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GE MED 
HJÄRTA & HJÄRNA 

Givarguiden är ett verktyg som utvecklats och drivs av 
Charity Rating - Givarnas Intresseorgansiation
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Gerda Larsson
Verksamhetschef Charity Rating

BREV FRÅN KANSLIET
Givandet i Sverige ökar årligen. 2015 spås bli ett 
nytt rekordår vad gäller insamlade medel från 
allmänheten. Glädjande i år är att ökningen i 
insamlade medel gått hand i hand med en ökad 
öppenhet i sektorn. Som denna rapport kommer 
visa har den ideella sektorn sitt mest transparenta 
år någonsin sedan Charity Rating startades 2005. 

Aldrig förr har så många organisationer befunnit 
sig på Givarguidens Gröna Lista, men det finns 
fortfarande stor förbättringspotential. De senaste 
10 åren har insamlade medel från allmänheten 
ökat stadigt. 2014 slogs nytt insamlingsrekord 
då allmänheten samlade in hela 6.1 mdkr (till 
organisationer med 90-konto). 

Men ett ökat engagemang från givare ställer även 
högre krav på organisationerna att ansvarsfullt 
förvalta mottagna bidrag och transparent redovisa 
sitt arbete.  Givarna har ett ansvar att analysera 
sitt givande, läsa på om organisationerna, fundera 
på deras samhällsnytta och göra ett val som 
känns bra i både hjärta & hjärna.

Under vår årliga granskning genomgår 
organisationerna i Givarguiden en gratis 
‘hälsoundersökning‘. Vi samlar in, sammanfattar 
och analyserar tillgänglig information och 
meddelar sedan organisationerna eventuella 
förbättringsmöjligheter och agerar bollplank. 
Arbetet resulterar i en årligen uppdaterad databas 
där givare enkelt kan tillskansa sig jämförbar 
information om över 200 verksamheter. Databasen 
är unik och helt gratis och skapar en win-win 
situation för både användare och organisationer.

Vårt mål är att kunna mäta den ideella sektorns 
effekt och samhällsnyttan som den skapar. Som 
ett led i detta kommer vi att fortsätta arbeta aktivt 
och vara en röst i den ideella sektorns utveckling.

Vi hoppas att den här rapporten inspirerar dig i 
ditt givande.  

Mycket nöje!
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GRÖNA LISTAN VÄXER
I 10 ÅR HAR CHARITY RATING BIDRAGIT TILL 

EN MER TRANSPARENT IDEELL SEKTOR

Vill du ge till organisationer på 

Gröna Listan? Håll utkik efter mig 

innan du ger!

Psst! Du kan läsa mer om respektive 
organisation på Givarguiden.se.

I år firar Charity Rating inte bara 10 år utan 
Givarguiden firar också att den svenska ideella 
sektorn har sitt mest transparenta år sedan 
vårt digitala verktyg lanserades 2006. Hela 77 
organisationer finns i år på Givarguidens Gröna 
Lista. Detta är en kraftig ökning från förra årets 28 
gröna organisationer. 

Charity Rating ser inte bara en ökad öppenhet 
inom den ideella sektorn, utan även en positiv 
trend i organisationernas vilja att kommunicera 
med sina givare. Under 2014 till 2015 har Charity 
Rating aktivt arbetat med att gratis ge råd och 
stöd till organisationer i deras transparensarbete 
vilket bidragit till årets resultat. 
 
I år är det de mindre organisationerna som har gjort 
ett stort kliv framåt vad gäller transparens. Var 
fjärde av verksamheterna på Gröna listan omsätter 
mindre än 5 miljoner kronor. Av de 39 mindre 
organisationerna som Givarguiden granskar 
är nästan hälften av dem med på Gröna listan. 
Granskning visar att även mindre verksamheter 

har goda möjligheter att vara transparenta, trots 
att de har begränsade ekonomiska resurser. Med 
andra ord är det inte omsättningen som avgör en 
organisations möjligheter till transparens.

Trots årets positiva utveckling ser Charity Rating 
ett behov av fortsatt transparensfokus. Som givare 
kan du vara med och påverka sektorn genom att 
ställa frågor till organisationerna för att visa vad 
som är viktigt för dig som givare att veta.  

       Kortfakta

  - 77 av 213 organisationer hamnar
     i år på Gröna Listan.  
 
  - 54 organisationer delger inte
     efterfrågad ekonomisk information.
 
  - 50 % lever inte upp till
    Givarguidens transparenskrav. 



AV ORGANISATIONERNA I GIVARGUIDEN ÄR 
MED I FRII MEN 42 AV DESSA  
KLARAR INTE GIVARGUIDENS 
TRANSPARENSKRAV118

Givarguiden eftersträvar transparens och effektivitet i den ideella sektorn. När granskningen 
påbörjas inleds även en dialog med organisationerna där vi berättar om vårt arbete, våra 
bedömningskriterier och hur organisationerna kan bli mer transparenta gentemot sina givare. 
Årets uppdatering visar att 65 % (87 % 2014) av de analyserade organisationerna inte uppfyller 
Givarguidens kriterier och flera organisationer avstår till och med från en dialog med Givarguiden.  

Mind
Carl von Essen, 
Generalsekreterare

“Mind samlar in gåvor till 
sitt arbete för att främja 
psykisk hälsa och före-
bygga självmord. Givarnas 
förtroende för oss är helt 
avgörande, och då är det 
viktigt att kunna visa att vi är 
öppna och transparenta.”

ActionAid 
Miriam Isaksson, 
Insamlingschef 

“För oss är det viktigt att vara 
så transparenta och öppna 
som möjligt gentemot våra 
givare. Därför ser vi positivt 
på granskning som kan hjäl-
pa människor som vill ge en 
gåva att känna trygghet när 
de väljer organisation. Givar-
guidens Gröna lista är ett bra 
exempel på ett sådant verk-
tyg och för ActionAid är det 
självklart att finnas med.”

Svenska FN-förbundet
Linda Nordin
Generalsekreterare

”Det är viktigt för oss på 
Svenska FN-förbundet att 
alla som är nyfikna på vår 
verksamhet enkelt kan ta 
reda på hur vi arbetar och på 
vilket sätt pengarna vi samlar 
in till FN-fonden används.”

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VARA 

GRÖN I GIVARGUIDEN?



BETYGSFÖRDELNING

Förändring andel Gröna betyg Förändring andel Röda betyg

Fördelning av betyg uppdelat efter DET

Givarguiden strävar efter en effektiv och transparent ideell sektor. Som ett led i detta arbete 
skärper vi successivt kraven på de organisationer vi granskar. 2014 skärptes kraven vilket 
förklarar den bedömningsförsämring som syns i diagrammen. Under 2015 har Givarguiden 
arbetat aktivt med att gratis bistå organsiationer med vägledning för att bidra till en positiv 
utveckling vad gäller demokratisk uppbyggnad, ekomomisk redovisning och transparens. 
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Storleksnivå 1: > 5 mkr i totala intäkter, storleksnivå 2: 5- 15 mkr i totala intäkter, storleksnivå 3: < 15 mkr i totala intäkter 

Storleksnivå 1
• A world of Friends
• Assyrier utan gränser
• Frisk och Fri
• Föreningen Palmeras Vänner
• IndianChildren
• Jämtlands läns cancer- och omvårdsfond
• Kids future 
• Kvinnor och Hälsa
• Lilla barnets fond 
• Läkare mot AIDS forskningsfond
• Mutomoprojektet
• Polstjärnan
• Save the orangutan
• Stockholm Katthem
• Stora Sköndal
• Svenska Hästars Värn
• Tostan Sverige
• Zambian Association For Sustainable 

Projects

Storleksnivå 2
• Civil Rights Defenders 
• Clowner utan gränser 
• Diabetesfonden 
• Djurskyddet Sverige
• Hela Människan
• Hjärtebarnsförbundet 
• Jubileumsklinikens Cancerfond 
• Mind
• Prostatacancerförbundet
• Stiftelsen Rotarys Läkarbank
• Svalorna Indien-Bangladesh 
• Svenska FN-förbundet
• Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
• Teskedsordern
• World’s Children’s Prize Foundation

Storleksnivå 3
• ActionAid 
• Alzheimerfonden 
• Amnesty International 
• Barncancerfonden
• Barnfonden
• Barnmissionen 
• Blomsterfonden 
• BRIS 
• Djurens Rätt  
• Erikshjälpen  
• Friends  
• Friluftsfrämjandet  
• Göteborgs Kyrkliga Stadsmission  
• Göteborgs Räddningsmission  
• Hand in Hand  
• Hjärnfonden
• Hoppets Stjärna
• Hjärt-Lungfonden
• Hungerprojektet
• Håll Sverige Rent
• Individuell Människohjälp 
• KFUM (KFUK-KFUM)
• Kristna Fredsrörelsen 
• Kulturarv utan Gränser 
• Kvinna till Kvinna 
• Läkarmissionen 
• Min Stora Dag
• Operation Smile
• Parkinsonfonden 
• Peace Parks Foundation  
• Plan Sverige 
• Radiohjälpen 
• Riksförbundet HjärtLung
• Rädda Barnen 
• Röda Korset 
• Scouterna 
• SOS-Barnbyar 
• Stockholms Stadsmission
• Svenska Afghanistankommittén 
• Svenska Livräddningssällskapet
• UNICEF 
• Vi-skogen 
• WaterAid 
• World Animal Protection 

GRÖNA LISTAN 2015
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EN FRÅGA KVARSTÅR: 
KOMMER PENGARNA

FRAM? 
En av de vanligaste frågorna givare ställer Charity 
Rating är - Hur vet jag att pengarna kommer fram? 
När man skänker pengar eller sin tid till en ideell 
organisation är målet i slutändan att skapa positiv 
samhällseffekt. Ändå mäter den ideella sektorn 
sällan just detta. 

På ovanstående fråga svarar många organisationer i 
form av procentsatser och så kallad ändamålsandel. 
Vi vill hävda att ändamålskostnader och frågan om 
pengarna kommer fram hänvisar till två olika saker.

Det finns en utbredd missuppfattning bland givare 
att ”ändamålskostnader” motsvarar den summa 
pengar som kommer fram till målgruppen - barnet 
som far illa eller kvinnan i behov av ett mikrolån. Men 
summan omfattar mer än så. Ändamålskostnader 
rymmer alltifrån löner, lokalhyror, transporter och 
utbildning av personal – allt som kan räknas till det 
ändamålsenliga arbetet. Begreppet blir förvirrande 
och givare tenderar att tro att löner, lokaler och 
transporter inkluderas i det som slarvigt kallas 
administration. Det är viktigt att inte likställa låga 
administrations- och insamlingskostnader med 
effektivitet.

För att svara på frågan om pengarna kommer 
fram och för att skapa ett relevant beslutsunderlag 
för givare behöver nuvarande fokus förändras 
mot att mäta samhällsnyttan. Charity Rating 
arbetar via verktyget Givarguiden med att påverka 
organisationer att fokusera på mer än kostnader. 
Sedan två år tillbaka kan organisationerna redovisa 
resultat och effekter från tidigare verksamhetsår. 
Detta som ett steg i ledet mot att kommunicera det 
faktiska värdeskapandet till givare. 

Undersökningar visar att givare är mer benägna 
att ge till organisationer som kan redovisa vad 
som faktiskt gjorts med pengarna som samlats 
in. Men trots detta är det få givare som gör egna 
efterforskningar innan de ger. 

Vi utmanar dig som givare att efterfråga information 
om en organisations mål, strategier och uppnådda 
effekter innan du ger. Detta kommer att leda till både 
ökad glädje för dig som ger och en effektivare ideell 
sektor. 

Visste du att?
10 av de 15 organisationer som allmänheten skänker mest till är helt gröna i 
Givarguiden. Eller om man vänder på det? Visste du att 5 av de organisationer 
som allmänheten skänker mest till inte uppnår Givarguidens krav.
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Det finns inget givet svar på frågan ”Vilken organisation är bäst?” men om du vill att ditt bidrag ska 
få så stor effekt som möjligt bör du genom egna efterforskningar ta reda på vilken organisation som 

känns bäst för dig. Genom dessa fem steg till bättre givande hoppas vi inspirera dig i ditt givande.

HJÄRTA & HJÄRNA

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.

Gör egna efterforskningar
Innan du ger bör du göra egna efterforskningar. 
Använd Givarguiden och organisationernas 
hemsidor. Saknar du någon information så 
ring och ställ frågor!

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.

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.

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!

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.

Det kan vara svårt att få tid för egna efterforsk-
ningar vid en katastrof. För att underlätta 
sätter Givarguiden ihop korta katastrofguider 
som läggs upp på vår hemsida.
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Hur hör Givarguiden och Charity Rating ihop? 
Charity Rating är den ideella organisationen bakom Givarguiden. Givarguiden är med andra ord 
ingen organisation, utan ett verktyg utvecklat för dig som givare för att kunna göra informerade 
val i ditt givande. Läs mer om organisationen Charity Rating på www.charityrating.org.

Hur gör ni vid svåra bedömningar?
Om det uppstår frågetecken under en bedömning kontaktar den ansvariga analytikern den 
kontaktperson som organisationen i fråga uppgett. Om detta inte leder till att ärendet klargörs 
får en annan person inom Charity Rating i uppgift att utan vetskap om tidigare bedömning gå 
igenom samma underlag för att sedan jämföra resultaten. Kvarstår ytterligare oklarheter skickas 
frågan vidare till vår styrelse som gör en objektiv bedömning av frågan.

Varför parametrarna Demokrati, Ekonomi och Transparens (DET)?
Innan Charity Rating grundades fanns det ingen oberoende granskare av ideella organisationer 
och inte heller någon organisation som agerade på uppdrag av givare. Våra parametrar har 
utvecklats under våra 10 år som givarnas intresseorganisation. 

Demokratiparametern ger dig som givare bland annat information om förutsättningar för 
medlemskap och vad du har för möjlighet att påverka organisationen om du väljer att bli 
medlem. Ekonomiparametern syftar till att informera hur väl organisationen kontrollerar sin 
ekonomi externt och internt. Genom transparensparametern bedöms möjligheten för givare att 
tillgodogöra sig relevant och jämförbar information om en organisation.  

Samarbetar ni med Svensk Insamlingskontroll? 
Svensk Insamlingskontroll är Sveriges mest välkända märkning av insamlingsorganisationer 
och är organisationen som utfärdar 90-konton. Charity Rating anser att innehavandet av 
ett 90-konto inte ger tillräcklig information om en organisation och vi försöker frångå det 
kostnadsfokus som Svensk Insamlingskontroll upprätthåller. Charity Rating ställer inte några 
krav på organisationer att inneha 90-konto (eller medlemskap i FRII) ej heller kräver Charity 
Rating att analyserade organisationer ska betala någonting för att vara med i Givarguiden. 

Vad tycker Charity Rating om lönesättningen inom sektorn? 
Givarguiden presenterar siffror på ersättning till högsta tjänsteman då denna information ofta 
efterfrågas. Vi lämnar dock summan utan bedömning då vi tror att en kompetent styrelse kan 
värdesätta tjänstemannens arbete och avgöra en rimlig ersättningsnivå. Charity Rating vill 
även poängtera att den ideella sektorn är aktiv på en konkurrensutsatt marknad. Det kan därför 
vara viktigt att kunna erbjuda en viss ersättning för att kunna attrahera kunnig och kompetent 
personal till sin verksamhet. 

Psst! Visste du att du kan bli medlem i Charity Rating? 
Gå in på vår hemsida för att läsa mer om våra medlemskap och medlemsförmåner.

FAQ
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Visste du att både Charity Rating och Givarguiden har Facebook och Twitter? 
Här publicerar vi intressanta artiklar, rapporter och resultat. Följ oss nu!
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