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Bakgrund och syfte 

 
Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella 
organisationer. Vår målsättning är att öka engagemanget för och kunskapen om ideella 
organisationer. 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är en branschorganisation för stora 
insamlingsorganisationer. Vid tiden för denna rapport hade FRII 117 medlemmar. FRII 
verkar för en etisk och professionell insamling och har tagit fram en kvalitetskod som 92 
av dessa medlemsorganisationer för första gången var skyldiga att publicera på sina 
webbplatser under 2010.  Charity Rating genomförde en granskning av organisationernas 
koder under december 2010. 

FRIIs syfte med kvalitetskoden är att öka transparensen och öppenheten bland FRIIs 
medlemsorganisationer och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som 
tillämpar koden. Syftet är också att bidra till ökad professionalitet, förbättrad styrning, 
ledning och kontroll samt tillse att det finns strukturer för utvärdering av 
organisationernas verksamhet. 
 
Enligt FRII kan koden genom att identifiera och definiera gemensamma värderingar som 
organisationerna skall omfatta stärka förtroendet för att gåvor används effektivt och 
ändamålsenligt. Kodarbetet har enligt FRII bedrivits med utgångspunkten att vad som bör 
definieras som ”effektiv verksamhet” måste bedömas från fall till fall. Koden ställer därför 
främst krav på att organisationerna skall redogöra för de mål som man ställer upp, hur 
organisationen bedriver sin verksamhet och i vilken utsträckning organisationen når sina 
mål. Därefter anser FRII att den enskilde betraktaren får avgöra om verksamheten skall 
bedömas som effektiv eller inte. 
 
De allra flesta givare är i behov av konkret, lättillgänglig och kortfattad information inför 
ett beslut om en gåva. I fokus för givaren ligger då ofta att förstå den aktuella 
organisationens målsättningar och måluppfyllelse. Charity Rating menar inte att det 
endast finns ett sätt för organisationer att beskriva sina målsättningar och måluppfyllelse 
men organisationernas utmaning är att göra informationen lättillgänglig för givare och 
finansiärer. 
 
Syftet med denna rapport är att reda ut om FRIIs medlemmar genom sin kodrapport 
hjälper givaren till en bättre förståelse för den aktuella organisationens målsättningar och 
måluppfyllelse. Genom en tydlig kommunikation av mål och måluppfyllelse kan 
organisationen enkelt redogöra för var man lägger fokus och vilket resultat man har 
levererat vis a vis de mål man styr organisationen på. Syftet är vidare att lyfta fram de 
goda exempel som kan stödja andra organisationers utveckling.  
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Sammanfattning 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är branschorganisation för stora 
insamlingsorganisationer. Vid tiden för denna rapport hade FRII 117 medlemmar. FRII 
verkar för en etisk och professionell insamling och har tagit fram en kvalitetskod som 92 
av dessa medlemsorganisationer för första gången var skyldiga att publicera på sina 
webbplatser under 2010. Resterande 25 medlemsorganisationer som blev medlemmar i 
FRII under 2009/2010 förväntas tidigast avlägga sin första rapport under 2011.  
Kravet från FRIIs sida är att de medlemmar som tillämpat koden under ett helt 
verksamhetsår skall avlägga en kodrapport. Detta innebär att 92 av FRIIs 117 
medlemsorganisationer under 2010 skulle avlägga en kodrapport. Samtliga kodrapporter 
skall finnas lättillgänglig på respektive organisations hemsida. Resultatet är nedslående 
då endast 60 av FRIIs medlemsorganisationer följde detta skallkrav för 2010. 
 
Endast 22 av FRIIs medlemmar följer samtliga punkter i kodrapporten. 37 organisationer 
följer koden delvis och har förklarat varför vissa punkter inte kan följas eller om de är 
under utarbetande. 
 
För att engagera sig är givare i behov av konkret, lättillgänglig och kortfattad information. 
I fokus ligger att förstå den aktuella organisationens verksamhet, målsättningar, aktiviteter 
och måluppfyllelse. Charity Rating håller genom sin Givarguide denna information 
tillgänglig. Av de 60 organisationer som publicerar sin kodrapport publikt återfinns 50 
organisationer i Charity Ratings givarguide. För att granska hur dessa organisationer lever 
upp till kvalitetskodens syfte har Charity Rating valt att titta närmare på hur dessa 
organisationer beskriver sin måluppfyllelse i relation till kommunicerade målsättningar för 
2009 och hur denna information görs publik. 
 
14 av dessa 50 organisationer beskriver sin måluppfyllelse i relation till kommunicerade 
målsättningar för 2009. Charity Rating anser dock att endast 8 av dessa organisationer 
levererar en konkret, lättillgänglig och relativt kortfattat beskrivning av organisationens 
målsättningar och måluppfyllelse för 2009. Dessa 8 organisationer är: Skåne 
Stadsmission, SOS Barnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Vi-skogen, Kooperation 
Utan Gränser, Barnfonden, Cancerfonden och ECPAT. 
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FRIIs medlemmar och kvalitetskoden 

 
Charity Rating har granskat om de 92 av FRIIs medlemsorganisationer som skall ha 
publicerat en kodrapport följer koden eller inte. Kravet från FRIIs sida är att kodrapporten 
skall vara lätt tillgänglig på organisationens hemsida. Av 92 organisationer följer 60 koden 
genom att publicera den på sin hemsida.  
 
Vissa organisationer har lagt upp kodrapporten på ett utmärkt sätt, så att även 
intressenter utan förhandskunskap om att sådana rapporter existerar kan hitta den och få 
mer inblick över organisationens verksamhet och dess sätt att arbeta. De flesta har lagt 
kodrapporten under årsredovisningen vilket dock gör det något svårare att hitta den. 
Detta tillvägagångssätt uppfyller dock kraven. 
 
Endast 22 av FRIIs medlemmar följer samtliga punkter i kodrapporten. 37 organisationer 
följer koden delvis och har förklarat varför vissa punkter inte kan följas eller om de är 
under utarbetande. De flesta organisationerna behöver utarbeta punkter under styrning, 
ledning och kontroll, samt hur informationen är tillgänglig. 
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FRIIs medlemmar i Charity Ratings Givarguide 

 
Givare är i behov av konkret, lättillgänglig och kortfattad information. I fokus ligger att 
förstå den aktuella organisationens verksamhet, målsättningar, aktiviteter och 
måluppfyllelse. Charity Rating håller genom sin Givarguide denna information tillgänglig. 
Av de 60 FRII medlemmar som publicerar sin kodrapport publikt återfinns 50 
organisationer i Charity Ratings givarguide. För att granska hur dessa organisationer lever 
upp till kvalitetskodens syfte har Charity Rating valt att göra en närmare analys av hur 
dessa organisationer beskriver sin måluppfyllelse i relation till kommunicerade 
målsättningar för 2009. 
 
I FRIIs kodrapport definieras mål och måluppfyllelse på följande sätt. Måluppfyllelse 
innebär att organisationen på effektivast möjliga sätt, utifrån uppdraget, arbetar för att 
uppnå organisationens vision. Arbetet vägleds av de värderingar som genomsyrar 
organisationen och utifrån vision och värderingarna har ändamålet definierats. Därefter 
utarbetas mål som omsätts i aktiviteter. Verksamheten utvärderas slutligen utifrån 
uppställda mål. Organisationen skall utarbeta sina mål utifrån vision, värderingar och 
ändamål. Målen visar vad organisationen vill uppnå på lång och kort sikt. Målen skall 
omsättas i verksamheten genom aktiviteter. Resultatet av verksamheten skall utvärderas 
utifrån uppställda mål. Information om uppställda mål samt de resultat som 
organisationen, genom sin verksamhet har uppnått (måluppfyllelse), skall finnas 
tillgänglig på organisationens webbplats. Organisationen skall beskriva avgränsningen av 
sådan redovisning. 
 
Charity Ratings utvärdering baseras på nedanstående fyra kriterier. Charity Rating anser 
att 14 av organisationer beskriver sin måluppfyllelse i relation till kommunicerade 
målsättningar för 2009. För att givare skall kunna tillgodogöra sig ovanstående krävs dock 
en konkret, lättillgänglig och relativt kortfattat presentation av verksamhetens 
målsättningar, de aktiviteter som genomförts och måluppfyllelsen. Charity Rating anser 
att endast 8 av dessa 14 organisationer levererar denna form av redovisning. 
 
Kriterie 1 – Målsättningar och måluppfyllelse publiceras publikt 
Majoriteten av de 50 organisationer Charity Rating har granskat i denna studie har valt att 
inte publicera verksamhetens fastslagna målsättningar och måluppfyllelse. Som givare är 
det viktigt att kunna värdera organisationens måluppfyllelse för att skaffa sig en 
uppfattning om vilket värde organisationen levererar.  Om givaren inte får tillgång till 
verksamhetens målsättningar och måluppfyllelse är det omöjligt att skaffa sig en 
uppfattning om hur effektivt organisationen arbetar. 
 
Kriterie 2 – Tydlig och kortfattad beskrivning av måluppfyllelse 
Under sektion 3.3 där organisationerna skall ange om de redovisar måluppfyllelse 
hänvisar många av organisationerna till förvaltningsberättelsen i sin årsredovisning. En 
text som ofta är en omfattande beskrivning av de aktiviteter och insatser som genomförts 
under året och inte en redogörelse för verksamhetens effekt och sällan kopplade till 
verksamhetens konkreta mål under året.  Här vill vi se en överskådlig sammanfattning av 
verksamhetens måluppfyllelse under året kopplat till uppsatta mål. 
 
Kriterie 3 - Gemensamt dokument för mål, aktivitet och måluppfyllelse 
Få av de granskade organisationerna publicerar ett gemensamt dokument som beskriver 
verksamhetens målsättningar, aktiviteter och måluppfyllelse. Vanligare är att 
organisationer publicerar dokument som beskriver verksamhetens målsättningar i form 
av verksamhets- eller handlingsplaner. För att få en samlad bild av organisationens arbete 
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krävs att givaren lokaliserar tre olika dokument och därefter tar sig tid ett koppla 
dokumenten till varandra för att förstå hur organisationens måluppfyllelse faktiskt ser ut.  
Charity Rating menar att mål, aktivitet och måluppfyllelse bör publiceras i ett gemensamt 
dokument för att underlätta informationsinhämtning och analys. 
 
De 8 organisationer som publikt, eller vid efterfrågan, presenterar en konkret, 
lättillgänglig och relativt kortfattat beskrivning av organisationens målsättningar och 
måluppfyllelse för 2009 är: Skåne Stadsmission, SOS Barnbyar, Svenska 
Afghanistankommittén, Vi-skogen, Kooperation Utan Gränser, Barnfonden, Cancerfonden 
och ECPAT. 
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Goda exempel på organisationer som uppfyller samtliga tre kriterier på redovisning av 
mål och måluppfyllelse 

Barnfonden 
På förfrågan ges en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i ett gemensamt 
dokument. Charity Rating anser att informationen är kortfattad, kvantitativ och 
lättförstålig. 

Cancerfonden 
Organisationen ger en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i 
årsredovisningen. Charity Rating anser att informationen är kortfattad, kvantitativ och 
lättförstålig. 

Ecpat 
Verksamhetens måluppfyllelse redovisas i resultatsammanfattning på webbplatsen. 
Under fliken Mål och resultat beskrivs målsättningar och måluppfyllelse på lång och 
medellång sikt. Charity Rating anser att Ecpat ger en enkel och kortfattad redovisning av 
mål, aktiviteter och måluppfyllelse. Negativt är att samtliga aktiviteter och måluppfyllelse 
inte verkar finnas med i sammanställningen. 

Kooperation utan gränser 
På förfrågan ges en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i gemensamt 
dokument. Charity Rating anser att organisationen ger en enkel och kortfattad 
redovisning av mål, aktiviteter och måluppfyllelse. Negativt är att målsättningar inte 
kvantifierats i möjlig utsträckning vilket gör den kvantifierade måluppfyllelsen något 
svårbedömd. 

Skåne Stadsmission 
Organisationens årsredovisningen beskriver mål och måluppfyllelse. Charity Rating anser 
att verksamhetens mål, aktiviteter och måluppfyllelse är lättillgängliga via organisationens 
årsredovisning. Uppdelningen håller en bra struktur där varje enskild del av 
verksamheten redovisas var för sig. 

SOS-barnbyar 
På förfrågan redovisar organisationen ett dokument med tydliga målsättningar och 
förklarande av måluppfyllelse i form av ett styrkort. Charity Rating anser att 
organisationen, i ett gemensamt dokument, på ett lättillgängligt sätt beskriver sina mål, 
aktiviteter och måluppfyllelse. Målsättningarna är kvantifierade och konkret beskrivna i 
form av styrkort. 

Svenska Afghanistankommittén 
På förfrågan ger organisationen beskrivning av mål och måluppfyllelse i gemensamt 
dokument som med tanke på organisationen storlek får betecknas som relativt kortfattad. 
Positivt är att den svenska verksamhetens aktiviteter, mål och måluppfyllelse finns 
separat specificerat. Negativt är att dokumentationen är på Engelska. 

VI-skogen 
På förfrågan ger organisationen en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i 
gemensamt dokument. Charity Rating anser att organisationen, i ett gemensamt 
dokument, på ett lättillgängligt sätt beskriver sina mål, aktiviteter och måluppfyllelse. 
Målsättningarna är kvantifierade och konkret beskrivna i form av styrkort. 


