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Etiska rådet för tryggt givande (Givarombudsmannen) 

Beslut om detta råd och dess uppdrag fattas av Giva Sveriges styrelse. Senast reviderad 10 december 2021. 

Etiska rådet för tryggt givande (Givarombudsmannen) är en egenåtgärd för god etik inom 

insamling av gåvor och samarbeten/partnerskap samt ledning och styrning av ideella 

organisationer. Rådet har till uppgift att värna tryggt givande i relation till Kvalitetskodens 

olika riktlinjer. Rådet ska särskilt följa utvecklingen inom olika former av insamling och 

givande, påtala oacceptabla former och genom uttalanden bidra till normer för god sed för 

framtida insamling av gåvor och partnerskap samt relevant styrning och ledning. Den 

engelska benämningen är The Swedish Council for Ethical Fundraising and Governance. 

 

Prövning av överträdelser mot Giva Sveriges Kvalitetskod 

Rådet prövar ärenden som rör tillämpningen av Giva Sveriges Kvalitetskod bland 

medlemsorganisationer i Giva Sverige. Alla Giva Sveriges medlemmar är skyldiga att 

bedriva insamling förenligt med lag och god sed samt följa Giva Sveriges Kvalitetskod 

utifrån de krav som gäller för ordinarie respektive associerade medlemmar. Den som anser 

att medlemsorganisation har brutit mot någon del av detta kan anmäla organisationen till 

rådet. Anmälaren kan vara medlemsorganisation, någon från allmänheten, Giva Sveriges 

styrelse eller annan. Rådet kan, om anmälaren så vill, anonymisera anmälaren gentemot den 

anmälda organisationen. I ett beslut framgår inte anmälarens namn utan omnämns som 

”Anmälaren”. Anonyma anmälningar till rådet avvisas och tas inte upp för bedömning. 

Rådet kan även ta upp ärenden på eget initiativ.  

 

Beslut  

Om rådet anser att en medlemsorganisation har brutit mot Giva Sveriges Kvalitetskod kan 

rådet besluta att tilldela organisationen en anmärkning och/eller varning. 

Anmärkning ges när rådet vill informera medlemsorganisation om allvaret i det som har 

hänt, men samtidigt ge organisationen möjlighet att bättra sig, att göra om och göra rätt. 

Anmärkning har snarast innebörden av uppmaning eller påminnelse. 

Varning ges när medlemsorganisationen tidigare meddelats anmärkning, eller i de fall då 

rådet finner det befogat, med hänsyn till överträdelsens art, att meddela en varning direkt. 

Varning är en stark tillrättavisning som kan leda till uteslutning från Giva Sverige.  

Upprepade anmärkningar  

Vid allvarligt brott mot Kvalitetskoden kan varning kombineras med en rekommendation 

till Giva Sveriges styrelse att utesluta medlemmen.  
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Rådet har även möjlighet att enbart göra ett uttalande. 

Alla beslut publiceras på givasverige.se  

 

Rådets sammansättning 

Etiska rådet för tryggt givande består av fyra - åtta (4-8) ledamöter där ordförande har 

utslagsröst. Ordförande ska vara en erfaren jurist med relevant kompetens. Övriga 

ledamöter utgörs av 1-3  ledamöter med erfarenhet från en insamlingsorganisation, 1-3 

ledamöter med annan relevant erfarenhet samt ordföranden i Giva Sveriges styrelse.  

Ledamöterna nomineras av Giva Sveriges styrelse. Giva Sveriges generalsekreterare är 

föredragande. Mandatperioden är tre (3) år och varje ledamot kan väljas för maximalt tre (3) 

mandatperioder. Om mandatperioden för Giva Sveriges ordförande löper ut under 

innevarande mandatperiod i rådet, ersätts hen av den nya ordföranden i Giva Sveriges 

styrelse. 

Vid prövning av anmälan mot medlemsorganisation där rådsledamot är, eller har varit, 

anställd eller volontär, ska denne avstå denne från att delta i prövningen. 

 

Beredning av ärenden 

Alla ärenden som inkommer till rådet bereds för beslut av Giva Sveriges generalsekreterare. 

Beredningen sker i form av en utredning där fakta samlas. Den anmälda organisationen får 

alltid ta del av alla handlingar i ärendet och ge sin synpunkt innan beslut fattas. Vid behov 

utbyter rådet erfarenheter, kunskaper och information med relevanta intressenter såsom till 

exempel andra nämnder och granskningsfunktioner, internationella branschorganisationer 

inom fundraising eller governance och svenska myndigheter. Giva Sveriges Redovisningsråd 

utgör en särskild instans för rådgivning i relation till redovisning och revision. Anmälaren 

utgör inte del av undersökningen. 

 

Rådets möten och beslut 

Rådet möts 2 – 4 gånger per år för beslut i ärenden.  

Rådets beslut publiceras på Giva Sveriges hemsida. 

Rådet sammanställer årligen en rapport till Giva Sveriges årsmöte som redogör för 

anmälningar, behandlade fall och utfall.  

 


