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BREV FRÅN KANSLIET
organisationer genom att tillgängliggöra
information för att underlätta för givande
och således öka givandet i Sverige. I år har
vi skärpt vår granskning och stärkt kraven på
organisationernas ekonomiska redovisning
samt transparens – detta i syfte att ytterligare
förbättra Givarguiden för givare.

I år är Givarguiden större, skarpare och mer
relevant än någonsin. Under sommaren
2014 har vi samlat information om 217
organisationers verksamheter. Nu finns
den sammanställda och jämförbara informationen tillgänglig för alla givare. Charity
Rating publicerar varje år Givarguiden för
att Du som givare ska kunna ta informerade
beslut så din gåva känns bra för både hjärta
och hjärna.

Givarguiden är unik. Organisationerna vi
granskar väljs av givare och vi tar ej betalt
av de vi granskar eller av dig som användare
– Givarguiden är faktiskt helt gratis. Det gör
oss också till den enda oberoende granskaren
i Sverige.

Givarguidens analysmetod värderar i vilken
utsträckning organisationerna arbetar i
demokratiska strukturer, kontrollerar sin
ekonomi och graden av transparens gentemot givare. Med nästan 10 års erfarenhet av
utvärdering av ideell sektor arbetar vi för att
du ska känna dig trygg i ditt givande.

Vi hoppas den här rapporten inspirerar dig i
ditt givande.
Mycket nöje!

Vårt mål är att öka kunskapen om ideella

Gerda Larsson
Verksamhetschef Charity Rating
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GIVAREN
VILL VETA MER!
Det är långt kvar till en transparent tredje
sektor. I årets granskning av 217 ideella
organisationer ser Givarguiden ett stort
behov av förbättring vad gäller organisationers
kommunikation med sina givare.
Utifrån vårt bedömningssystem har vi
frågat om organisationen har DET. DET är
ett akronym bildat av de tre bedömningsparametrarna Demokrati, Ekonomi och
Transparens. Av 217 organisationer har i år
28 stycken DET som krävs för att kvala in på
Givarguidens ”Gröna lista”.
Nästan hälften (47%) av organisationerna
redovisar inte relevanta ekonomiska
dokument på sin hemsida. Detta är inte bara
en försämring jämfört med tidigare år utan
också ett beklämmande transparensproblem.
Genom att inte vara tydliga i sin redovisning

90%

och kommunikation försvårar organisationerna för givare att ta medvetna beslut och
utkräva ansvar från sittande styrelser.
Givarguiden skärper successivt kraven
på de ideella organisationerna, vilket kan
föranleda en viss försämring i betygen.
Givarguiden har dock sett en positiv
utveckling från tidigare år då betydligt färre
organisationer erhållit rött betyg i kategorin
transparens (32 stycken 2014 jämfört med
47 stycken 2013). Detta visar på en ökad
förståelse från organisationerna om värdet
av att utförligt beskriva sin verksamhet.
För att se alla 217 betyg och läsa mer om
vårt bedömningssystem besök Givarguiden.se.

AV ORGANISATIONERNA
I GIVARGUIDEN
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BETYGSFÖRDELNING
Givarguiden strävar efter en effektiv och transparent ideell sektor. Som ett led i detta arbete
skärper vi successivt kraven på de organisationer vi granskar. Läs mer om förändringarna i
årets granskning på sida 9.
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ÅRSREDOVISNING PÅ HEMSIDAN
AV DE GRANSKADE ORGANISATIONERNA
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Transparens

Föreningar, stiftelser
och trossamfund

0%

AV ALLA TROSSAMFUND HAR
GRÖNT BETYG I EKONOMI OCH
TRANSPARENS

Det finns också stora skillnader i betygsfördelningen
beroende på organisationstyp. I Givarguiden granskas
ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Trossamfund
sticker tyvärr ut med oerhört låga betyg i samtliga kategorier.
Mest slående är att inte ett enda trossamfund uppfyller
Givarguidens krav på ekonomisk redovisning och transparens.

AV DE 20 STÖRSTA
ORGANISATIONERNA HAR
GRÖNT BETYG I EKONOMI
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Bland de 20 största organisationerna i Givarguiden ryms
många kända organisationer. De 20 största uppnår högre
betyg än genomsnittet och 5 av dessa anser Givarguiden
har DET och uppfyller samtliga krav.

Samtidigt får 3 av de 20 största organisationerna rött betyg
i ekonomi – skärpning!
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VARFÖR ÄR
TRANSPARENS VIKTIGT?
Givarguiden eftersträvar transparens och effektivitet i den ideella sektorn. När granskning
inleds kontaktas organisationerna för att upplysa om granskningen, berätta om betygskriterierna och ge organisationerna möjlighet att uppfylla Givarguidens krav innan granskning.
87% av organisationerna uppfyller inte Givarguidens kriterier och flera avstår från dialog
om hur de kan förbättra sig gentemot sina givare.

Benny Andersson
Verksamhetschef
Djurens rätt

Catharina Gehrke
Generalsekreterare
SOS-Barnbyar

“En betydelsefull aspekt
för många när de skänker
pengar är säkerställandet
av att pengarna verkligen
kommer fram. För SOS
Barnbyar är transparens en
avgörande nyckel i detta,
för såväl insamlingen som
varumärket.”

“Då Djurens Rätts verksamhet finansieras helt genom
frivilliga bidrag är ett gott
betyg i Givarguiden ett
tydligt kvitto på att vi håller
vad vi lovar våra medlemmar och gåvogivare.”

GIVARGUIDEN HAR FÅTT
SVAR FRÅN HÄLFTEN
AV ORGANISATIONERNA
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Karl Lindqvist & Marie Moquist
Grundare & Marknadsansvarig
Insamlingsstiftelsen Polstjärna

“För Polstjärna är transparens en självklarhet i allt vi
gör. Alla tjänar på öppenhet.
Vi vill att våra givare vet
hur pengarna används.”

50%

HJÄRTA & HJÄRNA
Den vanligaste frågan som ställs till Givarguiden är ”Vilken organisation är bäst?”. Tyvärr
finns det inget givet svar på den frågan. När du ger vill du förstås att ditt bidrag ska få så
stor effekt som möjligt, men hur vet man att den organisationen man ger pengar till gör
skillnad? Faktum är att det är svårt att veta. Givarguidens granskning är bara början – du
som givare måste också tänka till. Genom dessa fem steg till bättre givande hoppas vi
inspirera dig i ditt givande:
Ge med både hjärta och hjärna

Stöd en fråga som engagerar dig och du
tycker är viktig. Fundera sedan om du vill ge
till en större eller mindre organisation, ge tid
(som volontär) eller pengar, ge varje månad
eller göra en engångsdonation?
När du bestämt dig kan du gå vidare och leta
reda på en organisation som passar just dig.

Stirra dig inte blind på siffror

Svensk Insamlingskontroll är en stiftelse
som ger ut så kallade 90-konton. Det innebär
att högst 25 % av organisationens utgifter går
till administrativa kostnader, men det säger
tyvärr lite om organisationens arbete.
För små organisationer blir ofta den procentuella
andelen administrationskostnader större,
men det betyder inte att organisationen
nödvändigtvis är sämre.

Att ge vid en katastrof

Det är ofta dyrt och tar tid att sätta upp en
ny verksamhet i ett land, det är därför bra
om organisationen redan finns på plats. Välj
en välkänd organisation som du vet har stor
räckvidd i världen och som är engagerad i
den aktuella katastrofen.

1
2

Gör egna efterforskningar
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En bra organisation vet vad de arbetar för
idag och i morgon – och tycker om att få
berätta om det. Kan de inte svara på detta bör
du välja en annan organisation.

4
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Det kan vara svårt att få tid för egna efterforskningar vid en katastrof. För att underlätta
sätter Givarguiden ihop korta katastrofguider
som läggs upp på vår hemsida.
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Innan du ger bör du göra egna efterforskningar.
Använd Givarguiden och organisationernas
hemsidor. Saknar du någon information så
ring och ställ frågor!

Undvik mellanhänder

För att maximera antalet kronor som kommer
fram till organisationen rekommenderar vi
att du undviker mellanhänder. Det finns flera
företag som profiterar på ditt givande genom
insamlingssajter och telemarketinginsamling.
För att maximera ändamålsandelen av ditt
bidrag, kontakta organisationen direkt!

GRÖNA LISTAN 2014
På Givarguiden.se kommer det i år finnas ett enkelt sätt att hitta de organisationer som
tilldelats gröna betyg i uppdateringen 2014 – Gröna Listan. Nytt för i år är också att de
organisationer som erhållit gröna betyg får ett diplom och möjlighet att använda logotypen
”Granskad och godkänd av Givarguiden”, som du kan se här nedan. Årets uppdatering avslutades
2014-09-30 och listan nedan visar de organisationer som då uppfyllde Givarguidens krav.
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ActionAid
Amnesty International
Assyrier utan gränser
BRIS
Civil Rights Defenders
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Friluftsfrämjandet
Hungerprojektet
Individuell Människohjälp
Jubileumsklinikens Cancerfond
Kulturarv utan Gränser
Operation Smile Sverige
Plan Sverige
Polstjärna
Radiohjälpen
Skåne Stadsmission
SOS-Barnbyar
Star of Hope
Stiftelsen Min Stora Dag
Stockholms Stadsmission
Svenska Afghanistankommittén
UNICEF
Vi-skogen
WaterAid Sverige
World Childhood Foundation
World´s Children´s Prize Foundation
ZASP

2014

Granskad och
godkänd av
Givarguiden
ett verktyg från Charity Rating

Psst! Du kan läsa mer om respektive
organisation på Givarguiden.se.
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NYHETER 2014
GIVARGUIDENS BEDÖMNING

Stiftelser tilldelas inte automatiskt
grått betyg för Demokrati
Från och med 2014 ställs krav att
deras stadgar skall finnas tillgängliga
på organisationens hemsida. I annat
fall tilldelas betyget rött.
Kriterierna för Ekonomi utökas
Tidigare kriterier kvarstår, men bryts ut
till flera poster i syfte att undvika situationer med ”halva” poäng (att en organisation uppfyller en del av ett kriterium,
men inte hela).

Förändringar i Givarguidens
bedömningskriterier för 2014.

Bedömningen av Ekonomi delas upp
beroende på organisationsform
Olika organisationsformer innebär olika
förutsättningar. Därför bedöms nu organisationer och trossamfund utifrån en
uppsättning kriterier, stiftelser
utifrån en annan.
Kraven för Transparens höjs
För att få Grönt betyg på Transparens
krävs att organisationen uppfyller samtliga av Givarguiden ställda
kriterier. Punkten ”Projektkriterier”
tas bort från bedömningen.
All information skall finnas tillgänglig
på organisationens hemsida
Information som skickas in godtas inte
längre som betygsgrundande, den publiceras dock i Givarguiden (men med hänvisning om att den inte finns tillgänglig
på organisationens egen hemsida).
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Vill veta mer om vårt bedömningssystem? På Givarguiden.se hittar du
det och mycket mer, mycket mer!

Givarguiden | Charity Rating
www.givarguiden.se, info@givarguiden.se
Brahegatan 30, 7 tr, SE- 114 37 Stockholm
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