering
Operationalisering syftar till den process där teoretiska begrepp översätts i flera operationella

indikatorer, vilket är en förutsättning för att uppsatsens forskningsproblem ska gå att omsättas och

mätas. Om teoretiska definitioner och den operationella indikationen inte överensstämmer, alltså att

vi inte mäter det vi påstår att vi mäter, råder det dålig validitet kring undersökningen (Esaisason

et.al, 2012). De operationaliseringar vi väljer till vår undersökning kommer ha stor betydelse för

undersökningens resultat.

Vi vill i och med denna kandidatuppsats undersöka hur transparens visas inom den ideella sektorn,

både internt och externt sett. Störst fokus kommer att ligga på insamlingsprocesser. Transparens
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definieras här som öppenhet inför information i form av hur donationernas fördelning visas. Vi

utgår från Helad’s teori kring vertikal och horisontell transparens där de fyra riktningarna;

transparens nedifrån och upp (transparency upwards), transparens uppifrån och ned (transparency

downwards), transparens utifrån och in (transparency outwards) och transparens inifrån och ut

(transparency inwards) återfinns. Dessa fyra riktningar ger en betydligt rikligare och djupgående

bild av transparens vilket vi söker i vår förståelse av ämnet.

De fyra riktningar av transparens som intervjuerna ämnar att undersöka är således:

1. Hur verksamhetsansvariga har möjlighet till insyn i medarbetares arbete (baserad på

transparency upwards).

Denna riktning av transparens kan ske genom att ansvariga har god insyn i verksamheten, på alla

plan. Detta sker genom olika regelverk som satts upp samt rapportsystem för informationsutbyte.

Har ledningen möjlighet till insyn i verksamhetens olika insamlingsprocesser? Hur utbytes

informationen och vilka kanaler sker insynen genom?

2. Hur medarbetare har möjlighet till insyn i verksamhetsansvariga beslut samt om

medarbetare har insyn i varandras arbete (baserad på transparecy downwards).

Denna riktning av transparens kan ske genom att medarbetare (anställda och volontärer) har insyn i

de beslut som fattas av verksamhetsansvariga (ledningen) samt insyn i medarbetares arbete. Har

medarbetare insyn i verksamhetsansvarigas beslut? Hur sker utbytet av information medarbetare

emellan? Genom vilka kanaler sker insynen genom?

3. Hur verksamhetsansvariga och medarbetare har möjlighet till insyn i sin omgivning

(baserad på transparency outwards).

Denna riktning av transparens kan ses genom att organisationen har kännedom om vad som sker

utanför organisationens formella gränser. Har organisationen uppsyn över andra organisationer

verksamma inom samma bransch? Vet organisationen vad som sägs om dem externt? Vet

organisationen om vad som sägs om branschen i stort?

4. Hur extern publik har möjlighet till insyn i organisationen (baserad på transparency

inwards).

Denna riktning av transparens kan ses genom att organisationens externa intressenter har möjlighet

till insyn inom organisationens formella gränser. Har externa intressenter möjlighet att ta del av hur
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pengar används och fördelas? Har de möjlighet till delaktighet i beslut som fattas internt inom

organisationen? Har de möjlighet att granska organisationers regler, redovisningar eller stadgar?

En figur har utformats i syfte att förtydliga vilka personer som intervjuats för att undersöka de fyra

olika transparenstyperna:

Figur 3

Figur 3 visar vilka deltagare som intervjuats i syfte att undersöka de olika transparenstyperna.

Personerna besitter olika arbetspositioner inom verksamheten för att olika bilder av transparens

ska kunna utläsas. Tabellen visar även hur vi författare gått tillväga för att utröna resultat.

4.5 Validitet och reliabilitet
Vid bedömningen av metodkvalitet är validitet och reliabilitet två centrala begrepp (Østbye, 2004).

Enkelt förklarat syftar validitet till att undersökningen mäter det den påstår att den mäter.

Reliabilitet i sin tur mäter noggrannhet och tillförlitlighet i datainsamlingen (Esaiasson et al. 2012).

Då vi använder oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod till denna undersökning

är det extra viktigt att fundera kring de båda begreppen och ställer därför frågorna; Hur vet vi att

intervjupersonerna ger en riktig bild av transparens och hur vet vi att de talar sanning? För att öka

validiteten i vår undersökning har valt att förhålla oss till två grundläggande kriterier för
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bedömningen av den kvalitativa forskningen, vilka är trovärdighet och äkthet (Bryman och Bell,

2005).

4.5.1 Trovärdighet

Begreppet trovärdighet är indelat i fyra olika underkriterier vilka är; tillförlitlighet, överförbarhet,

pålitlighet och möjlighet till att styrka och bekräfta. Tillförlitlighet berör hur sannolika och

trovärdiga en undersöknings resultat är. Undersökningen har noga utförts efter de regler som finns

och resultaten har rapporterats på ett korrekt sätt. Detta kallat respondentvalidering. Vi har i vår

uppsats valt att använda oss av ett flertal vetenskapliga artiklar och källor för att få en så korrekt

bild av transparens som möjligt. Valet av källor har gjorts med noggrannhet, likaså val av teori. För

att öka validiteten på vårt material har vi valt att skicka det sammanställda materialet deltagarna,

detta för att personerna i fråga skall ha möjlighet att granska och komplettera materialet och för att

risken att vi författare förvrängt materialet, elimineras. Överförbarhet syftar till att undersökningens

resultat kan tillämpas på andra situationer och miljöer (Bryman & Bell, 2005).

Som en motsvarighet till reliabilitet som oftare används inom den kvantitativa forskningen används

pålitlighet som alternativt begrepp. Pålitligheten som ett kriterium syftar till att man kritiskt ska

granska undersökningens resultat samt kunna upprepa studien vid en annan tidpunkt och då få

samma resultat. Vi har under hela uppsatsens gång sett på undersökningen med kritiska ögon och

vägt olika alternativ, så som metodval, mot varandra för få fram en så pålitlig undersökning som

möjligt. Att undersökningen ska gå att upprepa vid ett annat tillfälle kan dock vara problematiskt i

vårt fall då vi använt oss av kvalitativa intervjuer där man aldrig exakt kan återskapa samma sociala

miljö eller de förutsättningar som fanns vid den första undersökningen. Vi tror dock att om man

skulle intervjua personerna ytterligare en gång, där man ställer samma frågor, kommer de

intervjuade ge liknande svar. I och med att deltagarna inför intervjuerna hade tillgång till vilket

ämne som skulle beröras kunde de vara förberedda vilket bidrog till säkrare svar. Att som

intervjuare ha möjligheten till att styrka och konfirmera handlar om att inga egna värderingar fått

påverka undersökningen. Det kan självklart vara svårt att som författare vara helt objektiv men det

måste framgå att inga medvetna värderingar låtit påverka undersökningen (Bryman & Bell, 2005).

Detta har vi tagit fasta på då vi under hela undersökningens gång varit så objektiva som möjligt i

våra val. Bland annat i fråga om vilka organisationer vi valt att undersöka, vilken metod vi ansåg

lämplig samt val av teorier att studera vårt material genom. Vi kan intyga att inga personliga

värderingar har fått störa undersökningen på något sätt.
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4.5.2 Äkthet

Utöver ovanstående tillförlitlighetskriterier finns även ett antal restriktioner i fråga om äkthet i

undersökningen. Första kriteriet att ta hänsyn till är om undersökningen gett en rättvis bild av de

olika uppfattningar och åsikter som framkommit ur intervjuerna (Bryman och Bell, 2005). På grund

av att vi valt att intervjua personer med olika arbetspositioner på organisationerna, där både

verksamhetsansvariga och medarbetare deltagit, anser vi att vi fått en rättvis bild av transparens

inom dessa organisationer. Bilden av transparens har breddats och olika perspektiv har framkommit

vilket har givit oss ett bra empiriskt material att jobba vidare med.

Ontologisk och pedagogisk autenticitet syftar till då deltagarna i studien själva kan få en bättre bild

av ämnet än vad de hade innan de genomförda intervjuerna samtidigt som de kan få en bättre insikt

i hur andra upplever det. Katalytisk och taktiskt autenticitet handlar om att deltagarna i

undersökningen kunnat förändra sin situation kring ämnet och även fullfölja vissa åtgärder som

krävts efter undersökningen (Bryman och Bell, 2005). Vi hoppas och tror att då deltagarna får ta del

av uppsatsen kan det ge en rikligare syn på transparens och öppna upp nya dörrar för

organisationerna. Att se på transparens i flera nivåer, istället för endast den traditionella bilden där

intressenter har insyn i organisationen, kan ge en bredare förståelse.
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5. Resultat
I följande kapitel redovisas undersökningens resultat från genomförda intervjuer. Fokus läggs på

de delar från intervjuerna vilka är centrala för uppsatsens frågeställningar. Resultatet presenteras

i fyra avsnitt; Hur verksamhetsansvariga har möjlighet till insyn i medarbetares arbete, Hur

medarbetare har möjlighet till insyn i verksamhetsansvarigas beslut, Hur verksamhetsansvariga

och medarbetare har möjlighet till insyn i sin omgivning samt, Hur extern publik har möjlighet till

insyn inom organisationens formella gränser. Detta för att göra materialet mer lättöverskådligt.

Dessa fyra teman är viktiga för uppsatsens resultat och visar på hur transparens kan se ut inom

den ideella sektorn. Enligt tidigare presenterad operationalisering kunde materialet från

intervjuerna sammanfattas och kategoriseras in under givna teman.

Uppsatsens resultat undersöks genom Heald’s teori angående fyra riktningar av transparens där fyra

teman går att utläsa. Som tidigare nämnt kan denna teori uppfattas något enkel där svårigheter finns

i arbetet att dra tydliga gränser och kategorisera in material från verkligheten i givna teman. Därför

är det viktigt att nämna att materialet vid vissa tillfällen kommer att `gå in i varandra´ och beröra

fler riktningar än bara en given. Vi har också under sammanställningen av materialet försökt vara så

objektiva som möjligt då deltagarnas svar kan vara vinklade till deras fördel. Intervjupersonerna har

inte i någon större utsträckning visat sig vara medvetna om att de olika riktningarna av transparens

existerar, däremot har vi författare sett att riktningarna återfinns hos samtliga deltagare, så även om

de i vissa fall går in i varandra. Resultatet av intervjuerna som besvarar uppsatsens

frågeställningarna har kategoriserats in de fyra teman som tidigare presenterats i avsnitt 4.4;

Operationalisering.

5.1 Hur verksamhetsansvariga har möjlighet till insyn i medarbetares 
arbete ute i verksamheten
Resultatet påbörjas med att granska uppsatsens första tema där vi genom intervjuer kan konstatera

att verksamhetsansvariga inom deltagande organisationer har möjlighet till insyn i medarbetares

arbete angående insamlingsprocesserna. De känner att de kan, om de så önskar, ta del av

medarbetares arbete vilket sker via olika kanaler så som interna nät, mailkontakt, policys, möten

och kontorsmiljöer. Verksamhetsansvariga menar att de har tillräcklig information angående

medarbetares arbete gällande insamlingsprocesserna där de kan gå in på mer detaljerad nivå om så

önskas. De anser sig även kunna lita på att medarbetares insamlingsarbete utförs enligt direktiven.

Unicef arbetar utefter en verksamhetsplanering som syftar till att tydligt visa vilka krav som ställs
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på medarbetare samt vilka projekt och mål som är prioriterade. Unicef menar dock att denna plan

främst handlar om hur medarbetarna arbetar tillsammans. På Greenpeace beslutar

verksamhetsansvariga vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka projekt som ska prioriteras.

Detta följer sedan medarbetarna vilka arbetar ute i verksamheten. Medarbetarna får komma med

åsikter men besluten tas först och främst av ansvariga. Cancerfonden använder även de regelverk

för att verksamheten ska fungera. Denna typ av transparens visade sig också i att samtliga

verksamhetsansvariga, genom interna veckomöten, har möjlighet till insyn i medarbetares arbeten

där ett öppet klimat upplevdes. Här har samtliga organisationsmedlemmar möjlighet att visa på

utfört arbete och därmed ge verksamhetsansvariga insyn.

Greenpeace menar att de har god insyn i hur de finansiella medlen fördelas gällande projekt som

ingår i de svenska kampanjerna eller då Greenpeace Nordic förvaltar insamlat material. Den större

delen av donationerna hålls inom Greenpeace Nordic och läggs på de kampanjer som är

prioriterade. Greenpeace arbetar även med icke öronmärkta projekt.

Greenpeace och Cancerfonden arbetar i öppna kontorslandskap där de känner att ett transparent

klimat råder mellan medarbetare och verksamhetsansvariga. Unicef anser också att öppet klimat

råder på arbetsplatsen även om deras kontorsmiljö inte liknar Greenpeace eller Cancerfondens.

Greenpeace planerar även göra utrymme för sina volontärer i det öppna landskapet på kontoret för

ökad transparens mellan organisationens olika arbetsgrupper. Både verksamhetsansvariga och

medarbetare känner att bra kommunikationsflöde råder på arbetsplatsen där den klassiska hierarkin

från verksamhetsansvariga ej upplevs.

“Det är aldrig några murar emellan de olika avdelningarna på Greeenpeace kontor, det är absolut

öppet. Eftersom jag jobbar på kommunikationsavdelningen försöker jag kommunicera ut

exempelvis om vi ska gå ut med ett pressmeddelande och skickar ut det samtidigt till alla på

kontoret, bara för att få folk att känna sig delaktiga oavsett vilken del av kontoret man jobbar på”.

- Daniel Bengtsson, Kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige, 2014.

Till skillnad från näringslivet upplevs arbetsklimatet inom de ideella organisationerna betydligt mer

öppet mellan verksamhetsansvariga och medarbetare.
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“Jämför jag med näringslivet så är det här mycket mer öppet. Allt är öppet och alla har tillgång till

i princip allt, förutom löner som ska hanteras internt och på administrationsavdelningen”.

- Fredrik Hedberg, Ekonomichef Unicef, 2014.

Greenpeace Nordic har sitt huvudkontor i Sverige med de nationella kontoren fördelade i Oslo,

Köpenhamn och Helsingfors. Informationsutbytet mellan verksamhetsansvariga på Greenpeace

huvudkontor i Sverige och medarbetare på de andra nordiska kontoren sker oftast via Skype, telefon

eller mail för att minska på kostnader, miljöutsläpp och skapa effektivitet. Fysiska möten sker även

om än mer sällan.

Unicef Sverige är ett underorgan till internationella Unicef och har även de nära kontakt med sina

paraplyorganisationer runt om i världen. Olika sammankomster anordnas där viktig information

utbytes för att på så sätt dra lärdom av varandra. Genom intervjuer med Cancerfonden framkom det

att inga andra verksamheter finns utöver huvudkontoret i Stockholm. De menar att detta skapar god

kommunikation mellan verksamhetsansvariga och medarbetare.

5.2 Hur medarbetare har möjlighet till insyn i verksamhetsansvarigas 
beslut
Här beskrivs det resultat som ger en bild av hur medarbetare så som volontärer eller anställda, vilka

arbetar med insamlingsprocesser, har möjlighet till insyn i de beslut som fattas av organisationens

verksamhetsansvariga. Här visas också hur medarbetare har möjlighet till insyn i varandras arbete.

Samtliga deltagande organisationer menar att medarbetares delaktighet i verksamheten är en av de

absolut viktigaste prioriteringen i fråga om intern transparens. Detta sker, enligt organisationerna,

bland annat genom en aktiv och transparent kommunikation via intranät, obligatoriska veckomöten

och mailkonversationer. Att den interna informationen ska delges samtidigt och vara densamma

oberoende vilken anställningsposition man har anses som en viktig komponent för en enhetlig

organisation.

Varje organisation har ett intranät som bland annat används i syfte att kommunicera mellan

avdelningarna. Detta ser samtliga deltagare som ett tydligt verktyg i fråga om att vara transparenta

inom organisationen. I och med detta interna nät menar de att man enkelt har möjlighet att
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uppdatera sig kring information gällande organisationen. Verksamhetsansvariga menar att dessa

skapar stort förtroende hos medarbetarna vilka känner sig ha god insyn i beslut som fattats högre

upp.

Möten sker varje vecka inom organisationerna där bland annat ledningens olika beslut presenteras.

Här kan hela arbetsteam också ta del av budgetar och olika projekt eller kampanjer som

verksamhetsansvariga beslutat i. Både interna och externa parter har samma insyn i vart pengarna

går, men under dessa interna möten anser medarbetare få större inblick i hur pengarna fördelas och

används. Varje avdelning inom organisationerna har även interna möten för att vara så uppdaterade

som möjligt på det andra gruppmedlemmarnas arbeten. Genom alla dessa interna möten känner

medarbetare att de har god insyn i varandras och verksamhetsansvarigas arbete. Här finns även

möjlighet för ledningen att förklara begrepp som anses svåra att förstå för medarbetarna.

Organisationer inom den ideella sektorn arbetar ständigt med transparens, både externt inför givare

men också mellan medarbetare inom organisationen. Deltagarna i denna undersökning menar dock

att detta är en svår uppgift att följa fullt ut då varje medarbetare tillhör ett visst kompetensområde

och bör därför då fokusera på det för större effektivitet inom verksamheten. Organisationerna menar

även att branschen de verkar inom är mycket komplex i frågan om att de jobbar med olika områden

samtidigt. Detta gör att prioriteringar ständigt måste göras.

“Frågar man de anställda så känner de nog att de har för lite kunskap om vad andra gör. Detta har

nog mer med samverkan att göra och är alltid en balansgång. Man har ju alltid olika specialiteter

där man är uppdelad på olika ansvarsområden. Man kan ju inte lägga hur mycket tid på att hålla

varandra informerade om vad som görs, utan det viktigaste är ändå att man tar ansvar för sitt eget

område”.

- Per Westberg, Generalsekreterare Unicef, 2014.

Behovet av att informera varandra anses vara oändligt, men de humanitära resurserna räcker inte

alltid till. Medarbetarna inom varje organisation känner att de har god insyn i de olika

arbetsuppgifter som finns och de känner även att de är väl medvetna om vad respektive arbetsgrupp

arbetar med. De kan dock inte påpeka att de har total kontroll över andras arbete, utan anser sig ha

en mer överskådlig bild av andras områden. De har alla den tillräckliga informationen som de anser

sig behöva och de har möjlighet att ta reda på information inom andra arbetsområden än sitt eget

om så skulle vara nödvändigt.
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“Jag har tillgång till det jag behöver veta och jag tycker att vi hänger med ganska bra i vad de

olika avdelningarna gör, på olika områden”.

- Stina Johansson, Skribent & Copywriter, Cancerfonden, 2014.

Gällande transparens inom organisationer med internationella kontor upplever

verksamhetsansvariga att transparens existerar kontoren emellan där insyn i varandras verksamhet

finns. Tydligheten vid insamlingsprocesserna kan dock förbättras då verksamhetsansvariga inte har

total kännedom i hur donationerna fördelas vid de respektive internationella underorganisationerna.

 De menar att resurserna som krävs för möjligheten till total insyn i varandras arbeten finns men att

den, i många fall, är svårförståelig. Även om bristande förståelse förekommer tror sig inte

verksamhetsansvariga påverkas av detta då de ändå finner stort förtroende för den internationella

verksamheten, framför allt i förvaltningen av donationer. Verksamhetsansvariga inom deltagande

organisationer har aldrig känt någon osäkerhet angående vilka projekt och kampanjer som är

prioriterade på paraplyorganisationer i andra länder. Greenpeace och Unicef beskriver båda vikten

av kommunikation kontoren och medarbetare emellan. Unicef Sveriges affärsansvarig för

världsföräldrar, Ingrid Forsberg, gav ett exempel på informationsutbyte som skedde mellan de

internationella kontoren då Unicef Sverige skulle införa telemarketingverksamhet.

“Unicef arbetar med insamling i cirka 33 länder och vi har stor nytta av varandra. Så fort vi vill

göra någonting nytt så vill vi testa, vi vill se att vi inte kastar pengarna i sjön och då brukar jag

innan, eller om man tänker att man vill ändra någonting, maila till en central kontaktperson eller

gå in på vårt intranät… För tre år sedan började vi med telemarketing verksamhet. När vi skulle

börja med det så var det en tjej på kontoret som höll i det som inte visste hur hon skulle gå tillväga.

Då visste vi att Finland och Danmark redan använde sig av detta så hon började med mailkontakt

med dem samt åkte över för att se hur de jobbade. Efter att vi började med det har folk från andra

kontor kommit till oss för att se hur vi jobbar med rapportering, teknik och personalvård.”

- Ingrid Forsberg, Affärsansvarig för världsföräldrar på Unicef, 2014.

Medarbetare känner alla att tydlig transparens råder från ledningen och andra

verksamhetsansvarigas håll där inga tecken på klassisk hierarki finns. Tydlig sammanhållning finns

där samarbete avdelningarna emellan existerar.
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5.3 Hur verksamhetsansvariga och medarbetare har möjlighet till insyn i
sin externa omgivning
Organisationer inom den ideella sektorn lever på givarnas förtroende vilket gör transparens till en

avgörande faktor (Frii, 2014). För att vara transparenta behövs inte bara intern insyn utan även

kunskap kring allmänhetens åsikter samt god uppsikt över den bransch man verkar inom. Detta

tema ger en bild av hur verksamhetsansvariga och medarbetare inom en organisation har möjlighet

till uppsyn över sin omgivning.

Sociala medier och opinionsmätningar anses enligt organisationerna vara viktiga kanaler i fråga om

att skapa sig en bild av den bransch man verkar inom. Insamlingsorganisationerna arbetar även med

att kontakta sina givare via telefon för att på så sätt få personliga åsikter om saker de finner positivt

eller negativt med insamlingsverksamheten. Volontärarbete på offentliga platser förekommer även

där organisationerna anser sig ha möjlighet till direkt kontakt med extern publik och omgivning.

Genom intervjuerna med Unicef kunde det utläsas att medarbetare frekvent går in på sociala medier

för att `skanna av´ vad som försegår externt runt verksamheten.

“Vår Facebooksida är totalöppen, där kommer det hela tiden upp frågor som vi svarar på, sociala

medier är viktigt för att ha koll på omgivningen. Hemma brukar jag “rulla” genom dagens flöde

för att se vad människor är intresserad av då folks egna inlägg om organisationen säger ganska

mycket”.

- Ingrid Forsberg, Affärsansvarig världsföräldrar Unicef, 2014.

Alla tre medverkande organisationer har minst en kommunikationsansvarig. Dessa arbetar, enligt

dem själva, bland annat med att ha uppsikt över den externa informationen. Vid katastrofer och

andra kritiska situationer samarbetar många ideella organisationer med varandra för att på ett bättre

och mer effektfullt sätt hjälpa till men även för att utbyta kunskap och utvecklas. 

“Jag träffar mina kollegor en gång om året, någonstans i världen där man har share and

compare... Det finns en väldig öppenhet inom Unicef men vi är väldigt försiktiga mot andra

organisationer. Det måste vi vara då vi har spenderat väldigt mycket pengar på att bli så bra som

vi är. Vi är störst och det är ingen slump, utan vi har verkligen investerat klokt. Även om andra

organisationer också har bra ändamål så är det klart att vi tror på vårt ändamål och försvarar det.

Det är jätteintressant att titta på Unicef förstås, men vi delar inte med oss”.

- Fredrik Hedberg, Ekonomichef Unicef, 2014.
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“I vår årsberättelse anstränger vi oss verkligen att lägga ut så mycket material vi kan utan att vi

börjar berätta för mycket om våra affärsstrategier. Dom vill vi ju klart behålla för oss själva, men

det finns alltid ett tryck på att veta mer om oss känner vi”.

- Lena Biörnstad, Kommunikationschef Cancerfonden, 2014

Genom Cancerfondens intervjuer framkom det att de inte ser sig påverkas av andra

insamlingsorganisationer i fråga om negativ publicitet. Cancerfonden anser sig istället vara relativt

oberoende där en annan insamlingsorganisations misstag inte skulle påverka andra organisationer i

den ideella sektorn.

“Jag tänker att, om man har en anknytning till cancer så donerar man ändå pengar oavsett vad

som händer ute i världen, om en annan organisation exempelvis har haft problem. Det är viktigt att

man som ideell organisation sköter sig hela tiden”.

- Inga Wall, Kvalitet och verksamhetsutveckling Cancerfonden, 2014.

5.4 Hur extern publik har möjlighet till insyn inom organisationens 
formella gränser
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna där externa parter har möjlighet till insyn inom

organisationers formella gränser. Här presenteras även hur organisationerna ger externa intressenter

den möjligheten då de i många fall är sammankopplande. Vi författare har som utomstående publik

också granskat informationen på deltagande organisationers hemsidor där vi bildas oss en

uppfattning av hur dessa arbetar med extern transparens.

Resultatet visar att organisationerna är medvetna om att transparens är en viktig komponent för

givarna i fråga om förtroende. Deltagande organisationer menar sig inte ha en produkt att sälja på

samma sätt som ett företag utan `säljer´ istället trovärdighet till givarna, där transparens blir

betydande. Samtliga menar även att ju större förtroende de har från allmänheten, desto större

finansiellt stöd får organisationerna. Cancerfonden tror att givare donerar pengar till den

organisation de känner förtroende för vilket bidrar till att insamlingsorganisationen ständigt måste

vara transparent i sin externa redovisning. Organisationen beskriver att för att behålla sitt höga

förtroende räcker det inte att endast visa vad man gör inom de ideella verksamheterna utan att man
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idag även måste kunna visa på hur det insamlade kapitalet används samt vilken nytta den faktiskt

gör för samhället. Unicef instämmer att informationen kring hur insamlade pengar används, samt

gör nytta, är den viktigaste delen som givare vill kunna ta del av. Unicef använder sig därför av

nyhetsbrev som grundar sig i att visa på de positiva effekterna donationer medför.

Organisationerna väljer att hellre vara för tydliga med information än att riskera att förtroendet för

organisationen försvinner. Informationen ska vara lättillgänglig och processerna enkla att följa.

Deltagarna tycker sig vara transparenta med sin interna information inför sina intressenter där flera

kanaler används för att nå ut. Den information som organisationerna inte anser sig vara lika

transparent med inför extern publik handlar om medarbetares löner (generalsekreterarnas lön, ej

inräknad), avtal med företag samt de strategier som används för att uppnå vissa mål med

verksamheten. Samtliga organisationer är dock betydligt mer villiga på att visa om organisationen

har låga administrativa kostnader.

Resultatet tyder även på att organisationerna ständigt arbetar med att nå ut till allmänheten och ge

dem insyn i verksamheten. Traditionella medier så som debattartiklar i tidningar, reklam i TV,

telefonverksamhet och radio används fortfarande samtidigt som insamlingsgalor tillkommit där

allmänheten får möjlighet att ta del av organisationernas arbete. Nyhetsbrev, informationsblad på

offentliga platser och dörrknackning är andra sätt organisationerna använder sig av för att

allmänheten ska ha möjlighet till insyn i deras verksamhet. Trots alla dessa medel anser dock

organisationerna sina hemsidor vara den plats där allmänheten bäst kan ta del av intern information

gällande organisationen. Här samlas all information som beskriver organisationen exempelvis

årsredovisningar och årsberättelser. Sociala medier menas även ha fått större plats där direkt

tvåvägskommunikation mellan organisation och privatperson förekommer. Medarbetare, vilka har

jobbat en längre tid inom den ideella sektorn, tror att den digitala framväxten är en bidragande

faktor där information idag förväntas vara lättillgänglig för alla.

“Jag tror att den digitala utvecklingen är en del av att kravet på insyn utifrån upplevs ha ökat.

Sociala medier och webben och så vidare gör att man har möjlighet att veta mycket mer”.

- Lena Biörnstad, Kommunikationschef Cancerfonden, 2014.

Unicef arbetar mycket kring att hela tiden överväga de utgifter som finns då pengarna som

organisationen samlar in kommer från givarna. Detta gör att organisationen känner ansvar för att
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förvalta dem väl samt fortsätta arbeta transparent i fråga om hur donationerna förvaltas. Genom

intervjuerna framkom det att auktoriserade revisorer utför arbetet kring redovisning av hur pengarna

fördelas och används hos organisationerna. Redovisningslagen följs och även de policy’s som sätts

upp av branschorganisationerna. Trots detta anser organisationerna att redovisningen alltid går att

utveckla och förbättra.

“När man bara fokuserar på de administrativa kostnaderna är det såklart viktigt att man håller

nere dem, men det kan bli en liten förenklad diskussion om man bara tittar på de kostnaderna. Vi

på Unicef jobbar mer rättighetsbaserat och därför blir det ganska svårt att jämföra effektivitet med

andra insamlingsorganisationer, man kanske upplever detta svårare att ha koll på och mäta vårt

arbete. Men vi mäter resultatet på allt vi gör”.

- Per Westberg, Generalsekreterare Unicef, 2014.

De deltagande organisationerna menar på att informationen som ges företag och privatpersoner är

densamma även då företag i regel donerar större summor pengar än vad privatpersoner gör. De

anser att informationen är anpassad efter målgruppen där sättet hur de kan ta del av informationen

ser annorlunda ut. Hos många ideella organisationer har man personlig kontakt med företagen vilket

skiljer sig från privatpersonernas sätt att få insyn i organisationen. Informationen anses fortfarande

vara densamma till företag som privatpersoner enligt deltagarna.

“Rent principiellt behandlar vi alla på samma sätt, men eftersom vi har kanske tio företagsgivare

och upp till en halv miljon privatpersoner som donerar till oss så blir rapporteringen annorlunda.

Ett företag ger oss kanske en miljon kronor och får därför en mer specifik rapport på de pengarna

medan en givare ger oss kanske 1000 kr, det blir ju, i fråga om administrativa kostnader inte

görligt att ha spårbarhet på dem, de blir mer en grupp. Men det avgörs då mer av praktiska saker

än av att vi har någon principiell skillnad på givare och företag”.

- Per Westberg, Generalsekreterare Unicef, 2014.

“Vi har en företagsgrupp som arbetar med företagssamarbeten där vi har lite olika nivåer på dessa

samarbeten, så beroende på vilken nivå man ligger på så arbetar vi olika med dem”.

- Lena Biörnstad, Kommunikationschef Cancerfonden, 2014
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“Det är egentligen samma kommunikation som vi ger till privatgivare och till företag, så på så sätt

ser det likadant ut men sättet hur vi når dem är olika”.

- Fredrik Hedberg, Ekonomichef Unicef, 2014.

Genom en granskning av deltagande organisationers hemsidor kan vi se resultat på ett stort

informativt underlag som externa intressenter kan ta del av. På bland annat Unicef hemsida har det

dock varit svårt att hitta det material vi har sökt, i detta fall organisationens årsredovisning. Vi

upplever det även problematiskt att finna rapporter vilka beskriver insamlingsorganisationens

fördelning av resurser samt de effekter som organisationernas arbete utgjort tack vare de finansiella

bidragen. Detta är dock något organisationen är medveten om och avser att förbättra. Att finna

Greenpeace’s insamlings- och administrationskostnader är svårt. Dessa finns inte utmarkerade

varken på hemsidan eller i årsrapporten utan man behöver själv som extern intressent räkna ut dessa

kostnader vilket kan vara svårt för många.
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6. Analys
I detta kapitel analyseras det resultat som framkom under intervjuerna med hjälp av de teorier som

presenterats under kapitel 3: Teorier. Med hjälp av det teoretiska ramverket syftar analysen att

förstå mönster som framkommit ur resultatet. Analysen är uppdelad i de fyra olika

transparenstyperna som uppsatsen ämnar att undersöka. Slutligen presenteras en sammanfattning.

6.1 Transparens nedifrån och upp (transparency upwards)
Genom att deltagande organisationer fått framföra sin egna bild av denna riktning av transparens

kan vi i ljuset av Heald’s teori studera resultatet.

I och med att verksamhetsansvariga på de deltagande organisationerna känner att de har möjlighet

till insyn i medarbetares insamlingsprocesser kan man utröna att transparens nedifrån och upp anses

existera. Detta är även en åsikt som delas av andra deltagande som arbetar ute i verksamheten.

Hedquist menar att vi idag till stor del lämnat de hierarkiska samhället bakom oss där

demokratisering skett på arbetsplatser. I och med detta har den klassiska synen av den typ av

hierarki i princip försvunnit. Idag förlitar sig organisationerna på sina medarbetarna betydligt mer

än förr, där utrymme för total kontroll inte längre finns (Hedquist, 2002). Detta kan kopplas till att

verksamhetsansvariga anser sig kunna lita på att medarbetarna `gör sitt jobb´ i fråga om

insamlingsarbetet. Det kan även ses som en fråga om kostnader och effektivitet då ständig kontroll

över andras arbete inte skulle vara hållbart i längden. Om kompetensen finns bör man som

verksamhetsansvarig förlita sig på den och på att arbetet utan större kontroll över medarbetare

utförs (Rogers och Agarwala- Rogers, 1976). Att verksamhetsansvariga litar på medarbetarna

istället för att ha kontroll och styra dem genom ett hierarkiskt synsätt kan också skapa kreativitet

inom verksamheten då medarbetare kan våga `ta ut svängarna´. Detta kan skapa goda

förutsättningar för en insamlingsorganisation på en konkurrerande marknad. 

Det framkom dock genom intervjuerna att samtliga organisationer arbetar efter olika regelverk vilka

medarbetare måste förhålla sig till. Här kan parallellen dras till att hierarki fortfarande existerar hos

respektive insamlingsorganisationer. Flodin menar att transparens inom en organisation bör finnas

inskrivet i varje organisations informationspolicy, där både transparens inför intressenter bör finnas

men även mellan verksamhetsansvariga och medarbetare (Flodin, 1993). Heald anser vidare att

denna riktning av transparens kan styras och kontrolleras genom regelverk som sätts upp för

medarbetare att förhålla sig till (Heald, 2006). I och med dessa olika regelverk, där riktlinjer om hur

medarbetare ska förhålla sig till insamlingsprocesser inkluderas, kan verksamhetsansvariga ha

41



möjlighet till transparens i medarbetares arbeten. Utan direktiv måste medarbetare ta egna beslut

vilket kan generera i negativa konsekvenser om felbedömningar skulle göras. Därför kan den

hierarkiska synen av transparens fortfarande spela roll inom den ideella sektorn där riktlinjer finns

att följa. 

Heide, Johansson och Simonsson menar att de klassiska teorier, där den hierarkiska synen från

verksamhetsansvariga råder fortfarande är en viktig del av den generella organisationsstrukturen,

detta inkluderat insamlingsverksamheterna (Heide et al. 2012). Genom intervjuerna framgick det

dock att ingen klassisk hierarki upplevdes på organisationerna och att det heller inte ansågs vara

nödvändigt. Utifrån Heald’s teori kan man tolka att ansvariga inom de ideella verksamheterna

fortfarande behöver insyn i medarbetares insamlingsarbete för en fungerande organisation där

strukturen bibehålls och organisationens anseende utåt upprätthålls. Verksamhetsansvariga måste

kunna förlita sig på medarbetarna samtidigt som någon sorts struktur i form av insyn i deras arbete

måste existera. Viktigt att nämna här är att graden av hierarki på en arbetsplats kan variera och

skilja sig i omfång, där kontroll från verksamhetsansvariga kan existerar men inte behöver upplevas

i någon större utsträckning från medarbetares håll. Så att den finns behöver alltså inte betyda att den

hierarkiska synen från verksamhetsansvariga till medarbetare upplevs.

Greenpeace Nordic arbetar med flera projekt, både nationellt och internationellt.

Verksamhetsansvarig på Greenpeace ansåg sig ha god insyn i insamlingsprocesserna som hålls

inom Greenpeace Nordic’s kampanjer men att icke öronmärkta projekt försvårar

insamlingsprocessen. Detta gör vidare att verksamhetsansvarig inte känner sig ha total kontroll i hur

pengarna fördelas. Då Greenpeace och Cancerfonden arbetar i öppna kontorslandskap, där både

verksamhetsansvariga och medarbetare återfinns, skapas här goda möjligheter för transparens

nedifrån och upp. Denna typ av kontorsmiljö upplevs skapa sammanhållning mellan de olika

grupperna inom organisationerna där bland annat beslutsfattare har möjlighet att vara närvarande

och delaktiga i medarbetares arbeten. Problematiken ligger dock här i att även om de ansvariga för

verksamheten befinner sig i samma öppna rum som medarbetare finns inte möjlighet till total insyn

i medarbetares arbeten, även om transparens upplevs. Då Unicef inte sitter i `klassiska´

kontorslandskap upplever de ändå ett öppet klimat mellan verksamhetsansvariga och medarbetare.

Verksamhetsansvariga har även möjlighet till insyn i medarbetares insamlingsprocesser genom

mail, möten och uppsatta policys som medarbetare ska förhålla sig till. Detta kan i ljuset av denna

transparenstyp tolkas som att ansvariga för verksamheten har goda möjligheter till insyn i

medarbetares arbeten.
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Greenpeace och Unicef är utspridda över andra länder än bara i Sverige och behöver därför ha nära

kontakt med de övriga internationella organisationerna som verkar inom samma

paraplyorganisation. Detta sker bland annat genom fysiska möten men även videosamtal,

telefonkontakt och mail både på nationell och internationell nivå. Bennis menar att nya sorters

medier idag är globala och betydligt mer transparenta än tidigare (Bennis, 2008). I och med att

exempelvis mailkontakt och videosamtal finns underlättar dessa verksamhetsansvarigas insyn i

medarbetares arbete världen över, både över lag och i själva insamlingsarbetet. Som tidigare nämnt

framkom det att Greenpeace känner sig ha god insyn i de internationella kontorens arbete och dess

verksamheter medan Unicef Sverige känner att detta är något som kan förbättras. Detta skulle

kunna förklaras genom bland annat att Greenpeace Nordic's huvudkontor ligger i Stockholm vilket

skapar större förutsättningar för verksamhetsansvariga i Sverige att ha insyn i medarbetares

insamlingsarbete på andra nordiska kontor. Unicef Sverige däremot är en medlemsorganisation till

den internationella paraplyorganisationen Unicef som har sitt huvudkontor i New York vilket

medför att inte lika mycket information passerar Unicerf Sverige.

Deltagare vilka arbetar ute i verksamheten ser också att denna riktning av transparens behövs för att

organisationerna ska fungera på ett så effektivt sätt som möjligt. Förtroende inför att medarbetarna

sköter sitt arbete bör givetvis också finnas med i bilden där total kontroll från verksamhetsansvariga

inte ska behövas.

6.2 Transparens uppifrån och ner (transparency downwards)
Genom resultatet kan vi konstatera denna riktning av transparens viktig för att

insamlingsorganisationer ska fungera på ett enhetligt vis. Hedquist menar att demokratiseringen på

arbetsplatser idag är ett faktum där öppen kommunikation mellan medarbetare och

verksamhetsansvariga är betydande (Hedquist, 2002). Detta visar sig i deltagande organisationer på

olika sätt.

Att det är samma information som når alla medarbetare är viktigt för en sammanhållen organisation.

Möten sker varje vecka inom organisationerna där bland annat verksamhetsansvarigas beslut

presenteras för att skapa möjlighet till diskussion. Här ges även tillfälle för frågor och synpunkter

från medarbetares håll. Detta kan i ljuset av teorin tolkas genom att medarbetare anser sig ha

möjlighet till delaktighet och insyn i de beslut som fattas av verksamhetsansvariga. Heide,
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Johansson och Simonsson menar att det är viktigt att medarbetare känner delaktighet i

organisationen där de har möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, vara involverade i beslut som

fattas. Detta skapar engagemang och en gemensam vision av verksamheten (Heide et al. 2012).

Edward Freeman menar att verksamhetsansvariga måste se på medarbetarna som individer med

personlighet och inte endast ur finansiella aspekter. De måste, i den mån det går, låta medarbetare

vara delaktiga i beslut där deras talan och åsikter bör ses som betydelsefulla för organisationen

(Edward- Freeman, 2010). Detta kan appliceras på samtliga deltagande organisationer vilka delar

uppfattningen angående att transparens uppifrån och ner i organisationen är betydande.

Christensen och Langer talar om vikten av transparens i alla riktningar inom organisationen,

framförallt mellan medarbetare inom organisationen. För att en verksamhet ska ha möjlighet att, på

ett homogent plan, ha en gemensam vision utåt krävs ett konstant informationsflöde mellan

medarbetarna (Christensen och Langer, 2009). Intranät, mailkontakt och obligatoriska veckomöten

underlättar att sprida information som delas mellan organisationsmedlemmar och blir således

viktiga komponenter för organisationerna. Genom detta kan alla medarbetare på ett smidigt sätt

uppdatera sig kring information gällande organisationen. Medarbetare som inte känner delaktighet i

verksamheten tenderar att göra ett sämre jobb än de som känner sig delaktiga vilket kan generera i

negativa konsekvenser för en organisation (Hedquist, 2002). Det interna nätet ses som en kanal

vilken skapar goda förutsättningar för medarbetares förmåga till insyn. Det medför även att

medarbetare samtidigt, helt oberoende av anställningsposition, kan ta del av information vilket visar

på att inget undangöms eller att någon grupp skulle vara utesluten. Intranätet är ett samlingsforum

för all viktig information och även avgörande för nyanställda då intern information här är

lättåtkomlig. Forumet är också en tillgång för de organisationer som finns på fler platser i världen

för att alla inom organisationen ska ha tillgång till samma information.

Varje organisationsmedlem tillhör ett visst kompetensområde som de bör fokusera på. Trots detta

har medarbetarna ändå insyn i varandras arbeten. Deltagare i undersökningen vet vilka projekt som

för tillfället behandlas och känner även att de kan ta reda på mer fakta om andras arbetsområden om

så skulle behövas. Detta kan vidare kopplas till Hedquist argument där det inte är tillgängligheten

av information som är problemet utan möjligheten att tolka och förstå den information som delges

(Hedquist, 2002). Personerna inom organisationen känner alltså att de har tillgång till all

information som de behöver samt att de skulle, om de så ville, kunna ta reda på all information om

en medarbetares arbetsroll, men att detta inte är nödvändigt då den informationen sträcker sig

utanför personens kunnande och blir på så vis ointressant.
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Miller menar att organisationer vilka är globalt utspridda kan vara väldigt komplexa där den interna

kommunikationen således blir väsentlig. Här kan man se intranätet som ett informationsorgan hos

de deltagande organisationerna där länder och medarbetare emellan har möjlighet att utbyta

information och ta hjälp av varandra (Miller, 2012). Genom Ingrid Forsbergs uttalande ovan kan vi

utläsa att transparens mellan medlemsorganisationerna är avgörande för att hålla nere kostnader och

effektivisera verksamheten. 

6.3 Transparens inifrån och ut (transparency outwards)
Resultatet visar att organisationer inom den ideella sektorn finner det viktigt att ha uppsikt över sin

omgivning och kan mot bakgrund av transparens inifrån och ut analyseras (Heald, 2006). Här antar

denna del av teorin en horisontell bild över transparens där verksamhetsansvariga med medarbetare

har möjlighet till insyn och översikt över den externa arenan.

Heald talar om denna riktning av transparens som extra viktig för att en organisation ska ha

möjlighet till kontroll över sin omgivning och därmed också uppsikt över likasinnade organisationer

i syfte att utvecklas (Heald, 2006). Genom detta kan man se att organisationerna använder sig av

olika plattformar där de har möjlighet till uppsikt över vad som sker utanför organisationens

formella gränser.

Sociala medier är en plattform som organisationerna använder flitigt då den bland annat öppnar upp

för en tvåvägskommunikation mellan organisationer och dess omgivning. I och med digitala

mediers framväxt menar Bennis att dessa gjort världen mer global (Bennis, 2008). I

insamlingsorganisationernas fall öppnar dessa upp för en större möjlighet till insyn inom branschen

där tillgängligheten till andra insamlingsorganisationers verksamhet ökar, även om inte

marknadsstrategier offentliggörs. Det framgick även att medarbetare loggade in på sociala medier

där de tog del av vad som skrevs om organisationen. Detta gjordes, enligt organisationerna, i syfte

att ha uppsikt över den externa arenan vilket visar på att den digitala framväxten kan påverka

organisationernas tillgänglighet av extern insyn. I och med digitala medier kan information

angående andra insamlingsorganisationer lätt spridas vilket bidrar till att organisationerna har

möjlighet till översikt över andra organisationers arbete på marknaden.

Christensens argument för att som organisation ha uppsikt över sin externa omgivning och därmed

även sitt anseende visas bland annat i resultatet genom att organisationerna använder sig av
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opinionsmätningar vilket ger insamlingsorganisationer möjlighet till extern insyn (Christensen et al.

2008). I och med dessa undersökningar kan organisationerna ta del av hur de uppfattas externt

vilket är essentiellt i fråga om att vara underrättad om marknaden omkring. Christensen menar även

att möjligheten till insyn i sin omgivning skapar förståelse för utomstående parter vilket vidare kan

bidra till att organisationen växer och utvecklas. Genom tvåvägskommunikation via bland annat

sociala medier, telefonkontakt eller fysiskt kontakt med allmänheten på olika sätt kan frågor

besvaras samtidigt som åsikter angående organisationen tas emot.

Samtliga deltagande organisationer har minst en kommunikationsansvarig som kan skapa möjlighet

för en enhetlig blid utåt, vilket är viktigt då en organisations anseende ofta bestäms av den externa

publiken. Genom kommunikationsansvariga kan organisationen ha uppsikt över vad som

kommuniceras utåt samtligt som de kan kontrollera vad som sker på den externa arenan. Media och

intressenter har en stor påverkan i att utforma en organisations anseende utåt coh Christensen

påpekar därför vikten av uppsyn över sin externa omgivning för att kunna kontrollera sitt rykte som

ofta är avgörande för en organisations överlevnad (Christensen et al. 2008). Det är därför betydande

för en insamlingsorganisation att ge en sammanhållen bild av organisationen utåt sett i syfte att

stärka sitt rykte. Viktigt är även att synas i media och vara öppen för kritik för att på så sätt skapa

förtroende. Greenpeace anser att en av deras viktigaste ståndpunkterna är att ständigt vara öppna för

media och svara på kritik som ges. Om inte en förklaring presenteras i media angående deras

påverkningsarbete och aktioner kan detta missuppfattas av allmänheten och organisationens

anseende påverkas.

Genom intervjuer med Cancerfonden framkom det att organisationen inte anser sig påverkas av

negativ publicitet gällande andra organisationer i branschen utan att förtroendet består för den

ideella sektorn. Christensen menar dock att media har stor påverkan på en organisations anseende

och kan få externa intressenters förtroende för organisationen att svikta (Christensen et al. 2008).

Här visas alltså delade meningar kring hur insamlingsorganisationer påverkas av varandra men i

fråga om möjlighet till uppsikt över sin omgivning anses detta fortfarande betydande. Att ha insyn i

den externa omgivningen kan bland annat gynna de ideella organisationernas utveckling vilket gör

denna riktning av transparens väsentlig. Av anledning till att ideella organisationer till stor del lever

på ett förtroende från allmänhet kan det vara viktigt att ständigt se efter sitt anseende. Att ha uppsikt

över vad som sker på den externa arenan för att eliminera eventuell negativ publicitet samt vara

uppdaterad om liknande organisationers arbete är av stor vikt.
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6.4 Transparens utifrån och in (transparency inwards)
Resultatet visar att deltagande organisationer i undersökningen är medvetna om att transparens

utifrån och in är betydande för insamlingsorganisationerna. Transparens finns hela tiden med i

arbetet för att nå ut till allmänheten och är en betydande komponent för intressenters möjlighet till

insyn inom organisationens formella gränser. Mot bakgrund av Heald’s teori om transparens utifrån

och in, där extern publik har möjlighet till insyn i organisationers verksamhet, kan detta analyseras

(Heald, 2006).

Dagens organisationer måste vara transparenta inför sina intressenter och förmedla den information

dessa kräver (Coombs och Holladay, 2010). Detta gäller även insamlingsorganisationer vilka anser

förtroende och transparens sammankopplat. Christensen och Langer menar att det måste finnas ett

ömsesidigt utbyte av information mellan organisationer och intressenter för att förtroendet för

organisationen ska bibehållas (Christensen och Langer, 2009). Därför är det viktigt att

insamlingsorganisationerna är öppna med information angående verksamhetens processer,

inkluderat hur donationerna förvaltas, till extern publik. Dubbink betonar vikten av insyn i

organisationers verksamhet genom olika kanaler för att intressenterna ska ha goda grunder att stå på

när de donerar pengar till insamlingsorganisationer (Dubbink et al. 2008). Detta visar sig hos

deltagande organisationer via bland annat årsredovisningar, traditionell media, reklam och digitala

medier.

Christensen och Langer menar att det måste finnas ett ömsesidigt utbyte organisationer och

intressenter emellan (Christensen och Langer, 2009). Hur allmänheten kan ta del av de ideella

organisationernas arbete ser olika ut beroende på organisation men att alla insamlingsorganisationer

konstant överväger beslut i förhållande till givarnas pengar är en självklarhet för deltagarna. Arbetet

som de ideella organisationerna utför skulle försvåras markant om transparens inte existerade och

därför väljer man hellre att vara för öppen och tydlig med information, vilket bland annat

återspeglas i organisationernas årsberättelser. Detta kan dock ha en negativ inverkan om man ser till

Rogers och Agarwala- Rogers argument där en hårfin gräns existerar i fråga om att överväga hur

mycket information som ska visas i relation till den information som är möjlig för intressenter att ta

emot. För mycket information kan vilseleda intressenterna och skapa, istället för förståelse,

förvirring (Rogers och Agarwala- Rogers, 1976). Genom att vi författare granskat organisationernas

hemsidor för att få en bild av transparens inför extern publik kan vi konstatera att hemsidorna är

något svårorienterade där den information vi söker ibland är svår att finna. Detta kan vara en följd

av det krav på transparens som tillkommit från intressenters håll vilket vidare fått
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insamlingsorganisationer att publicera för mycket information och inte det som anses vara

nödvändigt. Transparens i fråga om insamlingsprocesser är ett ständigt pågående projekt inom

insamlingsorganisationerna vilket hela tiden kan utvecklas. Därför ser vi att öppenhet och

tillgängligheten av informationen kan bli mer enkel att nå på deltagande organisationers hemsidor.

När vi som extern publik har svårt att finna den information vi söker skapar detta frustration som

vidare kan leda till ett minskat förtroende för organisationen. Detta bör insamlingsorganisationer bli

mer medvetna om för att inte tappa intressenters förtroende. Detta påstående kan vidare kopplas till

Benson och Catts antagande om att insamlingsorganisationer ibland undviker att utlämna viss typ

av information till intressenter, speciellt den som kan få givarna mindre benägna att donera (Benson

och Catt, 1978). Vi kan utläsa genom intervjuer att Unicef gärna visar på positivt resultat för

givarna då de väl har donerat. Om ideella organisationer ständigt visar på hur dåligt klimatet är i

världen, skulle det kunna generera i att givarna tillslut upphör med sitt givande.

Resultatet visar även att det upplevs ställas ett högre krav på transparens från allmänheten mot

insamlingsorganisationerna än tidigare. Här är det viktigt att komma ihåg att externa parter aldrig

kommer ha möjlighet till total insyn i organisationerna utan att organisationer måste få behålla viss

information internt. Heald talar om att man idag som organisation måste hitta gränser på hur pass

transparent man ska vara i sin externa information till intressenter. Information som gör

organisationen framgångsrik måste få förbli hemlig (Heald, 2006). Detta kan styrkas av Fredrik

Hedbergs citat om att organisationen är väldigt transparent inom organisationen men att information

till andra intressenter ges ut med stor försiktighet.

Media anses vara en viktig kanal för att nå ut till intressenter och därmed ge dem insyn inom

verksamhetens formella gränser. Här menar organisationerna att bilden av organisationen måste

stämma överens med givarnas förväntningar för att fortsatt givande ska kvarstå. Om detta således

inte är fallet och att bilden av organisationen anses missvisande kan det enligt Christensen, Morsing

och Thyssen uppstå `expectation gaps´. Dessa kan göra att förtroendet för insamlingsorganisationen

minskar (Christensen et.al, 2013). Genom att de deltagande organisationerna jobbar aktivt via

media och traditionell marknadsföring för att en gemensam uppfattning och vision ska finnas om

organisationen intressenter emellan verkar inga ‘expectation gaps´existera.

Givarna förväntas kunna ta del av de resultat som organisationerna uppnått för att bland annat

försäkra sig om att organisationen förvaltat donationerna på rätt sätt. Detta sker oftast genom

publicerade årsredovisningar och årsberättelser. Genom transparens inom organisationerna kan
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intressenter granska verksamheten så att den överensstämmer med de regler som finns uppsatta för

dem (Pallas och Stannegård, 2010). Samtliga intervjuade organisationer är innehavare av ett 90-

konto och medlemmar av FRII vilket tyder på att de är transparenta i sin redovisning där

allmänheten har möjlighet att ta emot den information de kräver. Smith och McSweeny menar att

människor är mer villiga att donera till organisationer vilka har lägre administrativa kostnader

(Smith och McSweeney, 2007). Detta intygar deltagarna även själva då de gärna öppet visar på sina

låga kostnader som betalas ut till medarbetare. Genom att de deltagande organisationerna förhåller

sig till de krav som branschorganisationerna satt upp stärks förtroendet från givarna då krav på

transparens ställs vilket vidare skapar förtroende för insamlingsorganisationerna.

Deltagande organisationer menar vidare att den information som delges externa intressenter är

densamma. Resultatet visar dock på skillnad i den mängd information som ges företag jämfört med

den privatpersoner kan ta del av. I och med att företag och privatpersoner får samma typ av

information skulle vi kunna utesluta att summan på donationen spelar in i möjligheten till insyn i

organisationerna. Vi vet dock inte om privatpersoner, vilka donerar liknande summor som företag,

tar del av informationen på samma sätt som andra privata givare gör. Om företagen har frågor och

funderingar kan de ställa dessa direkt till organisationen då daglig kontakt finns. Precis som de

interna veckomötena, där svåra termer och invecklade projekt förenklas, är denna nära kontakt

mellan insamlingsorganisationerna och företag ett verktyg för att information som utbytes ska vara

lättförståelig. Privatpersoner kan även de kontakta organisationen för svar men någon större kontakt

finns inte. Vi menar därför att mängden information och hur frekvent den delges till intressenter har

stor betydelse. Detta utgör på så sätt ett spann mellan privata givare och företags möjlighet till

transparent information från insamlingsorganisationerna.

Ovan presenterat material tyder på att denna riktning av transparens, där extern publik ges möjlighet

till insyn inom organisationens formella gränser, är betydande för de ideella organisationerna. Utan

insyn i bland annat insamlingsprocesserna finns inte möjlighet till förtroende från givarnas håll

vilket gör att insamlingsorganisationerna inte har möjlighet att bedriva verksamhet. Insynen i hur

givarnas donationer förvaltas anses vara en av de viktigast faktorerna där transparens måste finnas

från de ideella organisationernas håll.
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6.5 Sammanfattning
Den övergripande frågeställningen för denna uppsats var: Hur anser sig insamlingsorganisationerna

vara transparenta? Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka hur transparens visar sig i

insamlingsorganisationer, detta då främst i deras insamlingsverksamhet. Hur transparens verkar och

kommer till uttryck för de tre deltagande organisationer i denna uppsats beskrivs därför

sammanfattningsvis nedan.

För insamlingsorganisationernas arbete kring öppenhet är vertikal transparens, det vill säga internt

nedifrån och upp, fortfarande viktig men tycks inte behövas i samma utsträckning som tidigare.

Verksamhetsansvariga behöver ha uppsyn över sina medarbetare för att ständigt vara uppdaterade

på vad som sker i verksamheten. I deltagande organisationer råder det ett stort förtroende för

medarbetare från ansvarigas sida som ser att dessa utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt.

Verksamhetsansvariga på deltagande organisationer känner att de har den information som krävs för

att organisationen ska fungera på ett sammanhängande sätt samt uppfylla de krav som ställs på dem

från allmänheten. Varje organisation har verksamhetspolicys och andra riktlinjer som medarbetare

ska följa för att organisationen ska verka på ett enhetligt vis. Att transparens nedifrån och upp finns

och är en viktig riktning av transparens inom organisationen är en åsikt som delas av

verksamhetsansvariga som medarbetare ute i verksamheten. Vi kan därför konstatera att denna

riktning av transparens är nödvändig och att den klassiska hierarkin fortfarande existerar inom

organisationerna, om än i mindre utsträckning än förr.

Den andra riktningen av vertikal transparens, uppifrån och ner, är även den betydande för

organisationen och verkar existera i deltagande organisationers verksamhet. Medarbetare inom

organisationen känner att de har god insyn i ledningens beslut. Denna riktning berör som tidigare

nämnts även medarbetares insyn i varandras arbete och anses viktig i fråga om hur demokrati på

arbetsplatsen utspelas. Även här framkom det genom intervjuer att medarbetare har god insyn i

varandras arbete, men bara i den mån som de anses behöva. De känner att de kan ta reda på mer

ingående information om hur deras medarbetare arbetar om de så vill men säger samtidigt att detta

är onödigt då ett förtroende för varandra existerar. Pågående projekt och annan viktig information

som delas med alla organisationsmedlemmar utbytes genom möten, intranät och mailkontakt där

samtliga (verksamhetsansvariga, medarbetare och till viss mån volontärer) har möjlighet att närvara.

Paraplyorganisationer anser sig även ha god inblick i de andra internationella kontorens arbete,

bland annat i fråga om hur donationer förvaltas vilket anses vara viktig. Denna riktning av

transparens har vi kunnat utläsa som en viktig faktor för att insamlingsprocesserna ska fungera på
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ett korrekt sätt.

Den horisontella riktningen av transparens, utifrån och in, är en viktig komponent för de tre

deltagande organisationerna. Denna möjliggör nämligen för organisationerna att kontrollera sin

omgivning och på så sätt kunna ha uppsikt över likasinnade verksamheter så väl som allmänhetens

åsikter om organisationen. Detta uträttas genom olika plattformar som sociala medier, telefon, mail

och opinionsmätningar. Möjlighet av denna typ av transparens anses viktig för att kunna utvecklas

med andra organisationer men även för att förstå hur andra uppfattar insamlingsorganisationen.

Endast genom denna riktning kan organisationerna förstå vad som sker på den externa arenan och

på så sätt ha uppsikt över sitt anseende. Detta leder oss in på sista riktningen av transparens som

presenterats i denna uppsats.Den sista riktningen av transparens, utifrån och in, är den typ av

transparens som de deltagande organisationerna ansåg som mest essentiell. Kravet på transparens

har hårdnat från allmänhetens sida vilket har uppmärksammats av våra deltagande organisationer.

Detta skulle kunna förklaras genom digitala medier där allmänheten har ständig tillgång till

information. Då organisationerna får finansiella bidrag genom att ett förtroende från allmänheten

finns gäller det att hela tiden visa på sitt arbete. Detta görs bland annat genom årsrapporter och

effektrapporten. Dessa, tillsammans med innehav av ett 90-konto, anses ge en kvalitetsstämpel på

de ideella organisationerna. Utan insyn i bland annat insamlingsprocesser finns det enligt deltagarna

inte möjlighet till förtroende från givarnas håll vilket vidare gör det problematiskt att bedriva

insamlingsverksamhet. Insynen i hur givarnas donationer förvaltas är en av de viktigast faktorerna

enligt de tre intervjuade organisationerna där transparens måste finnas från organisationens håll.

Samtliga fyra riktningar kan vara bra för deltagande insamlingsorganisationer att vara medvetna

om. Detta kan öka för troendet yt ter l igare och ge en mer enhet l ig bi ld av

insamlingsorganisationerna. I och med dagens stora informationsflöde behöver

insamlingsorganisationer vara transparenta inför alla intressenter. Detta går ihop med det digitala

samhälle vi lever i där intern och extern information idag är svår att separera. De värderingar vilka

genomsyrar insamlingsorganisationen internt är de som ofta kommer att kommuniceras utåt. Därför

är denna undersökning viktig då den visar på en bredare bild av transparens som

insamlingsorganisationer kan ta del av. Problematik ligger dock i att det fortfarande fokuseras

mycket på extern t ransparens där g ivare ska ha möj l ighet t i l l insyn inom

insamlingsorganisationerna, vilket också kan genomsyra denna undersökning på vissa ställen även

om uppsatsen avsett att lägga större fokus på de andra riktningarna. Undersökningen har dock

fokuserat så gott det går på andra riktningar med hjälp av det material som tillhandahölls. I och med
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att Heald’s teori kan uppfattas något simpel har även svårigheter i att konkret dela in materialet från

intervjuerna i vardera riktning försvårat arbetet. Efter genomförd studie riktas därför kritik till teorin

på så sätt att den dels är komplicerad att förstå utan att behöva göra närmare djupdykning i teorin

samtidigt som den kan anses enkel i sin utformning på så sätt att verkligheten inte alltid går att

kategorisera in i en given riktning. Detta behöver uppmärksammas i fråga om arbetets tydlighet och

läsarens förmåga att förstå.

Nedan följer uppsatsens avslutande kapitel, diskussionen, där vi diskuterar resultatet samt vår

analys utifrån tidigare forskning och teorier. De brister vi funnit i vår uppsats presenteras även så

väl som förslag till vidare forskningsarbete.
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7.Slutdiskussion
I detta avslutande kapitel rekapituleras kortfattat uppsatsens syfte, frågeställningar,

undersökningens utformning samt undersökningens huvudresultat. Vidare diskuteras resultatet i

förhållande till tidigare forskning, uppsatsens begränsningar, kritik av studien och förslag på

framtida forskning. Slutligen presenteras uppsatsens slutsats.

Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur transparens visar sig i ideella

organisationer. Arbetets frågeställningar löd: Hur anser sig insamlingsorganisationerna vara

t ransparenta? Vidare : Vi lken typ av t ransparens f inns inom de del t agande

insamlingsorganisationerna? Har medarbetare insyn i verksamhetsansvarigas beslut? Har

verksamhetsansvariga insyn i medarbetares arbete angående insamlingsprocesser? Har

insamlingsorganisationerna uppsikt över sin bransch och vad som sägs om dem? Samt, Har externa

intressenter möjlighet till insyn i organisationernas insamlingsprocesser?

För att få svar på dessa frågeställningar undersöktes det hur deltagande organisationer ställer sig

inför och anser sig vara transparenta i insamlingsprocesserna. Undersökningen genomfördes med en

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju ger en djupare och

större förståelse av ett ämne vilket krävs för denna undersökning. Antalet deltagande personer

uppgick till nio stycken, där tre personer representerade en insamlingsorganisation. De tre

deltagarna från varje organisation besatt olika positioner inom verksamheten där bland annat en

kommunikationsansvarig, ekonomichef, insamlingschef och volontär deltog. Detta skapade en bred

syn av transparens där många olika perspektiv framkom.

I ljuset av uppsatsens teori om fyra olika typer av transparens visade det huvudsakliga resultatet på

att olika riktningar av transparens finns inom de undersökta insamlingsorganisationerna där störst

fokus ligger på transparens utifrån och in. Det visade sig även att transparens nedifrån och upp, där

verksamhetsansvariga har insyn i medarbetares insamlingsarbete, tycktes finnas. Detta kunde både

utläsas av verksamhetsansvariga så som medarbetare. Verksamhetsansvariga kände även tillit till

medarbetarna i fråga om att arbetet utfördes på ett så legitimt sätt som möjligt utan någon direkt

uppsikt av de ansvariga. Transparens uppifrån och ner, där medarbetarna har insyn i

verksamhetsansvarigas arbete, tyckes även det finnas. Det visade sig även att insyn i de `jämlikas´

arbete i verksamheten existerar. I fråga om transparens inifrån och ut, där organisationerna har

möjlighet till insyn i sin externa omgivning, användes olika strategier för att ha uppsyn över dess

omgivning. Samtliga insamlingsorganisationer hade minst en kommunikationsansvarig som
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kommunicerade en samlad bild till externa intressenter och kände sig ha någorlunda god

uppfattning om sin omgivning. Den sista riktningen som undersökningen ämnar visa var om

transparens fanns utifrån och in, då externa intressenter har möjlighet till insyn inom organisationers

fo rmel la g ränser . Samt l iga de l t agare fann denna r ik tn ing ex t ra v ik t ig t då

insamlingsorganisationerna lever på förtroendet från givarna och att transparens inför dem då är

betydande. Organisationerna ansåg sig transparenta inför sina externa intressenter i fråga om

insamlingsprocesser där information angående hur donationerna fördelades var tillgänglig för alla.

Det framkom dock att organisationerna inte var lika transparenta mot privatpersoner som företag då

personlig kontakt och konstant uppdatering kring insamlingsprocessen ges företag medan detta inte

erbjuds privatpersoner i samma utsträckning. Organisationerna lämnar inte heller ut

marknadsstrategier och information om medarbetares löner (ej inkluderat generalsekreterarens lön)

då dessa anses vara konfidentiella. Utifrån vår analys av de tre insamlingsorganisationernas

hemsidor kan vi konstatera att samtliga överlag är något svårorienterade. När man väl funnit

informationen kring insamlingsprocesserna är materialet tydligt.

Genom tidigare studier har vi kunnat utläsa att förtroende och transparens för

insamlingsorganisationer hör samman. Om en ideell organisation inte är transparent i

insamlingsprocessen kan förtroendet svikta och de finansiella medlen därmed minska. Genom

resultatet framkom att deltagande organisationer också finner att transparens och förtroende lever i

symbios. 

Genom intervjuer kan det utläsas att organisationerna strävar mot en mer transparent

insamlingsprocess där samtliga anser öppenhet som viktig. Medarbetare, externa intressenter och

verksamhetsansvariga har idag större möjlighet till insyn i olika delar av organisationen där

förtroende för verksamheten skapas. Detta kan i sin tur generera i ett gott anseende för

insamlingsorganisationerna där en gemensam bild av verksamheten visas. Fokus läggs dock mer på

externa intressenters insyn i insamlingsorganisationerna än på resterande tre typer av transparens,

vilka kan behöva uppmärksammas ytterligare.

Vi kan genom denna studie konstatera att transparens inom den ideella sektorn existerar i flera

riktningar, både vertikalt och horisontellt. Detta resultat tyder på att den aktuella undersökningen

ger en bredare och mer komplex bild av transparens där inte bara den allmänna uppfattningen av

transparens (transparens inifrån och ut) presenteras. Däremot kan kritik riktas till Heald’s teori där

tydliga avgränsningar mellan de fyra riktningarna upplevs. Att dela in material från verkligheten
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blir därför problematiskt då det anses vara mer komplext där det vid vissa tillfällen kan passa in i

fler än en riktning. Istället för att förtydliga kan detta skapa förvirring. 

Denna uppsats avser bredda bilden av transparens vilket är viktigt i syfte att utveckla

insamlingsorganisationernas verksamhet och därmed skapa seriösa organisationer som givare finner

förtroende för. Den avser även visa på hur insamlingsorganisationerna anser sig vara transparenta,

dels internt men också externt. Denna undersökning kan därför ses som en liten bit på vägen mot en

mer transparent ideell arena där insamlingsorganisationerna och intressenter kan uppmärksammas

på den bredare bild av transparens som finns att sträva efter. Transparens är ett ständigt pågående

arbete som hela tiden går att utveckla och förbättra för de ideella organisationerna. För att

förtroendet för branschen ska existera där ett fortsatt arbete mot ett bättre samhälle upprätthålls bör

transparens i olika riktningar finnas.

7.1 Koppling till tidigare forskning
I den förstnämnda studien från år 2010 visade Connecta tillsammans med FRII på samband mellan

transparens i insamlingsprocesserna och givande. Det framkom att en hög andel ansåg det svårt att

presentera  hur det insamlande materialet fördelades för externa intressenter samtidigt som kravet

på transparens i insamlingsorganisationernas externa information ökat från allmänhetens håll (Frii,

Connecta, 2010). Denna framställning tycks stämma väl in på resultatet från denna undersökning

där samtliga organisationer presenterat problematiken i att helt och hållet visa hur

insamlingsprocessen fungerar, samtidigt som full transparens i insamlingsprocesserna eftersträvas.

Den andra tydliga utmaningen i Connectas och FRII:s undersökning var den upplevt ökade

konkurrensen som uppstått insamlingsorganisationerna emellan. Deltagande organisationer i denna

undersökning menar att viss konkurrens finns men att denna inte drabbar organisationerna

märkbart. Cancerfonden menar att givarna går efter den organisation som verkar för det intresse

personen i fråga brinner för. Konkurrens upplevs därför inte i samma utsträckning inom denna

sektor som i andra. Det framkom även i resultatet att deltagande organisationer väljer att inte visa

vissa saker i syfte att inte utelämna för mycket information till konkurrenter. Unicef presenterade

dock att samarbete finns mellan insamlingsorganisationer vid kriser och att det vidare inte existerar

en konkurrerande marknad på samma sätt som inom den privata sektorn.

Att en enskild insamlingsorganisations negativa publicitet skulle komma att påverka hela den

ideella sektorn, vilket framkom i Swedbank Roburs studie, är inte något som stämmer överens med
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resultatet i denna uppsats. Förtroendet för att pengarna når det givna ändamålet är ungefär lika stor

som att pengarna inte kommer fram. Detta kan vidare göra att en incident hos en

insamlingsorganisation kan påverka förtroendet hos flera organisationer inom samma sektor

(Swedbank Robur, 2012). Cancerfonden påstår dock att en insamlingsorganisations misstag troligen

inte kommer att påverka andra organisationer. Än en gång handlar givandet om att ge finansiellt

stöd till en insamlingsorganisation där förtroende för att pengarna kommer fram till rätt ändamål

finns. Detta behöver dock inte betyda att förtroende skulle finnas för alla organisationer inom den

sektorn.

FRII och Connectas rapport från år 2010 beskriver att organisationerna inom den ideella sektorn ser

det problematiskt att informera om det hjälpbehov som finns (Frii, Connecta, 2010). Detta stämmer

överens med det resultat som presenteras i denna uppsats där det framkom att både Cancerfonden

och Unicef arbetar med långsiktiga resultat som kan vara svåra att konkret visa på. I och med FRII:s

effektrapport som tillkom år 2014 har detta dock kommit att hjälpa organisationerna på vägen i

fråga om att motivera det arbete som utförts genom donationerna.

FRII presenterade tidigare i år en undersökning där skillnaderna mellan kravet på transparens i

insamlingsprocesserna från allmänheten inte stämmer överens med organisationernas motivation.

Här framkom det att organisationerna inte anser transparens i insamlingsprocessen som helt

avgörande för att allmänheten ska donera pengar (Frii, 2014). Detta är missvisande om man ser till

vår undersökning som visar att insamlingsorganisationerna aktivt arbetar mot att vara transparenta i

dess insamlingsprocesser då de anser detta som mest avgörande till varför givare donerar pengar.

Deltagande organisationer anser att det viktigaste för en givare är att se att deras donerade pengar

gör nytta samt att processerna ska vara lätta att följa. Organisationerna förklarar vidare att

insamlingsprocesserna ständigt kan förbättras och ser detta som en pågående utveckling.

Om man ser till den undersökning som gjordes i Malaysia tidigare i år kan man utläsa att

årsredovisningar och externa revisorer stärker förtroendet för insamlingsorganisationer som vidare

bidrar till att fler donationer ges (Zainon et.al, 2014). Detta går slutligen att applicera på vår

undersökning där branschorganisationer inom den ideella sektorn satt upp olika restriktioner för

insamlingsorganisationerna att leva upp till i syfte att allmänhetens förtroende för ideella sektorn

ska stärkas.
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7.2 Begränsningar
Då våra respondenter till denna undersökning endast är tre insamlingsorganisationer kan det vara

svårt att generalisera resultatet till andra organisationer inom den ideella sektorn. Den ideella

sektorn är bred och det finns ett stort utbud av organisationer som vidare inte skulle gå att

generalisera vårt resultat till. Ideella organisationer är en verksamhet som inte är knuten till en

statsmakt eller arbetar i kommersiellt syfte och kan således innefatta religionsutövning, humaniära

insatser och miljöfrågor. Dessa kan skilja sig i insamling av donationer och kan därför inte anamma

vårt resultat. Vidare finns ett stort antal insamlingsorganisationer utan ett 90-konto som inte skulle

kunna ingå i vårt resultat. Alla insamlingsorganisationer uppfyller inte samma krav som våra

respondenter då de inte följer FRII:s stadgar.

7.3 Kritik av studien
Undersökningen har genomförts relativt smärtfritt. Svårigheter framkom dock i början då många

tillfrågade ej hade möjlighet att ställa upp på grund av tidsbrist eller andra bristande resurser. Vi

författare fick dock efter ett tag möjligheten att intervjua tre organisationer; Greenpeace och

Cancerfonden och Unicef. Transkribering skedde endast av det material vi fann relevant för vår

undersökning vilket förenklade vårt arbete betydligt med tanke på den tid vi hade på oss. Detta

brukar annars vara ett problem som är återkommande i kvalitativa undersökningar. Genom hela

arbetes gång har det blivit tydligt att en väl genomtänkt tidsplan varit betydande där konkreta mål

varit viktigt. Att arbeta med intervjuer av organisationer tar oftast längre tid än beräknat vilket

kräver god planering. För oss har det dock fortlöpt utan några större hinder.

Genom att välja tre organisationer inom den ideella sektorn kan en för snäv bild återges. Vi försökte

som tidigare nämnt ta kontakt med flera insamlingsorganisationer men utan resultat. Detta kan tyda

på brist av transparens hos vissa insamlingsorganisationer. Av 20 stycken kontaktade

insamlingsorganisationer, samtliga innehavare av ett 90-konto, var det endast tre organisationer som

hade möjlighet att delta. Fem av de tillfrågade organisationerna kunde ställa upp med intervjuer

dock var det bara tre organisationer som kunde ställa upp med det antal intervjuer som krävdes. För

att urskilja om uppfattningen av transparens skiljer sig mellan medarbetare och externa intressenter

krävdes intervjuer med minst tre personer inom organisationen, alla med olika arbetstitlar. Vi hade

gärna sett en undersökning med fler organisationer med olika inriktningar och omfång för att kunna

generalisera resultatet till den ideella sektorn.

57



Inför undersökningen skapades en intervjumall för oss att följa med frågor rörande intern och extern

transparens. Denna följdes dock inte fullt ut då vi ville skapa en relation till de intervjuade och

ställde därför väldigt öppna frågor. Detta gjorde att de intervjuade hade stort utrymme för

utvecklade svar och kunde därför stundtals komma ifrån ämnet. Detta gjorde att svaren ibland blev

väldigt breda och därmed svåra att tolka och analysera. Genom att ställa mer snäva frågor kopplat

specifikt till insamlingsprocesser hade mer konkreta svar kunnat framkomma som vidare kanske

varit enklare att analysera.

I och med att undersökningen genomfördes i form av intervjuer kan vi inte vara helt säkra på att

svaren som framkom faktiskt avspeglar sanningen. Organisationerna kan likaväl visa en förbättrad

bild av dem själva för att framstå i bättre dager. Något som också kan ha kommit till att påverka

vårt resultat är den externa undersökningen. Denna utgjordes av oss författare vilka båda har goda

tekniska färdigheter och är vana att söka på internet. Att vi själva undersökte organisationernas

insamlingsprocesser genom hemsidan kan ha medfört att vi anser att organisationerna är

transparenta och tydliga i sin insamlingsprocess, vilka andra inte skulle kunna komma att uppfatta.

Som framkom i resultatet tyckte vissa medarbetare att organisationens hemsida var något

svårorienterad. Detta kan vi hålla med om även då vi författare inte hade några problem att hitta det

vi sökte. Genom att intervjua externa givare hade ett annat resultat kunna komma till att visas. Vi

hade alltså gärna sett intervjuer med företag och privatpersoner vilket skulle kunna ge en annan bild

av organisationerna som de valt att donera pengar till. Detta hade vi genomfört om vi haft mer tid

på oss.

7.4 Framtida forskning
Genom vår studie har många intressanta frågor uppkommit som vi gärna hade undersökt. På grund

av tidspress har detta dock inte varit möjligt.

För framtida forskning hade en jämförelse mellan organisationer med innehav av ett 90-konto och

mindre organisationer utan 90-konto varit intressant att undersöka. Här hade en undersökning på om

skillnader finns i organisationernas insamlingsprocess och varför dessa skillnader i så fall existerar

varit intressant. Genom vår undersökning har vi kunnat utläsa att transparens är en av de viktigaste

komponenterna för de deltagande organisationerna. Alla är innehavare av ett 90-konto och följer de

regleringar som branschorganisationerna, vilka de är medlemmar av, satt upp. En intressant aspekt

av undersökningen hade därför kunnat vara att studera om så även är fallet för de
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insamlingsorganisationer som inte uppfyller branschorganisationernas krav.

Genom dessa tre insamlingsorganisationer tycker vi oss ha fått en någorlunda bred bild av

transparens då dessa skiljer sig i påverkansarbete och insamlingsområde. För att få ett mer

sanningsenligt resultat skulle ett större antal ideella organisationer med olika inriktning kunna

undersökas. I vår undersökning har vi utgått från tre insamlingsorganisationer på den svenska

ideella arenan. Vidare forskning skulle vara att jämföra det resultat vi fått med ett större antal

organisationer för att på så sätt kunna svara på frågeställningen; Blir resultatet detsamma och kan

man på så sätt generalisera slutsatsen till hela den ideella sektorn?

Utifrån vår undersökning har vi kunnat urskilja organisationernas strävan efter en mer transparent

insamlingsprocess genom effektrapporter och årsredovisningar på organisationernas hemsidor. Vi

har kunnat urskilja vikten av trasparens för organisationerna och på vilket sätt de är transparenta

mot externa intressenter. För vidare forskning hade en undersökning på hur externa intressenter

upplever transparens i organisationernas insamlingsprocesser varit intressant. Vi har kunnat utläsa

från undersökningar gjorda av Connecta och FRII att förtroendet för att pengarna fördelas rätt är

relativt stort (Frii, Connecta, 2010). Dessa undersökningar har dock gjorts av stora branschföretag

och intervjuareffekter kan därför komma att påverka. Om vi som studenter till denna uppsats skulle

undersöka givares åsikter skulle kanske en annan syn på transparens kunna framkomma.

En annan intressant aspekt av vidare forskning är att mäta skillnaden på transparens mellan den

information som finns tillgänglig privatpersoner i jämförelse till den information som delges

företag. I resultatet kan man utläsa att det finns en skillnad mellan den information som delges

privatpersoner och företag.

Vidare skulle denna undersökning vara intressant att se genom andra teorier för att se om resultatet

och slutsatserna hade sett olika ut. Som framstår i bakgrunden kan transparens anta flera olika

riktningar och besitter många definitioner. Vi har i denna undersökning valt att analysera vårt

resultat utifrån Heald’s teori då vi anser att denna ger en intressant och mer komplex bild av

transparens. Dock fann vi under arbetets gång att denna teori kan skapa förvirring istället för att

förtydliga de riktningar transparens kan anta. Genom resultatet framkom att en sorts transparens kan

delas in i fler än en av Helad’s fyra riktningar vilket vidare kan få resultatet svårförståeligt. Därför

hade en annan teori kunnat skapa en tydligare distinkt linje och ett mer sammanhållet resultat

mellan de olika riktningar av transparens.
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7.5 Avslutande ord
Genom en djupdykning i begreppet transparens kan vi avslutningsvis konstatera att vertikal och

horisontell transparens existerar i de undersökta insamlingsorganisationerna. Resultatet visar dock

att externa parters förmåga till insyn i organisationer tar mer fokus än andra typer av transparens.

Detta visar på att transparens kan utvecklas ytterligare där de andra typerna av insyn kan få mer

uppmärksamhet. Mycket forskning finns kring ämnet men många anser transparens som något

komplicerat och svårbegripligt. Vi hoppas därför att denna uppsats har bidragit till ökad förståelse

och en bredare bild av detta viktiga ämne med hjälp av Heald’s fyra riktningar av transparens. Då

högre krav ställs på insamlingsorganisationernas transparens kan dessa bidra med nya synvinklar

och perspektiv av insyn från olika riktningar som vidare kan utveckla och skapa nya framgångar för

sektorn. Transparens kommer antagligen alltid vara viktig för den ideella sektorn där förtroende är

avgörande för dess existens. En större förståelse kring ämnet skulle därför vara betydande för hela

branschens utveckling kring ideellt arbete som vidare gynnar samhället i stort.
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9. Bilagor
I detta kapitel placeras intervjuguiden, samtyckeskravet och arbetsfördelningen som bilagor. Detta

för att läsaren ska få ta del av dessa i sin helhet.
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9.1 Intervjumall

Här återfinns intervjuguiden vilken författarna haft som grund till uppsatsens intervjuer:

Intervjuguide
Mall att använda som underlag för samtalen

Julia Heiming & Alexandra Strand
Uppsala universitet - Institutionen för informatik & media

Vår uppsats kommer beröra ämnet transparens inom den ideella sektorn, både internt och externt.

Vi kommer att spela in och dokumentera materialet från denna intervju och om vi har ditt

godkännande, även använda ditt namn och titel.

Uppvärmningsfrågor

1. Trivs du bra att arbeta på denna organisation? 

2. Vill du kortfattat beskriva organisationen, vad arbetar ni för?

Tematiska frågor

1. Kan du berätta hur du ser på transparens inom den ideella sektorn? 

2. Hur viktig är transparens för er organisation? 

3. Vill du berätta hur ni arbetar kring extern kommunikation? 

4. Dokumenterar ni på organisationen hur donationerna används så man som företag eller

privatperson enkelt kan gå in och kolla?

5. Gör ni något aktivt arbete för att se till att pengarna kommer fram? Exempelvis besök?

6. Känner du att alla processer är öppna för alla eller är ni olika transparenta inför olika

intressenter? Med andra ord, har alla (den enskilda individen och de stora företagen) samma

förutsättningar för information? 

7. Hur ser du på sambandet mellan transparens och förtroende? 

8. Hur resonerar du kring kostnader som kan uppstå i samband med transparens? Exempelvis

utbildningar?

9. Hur anser du att transparensen mellan medarbetare fungerar? 
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Direkta frågor

1. Hur arbetar ni för att intressenter ska få ekonomisk insyn och därmed förtroende för er

organisation? 

2. I charity ratings rapport står det att ni är “röda” i XXX av tre mål, hur ser ni på det? 

3. Har er organisation någon kommunikationspolicy som medarbetare kan ta del av? 

4. Anser du att du har tillräcklig information om vart pengarna går? Kan du granska hela

processen? 

5. Hur tar du del av information angående allmänhetens åsikter om organisationen?

Avslutande frågor

1. Har du några frågor ni skulle vilja ställa innan vi avslutar?

2. Någon kommentar som du skulle vilja ge till någon av oss? 
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9.2 Samtyckeskrav

Ort, Datum

Samtyckeskrav

Jag har blivit informerad om rätten till att, när som helst under intervjun, ha möjlighet att avbryta
min medverkan. Om detta inträffar har forskaren skyldighet att förstöra all insamlad data. Jag är

medveten om att jag även har rätten till anonymitet samt att intervjun kommer spelas in,
dokumenteras och användas som material till uppsatsen.

______________________________
Deltagarens namn

______________________________                                    ______________________________

                     Julia Heiming                                                                         Alexandra Strand
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9.3 Arbetsfördelning

Om en uppsats har två författare bör en redogörelse av hur arbetsfördelningen sett ut göras. Vi, Julia

Heiming och Alexandra Strand, har genomgående under hela uppsatsen arbetat tillsammans där

båda författat samtliga kapitel. Någon arbetsfördelning har således inte skett i detta fall.
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PRESSRELEASE

Olika riktningar av transparens - svaret på fler givare till insamlingsorganisationer?

Främsta verktyget bakom de ideella organisationernas verksamhet är transparens. Öppenhet

och möjlighet till insyn inom organisationernas formella gränser är avgörande för att ett

starkt givande ska existera. Detta vill två studenter på C-nivå vid institutionen för informatik

och media i Uppsala visa på.

Transparens handlar om öppenhet och är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå förtroende.

Den måste finnas i alla riktningar, både inom och utanför organisationen, för att

insamlingsorganisationer ska fungera bland många andra ideella verksamheter. Med 407 ideella

organisationer på marknaden och en högre konkurrens mellan organisationerna skapas högre krav

från allmänheten på transparens i insamlingsprocesserna.

I studien “Ideell transparens i praktiken - en studie i hur transparens visas i

insamlingsorganisationer” beskrivs fyra olika typer av transparens där intern transparens mellan

verksamhetsansvariga och medarbetare undersökts så väl som den externa transparensen mellan

organisationerna och allmänheten. Genom intervjuer gjorda med tre organisationer verksamma

inom den ideella sektorn; Greenpeace, Cancerfonden och Unicef kunde resultatet visa på att alla

riktningar, mer eller mindre, existerar. Undersökningen fann att riktningen angående allmänhetens

insyn i organisationen upptog mest fokus. Studenterna menar att en djupare förståelse för begreppet

och de fyra riktningar, vilka transparens kan anta, skapar en väg för fortsatt arbete kring transparens

hos insamlingsorganisationer. Detta för att vidare förtroendet ska utvecklas och förbättras.

Kunskapen från denna studie kan förhoppningsvis ge en bredare bild av transparens och därmed

utveckla den något smala bilden som finns av begreppet inom den ideella verksamheten idag.

För mer information, kontakta Julia Heiming tel: 070-3307726, Julia.Heiming.0988@student.uu.se,

eller Alexandra Strand tel: 073-6937770 Alexandra.Strand.6699@student.uu.se.

Heiming, J, Strand, Alexandra. Ideell transparens i praktiken - En studie i hur transparens visas i

insamlingsorganisationer 2014 jan 7
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