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2.  INLEDNING 

FRIIs vision är att fler ska ge gåvor i Sverige och att förtroendet för 

organisationer som samlar in gåvor ska öka. Genom ett ökat privat 

givande – det vill säga gåvor från allmänheten, företag och 

organisationer – ges möjligheter för ett starkare civilsamhälle. Gåvor och 

bidrag innebär en breddad finansiering och ett engagemang för ideella 

organisationer.  

 

Därför arbetar FRII för att förbättra förutsättningarna för våra 

medlemmar att samla in gåvor på ett förtroendeingivande sätt. En 

mycket viktig del i detta arbete är att bidra till en ökad kunskap bland 

våra medlemmar om insamling och givande i Sverige men också hos 

beslutsfattare och allmänheten. För att göra det på ett trovärdigt sätt 

krävs kunskap om hur insamlingen av gåvor ser ut och hur det förändras 

och utvecklas över tiden.  

 

FRII ber därför medlemmarna sedan några år tillbaka om en utökad 

rapportering av hur mycket av gåvor och bidrag som kommer via 

allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra 

organisationer. Med hjälp av detta kan vi ge tillgång till viss jämförelse 

mellan olika ändamål och organisationer, och möjlighet att se 

förändringar kring var gåvor kommer ifrån.  

 

Antalet medlemmar i FRII varierar mellan olika år, och rapporteringen 

från medlemmarna kan variera bland annat beroende på utmaningar i 

att definiera de olika intäktskällorna. Rapporten är tänkt att ge en 

indikation på hur utvecklingen ser ut, även om resultaten inte är 

statistiskt säkerställda.  

 

FRIIs ambition är att fortsätta utveckla rapporteringen så att underlagen 

kan bli än mer relevanta för organisationernas planering och för att öka 

kunskapen i omvärlden. En viktig del i detta är också att löpande få in 

statistik om hur insamlingen av gåvor utvecklas under innevarande år. 

 

Vi vill rikta att stort tack till alla medlemmar för er medverkan som gör 

denna rapport möjlig. 
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3.  SAMMANFATTNING 

FRIIs medlemmar samlade in totalt 8,3 miljarder kronor 2016 i gåvor och 

bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Det är en ökning 

med drygt 301 miljoner kronor (3,8%) mot föregående år, vilket är 

mindre än de senaste årens ökningar. Å andra sidan skedde en mycket 

kraftig ökning på 14% mellan 2014 - 2015 i samband med 

flyktingströmmarna. Att många medlemmar lyckades bibehålla 

engagemanget från givare, och till och med i vissa fall öka insamlingen 

av gåvor, är därför mycket positivt. Totalt sett har det dock skett en 

nedgång i insamlade medel från allmänheten, företag och 

Postkodlotteriet medan bidrag och gåvor från stiftelser och andra 

organisationer har ökat. Det är fortsatt de stora organisationerna som 

dominerar insamlingen i Sverige, där de 18 största medlemmarna 

(knappt 12% av antalet medlemmar i FRII) står för 74% av totalt 

insamlade medel för 2016. Den största andelen gåvor och bidrag kommer 

från allmänheten med 62% av totalt insamlade medel, följt av gåvor och 

bidrag från stiftelser och andra organisationer (15%), företag (13%) och 

Postkodlotteriet (10%). Relationerna inbördes är likartade jämfört med 

föregående år.  
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4.  STATISTIK 

4. 1 .  UNDERLAG  

FRII hade 150 medlemmar under 2016. Av dessa har 144 medlemmar 

svarat på enkäten som ligger till grund för denna rapport1. 15 nya 

medlemmar har tillkommit i FRII under 2016, och 11 medlemmar 

avslutade sitt medlemskap. Statistiken samlades in under perioden 1 

januari – 28 februari 2017. Den kompletterades sedan med bekräftade 

underlag i juni och juli 2017, då majoriteten av medlemmarna fastställt 

sina årsredovisningar.  

 

4. 2 .  TOTALT INSAMLADE MED EL  

FRIIs medlemmar samlade in totalt 8,3 miljarder kronor 2016 i gåvor och 

bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Det är en ökning 

med drygt 301 miljoner kronor (3,8%) mot föregående år. De senaste fem 

åren har FRIIs medlemmar stadigt ökat sin insamling med i snitt 14% per 

år, och insamlingen 2016 motsvarar en fördubbling jämfört med 2008.  

 

En så pass stor ökning i insamlade medel som den som inträffade 

föregående period, 2014-2015 – till stor del en konsekvens av 

                                                      
1 De sex medlemmar som inte har rapporterat har dock så pass liten insamling att det 

inte skulle få någon märkbar effekt i sammanställningen. 
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mobiliseringen och engagemanget runt de stora flyktingströmmarna – 

har historiskt följts av en markant minskning (se exempelvis perioden 

efter Tsunamikatastrofen 2004/05) eller åtminstone en utplaning. Det har 

förvisso skett en minskning i gåvor från allmänheten och företag under 

nuvarande period, som till del kompenseras av gåvor från stiftelser och 

andra organisationer, men engagemanget och därmed givandet har i 

stort bibehållits. En tillfällig ”naturlig” återgång i givandet i kombination 

med en potentiell lågkonjunktur och ett ökat skattetryck, kan dock 

komma att påverka givandet negativt på sikt. Samtidigt är grunden för 

givande generellt en kombination av engagemang och förtroende, varför 

organisationernas fokus på relevansen och nyttan av sitt arbete är en 

nyckel till ökat givande framöver.  

 

Av FRIIs totalt 144 medlemmar som 

deltar i rapporten, var det 82 

medlemmar som ökade sin 

insamling med totalt 839 Mkr. 66 

medlemmar minskade sin insamling 

med totalt 486 Mkr mot föregående 

år.  
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Det var framförallt de stora organisationerna – de med insamling över 

100 Mkr per år – som ökade, medan de små organisationerna minskade 

sin insamling. De 18 medlemmar som ingår i den största kategorin 

samlar in drygt 7 gånger mer än nästföljande kategori medlemmar, och 

mer än 3 gånger mer än alla övriga FRIIs medlemmar. 
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4 . 2 . 1 .  D E  S T O R A  D O M I N E R A R  

Liksom tidigare år är det de stora medlemmarna med årlig insamling på 

över 100 miljoner kronor som dominerar statistiken. Det är där de stora 

beloppen finns men det är också där som de stora svängningarna sker i 

kronor räknat. De arton medlemmar med en årlig insamling på mer än 

100 miljoner kronor (knappt 12% av FRIIs medlemmar) stod för 74% av 

totalt insamlade medel 2016 (motsvarande 6,1 miljarder kronor), 83% av 

insamlade medel från testamenten (891 miljoner kronor) och 72% av 

gåvor från företag (768 miljoner kronor). 

 

FRIIs medlemmar har fått ange hur många fysiska personer som är 

givare till deras organisation. Ur svaren ser vi att 79% av givarna, drygt 3 

miljoner2, gav till de 18 organisationer med årlig insamling på över 100 

miljoner kronor, medan 21% av givarna eller knappt åttahundra tusen 

givare gav till övriga medlemmar. 

                                                      
2 Inte nödvändigtvis 3 miljoner individer, eftersom samma person kan ge till flera 

organisationer, och därmed räknas på flera ställen 
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De tio organisationer med störst insamling samlade in 4,9 miljarder 

kronor, eller 59% av totalt insamlade medel 2016. De fem största samlade 

in 3,2 miljarder eller 39% av totalt insamlade medel, medan de tre största 

stod för 2,2 miljarder eller 27% av totalt insamlade medel 2016. 

 

De medlemmar med årlig insamling på mer än 100 miljoner kronor 

ökade sin insamling med 6% mot föregående år, vilket motsvarar 323 

miljoner kronor. De tre medlemmar som ökade mest i absoluta tal är 

Läkare Utan Gränser (+188 miljoner kronor), UNICEF Sverige (+122) 

samt Cancerfonden (+81). De medlemmar som minskade mest i absoluta 
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tal är Frälsningsarmén (-96 miljoner kronor), Svenska Röda Korset (-79) 

samt Amnesty International (-32). 

 

De 18 medlemmar med insamling över 100 miljoner kronor per år 

dominerar tydligt inom insamling från minnesgåvor, testamenten och 

övrig insamling från allmänheten, medan de bara stod för drygt 50% av 

insamlade medel från Postkodlotteriet. 
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4. 3 .  I NSAMLI NG  PER GI VARK ATEG ORI  

FRII delar in de totalt insamlade medlen i sex olika givarkategorier: 

allmänheten exklusive testamenten och minnesgåvor; testamenten; 

minnesgåvor; gåvor och bidrag från företag; gåvor och bidrag från andra 

icke-statliga organisationer såsom fonder och stiftelser (exklusive 

Postkodlotteriet); samt gåvor och bidrag från Postkodlotteriet. 

 

De stora förändringarna mot 2015 syns dels däri att allmänhetens 

givande exklusive testamenten och minnesgåvor minskade en aning (-

146 Mkr eller -3,6%), och att gåvor och bidrag från andra organisationer 

ökade (322 Mkr eller 35%). I övrigt är förändringarna inom kategorierna 

från 2015 marginella.3  

   

                                                      
3 72 av 141 medlemmar som svarat på frågan har angett att de under 2016 hade totalt 249 

miljoner kronor i intäkter via medlemsavgifter. Dessa räknas dock inte in i insamlade 

medel då det inte är en gåva utan en medlemsavgift i en förening. 
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Diagrammen nedan visar fördelning i procent mellan de olika 

givarkategorierna 2016 jämfört med föregående år. Förändringarna 

mellan åren är små, även om allmänhetens andel minskar just detta år.  

 

Diagrammet ovan visar fördelning i procent inom respektive 

medlemskategori. Där ser vi bland annat att inom såväl den – i insamling 

räknat – minsta kategorin som den största stod insamling från 

allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor för runt 70% av de 

insamlade medlen. 
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4 . 3 . 1 .  G Å V O R  F R Å N  A L L M Ä N H E T E N  

I N K L U S I V E  T E S T A M E N T E N  O C H  M I N N E S G Å V O R  

Vid en sammanställning av gåvor från allmänheten inklusive testamenten 

och minnesgåvor, ser vi en minskning med drygt 96 miljoner kronor 

mellan 2015 och 2016. Samtliga medlemskategorier i FRII minskade sin 

insamling från allmänheten, utom de i storleken 20-49 Mkr som ökade 

med ca 35 miljoner kronor. Denna ökning beror nästan uteslutande på ett 

enda testamente som skänktes till en medlemsorganisation.  

 

Därmed ser det ut som att den allmänna trenden för gåvor från 

allmänheten 2016 är en minskning, eller åtminstone inte en fortsatt 

tillväxt som tidigare år. Detta måste dock sättas i relation till att 

organisationerna i stort har lyckats bibehålla engagemanget som 

etablerades 2015 och som innebar en kraftig ökning på nästan 16% 

jämfört med 2014. Det minskade givandet från allmänheten är samtidigt 

en signal om att engagemang inte kan tas för givet. Det är först om 

ytterligare något eller några år som vi kan se om detta är en reell 

nedåtgående trend.  

 



 

FRII Insamlingsstatistik 2016 – en rapport om insamling av gåvor och bidrag bland FRIIs medlemmar 

14 

Det är nästan lika många 

medlemmar som ökade sin 

insamling från allmänheten som 

de som minskade, men de som 

minskade gör det med totalt sett 

mer pengar. Av de 72 som ökade 

med totalt 365 miljoner kronor, 

stod de fem största för 217 

miljoner kronor eller 59% av 

ökningen.4 

 

 

 

I diagrammet ovan syns gåvor från allmänheten inklusive testamenten 

och minnesgåvor för 2015 samt 2016. 

 

 

                                                      
4 Att summan av detta diagram inte stämmer med den totala förändringen i 

insamling/antal medlemmar för året beror på att vissa medlemmar har fallit bort och 

andra har tillkommit under året, liksom att vissa har ökat eller minskat från/till noll. 

Detta är återkommande för denna typen av diagram genom hela rapporten. 
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I undersökningen har 119 medlemmar angett hur många fysiska 

personer som är givare till respektive organisation, vilket hjälper oss att 

göra en mycket grov uppskattning om årlig genomsnittsgåva inom 

respektive medlemskategori. Uppskattningen stämmer relativt väl 

överens med resultatet i den årliga undersökning som Novus gör på 

uppdrag åt FRII, där allmänheten anger ett givande på i genomsnitt 100 

kronor per månad. 

 

Av de 135 medlemmar som svarade på frågan ovan, har 56% angett att 

de inte hade några gåvor över 100 000 kronor under 2016. För 23% av de 

svarande stod sådana gåvor för under 1% medan det för 5% (eller 7 

medlemmar) stod för över 30% av de erhållna gåvorna  
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Denna fördelning är sannolikt ett utslag av att det fortfarande är ett 

mindre antal organisationer som arbetar systematiskt med stora givare. I 

bilden ovan visas svaren på frågan ”Hur stor andel av gåvor från 

allmänheten består av gåvor över 100 000 kronor?” fördelat på de olika 

medlemskategorierna. 
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4. 4 .  TESTAMENTEN  

 

Av de 121 medlemmar som svarade på frågan har 62 stycken (51%) 

angett att de hade insamling via testamenten 2016. Denna kategori stod 

för 13% av totalt insamlade medel 2016, eller 1,08 miljarder kronor 

(+3,6% mot föregående år) och har sett en stadig tillväxt de senaste fem 

åren.  

 

35 medlemmar ökade sin 

insamling från testamenten med 

totalt 226 miljoner kronor, medan 

37 medlemmar minskade med 

totalt 188 miljoner kronor. Totalt 

fick 62 medlemmar gåvor via 

testamenten 2016.5 

                                                      
5 2015 erhöll 62 medlemmar testamentsgåvor, dock inte exakt samma organisationer. Några 

medlemmar som fick gåvor 2015 fick det inte 2016 och vice versa. Då några har fallit bort helt från 

testamenten 2016 medan övriga bara ökat eller minskat, stämmer totalt antal organisationer inte 

överens med summan av de som ökat och minskat. 
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Det är de stora medlemmarna som samlar in lejonparten av testamenten. 

De ser också en tillväxt mot 2015, medan de flesta övriga minskade sin 

insamling. I kategorin 20-49 Mkr är det framförallt ett enda testamente 

som stod för tillväxten, vilket väl visar både på vilken potential 

insamling via testamenten har, men också hur svårt det är att 

prognosticera. 
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4. 5 .  MI NNESG ÅVOR  

FRIIs medlemmar samlade 2016 in knappt 244 miljoner kronor via 

minnesgåvor. Dessa stod för knappt 3% av totalt insamlade medel och 

ökade med drygt 5% eller 12 miljoner kronor sedan föregående år.  

 

63 medlemmar ökade sin 

insamling från minnesgåvor med 

totalt 27 miljoner kronor, och 42 

medlemmar minskade med totalt 

14 miljoner kronor.  
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Liksom för testamentsgåvor stod de stora medlemmarna för lejonparten 

av insamlingen via minnesgåvor, då de samlade in över 200 miljoner 

kronor (82% av totalt insamlat via minnesgåvor). 

 

Variationen är stor i procent räknat mot 2015, men marginell i kronor 

räknat (minskningen om 59% i kategorin 1-4,9 Mkr motsvarar drygt  

200 000 kronor). 
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4. 6 .  G ÅVOR OCH B I DRAG FRÅN 

F ÖRETAG  

FRIIs medlemmar samlade in drygt 1 miljard kronor från företag 2016 

vilket motsvarar 13% av totalt insamlade medel 2016. Det är en 

minskning på drygt 5% eller ca 53 miljoner kronor mot föregående år. 

Antal medlemmar som har angett att de får gåvor eller bidrag från 

företag har emellertid ökat till 83% (76% 2015). 

 

Sedan 2013 har insamling via företag legat relativt stilla runt 1 miljard 

kronor. Årets minskning har framförallt skett i kategorin medlemmar 

med insamling över 100 Mkr per år. Dessa har sett insamlingen från 

företag minska med totalt 66 miljoner kronor. En del av detta kan 

sannolikt förklaras med att flyktingströmmarna 2015 även ledde till ett 

ökat engagemang bland såväl stora som små företag, vilket resulterat i 

fler eller större gåvor till olika organisationer. Att bibehålla det 

engagemanget kräver kontinuerliga insatser från organisationerna, inte 

minst genom investeringar i ytterligare personal. 
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74 medlemmar ökade sin 

insamling med totalt 140 miljoner 

kronor, medan 54 medlemmar 

minskade med totalt 194 miljoner 

kronor. 127 medlemmar har 

angett att de hade totalt 23 276 

företag som givare 2016. 69% av 

dessa finns dock i den största 

medlemskategorin med insamling 

över 100 miljoner kronor per år. 

 

 

Det var framförallt Sverige för UNHCR, Svenska Röda Korset och Rädda 

Barnen som minskade, vilket till del uppvägs av UNICEF Sverige och 

Läkare Utan Gränser. Den största medlemskategorin minskade dock sin 

insamling via företag med 66 miljoner kronor mot föregående år. 
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De små medlemmarna ökade mest i procent räknat, där de två minsta 

kategoriernas ökning motsvarar sammanlagt 4,6 miljoner kronor.  

 

 

Av de 130 medlemmar som har svarat på ovanstående fråga, angav 53 

stycken (41%) att de inte hade några gåvor/bidrag över 100 000 kronor 

från företag. 44 organisationer (34%) angav å andra sidan att 30% eller 

mer av de insamlade gåvorna/bidragen från företag var på över 100 000 

kronor. 
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4. 7 .  G ÅVOR OCH B I DRAG FRÅ N ANDRA 

ORG ANISATIONE R ( ICKE STATLI GA)   

FRIIs medlemmar ökade sin insamling från andra organisationer såsom 

stiftelser och fonder med 323 miljoner kronor (35%) till totalt 1,2 

miljarder kronor. Det är dock viktigt att understryka att de historiskt sett 

stora variationerna som syns i den här kategorin till del kan bero på hur 

man som medlem väljer att redovisa, liksom hur FRII har valt att be om 

informationen6. Även om det finns relevant och intressant information 

ska den här insamlingskategorin analyseras med försiktighet. 

 

                                                      
6 Det finns exempelvis olikheter i hur man som medlem redovisar bidrag från sin 

moderorganisation, både mellan organisationer och från år till år. Hos de medlemmar 

där insamling är en liten del av omsättningen syns skillnader mot de vars huvudsakliga 

verksamhet är insamling, liksom i hur man redovisar statliga bidrag. Detta är något som 

FRII tillsammans med medlemmarna ska försöka att förbättra för framtiden.  
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75 av FRIIs medlemmar ökade sin 

insamling med totalt 456 miljoner 

kronor, och 53 medlemmar minskade 

med totalt 132 miljoner kronor.  

 

Det är de stora medlemmarna som 

stod för den största ökningen av 

insamling från andra organisationer – 

de ökade med sammanlagt 251 

miljoner kronor, eller 43% mot 

föregående år. De fyra medlemmar 

som ökade mest samlade in 292 

miljoner kronor mer än de gjorde föregående år. Där sticker Läkare Utan 

Gränser ut, som ökade med drygt 130 miljoner kronor mot föregående år 

(motsvarande 160% ökning) tack vare en stor gåva från en enskild 

stiftelse.  
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Den procentuellt sett stora minskningen hos de små organisationerna 

motsvarar 4,2 miljoner kronor, vilket till stor del tillskrivs ändrad 

rapportering mot föregående år. 
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4. 8 .  G ÅVOR OCH B I DRAG FRÅ N  

POSTKODLOTTERI ET  

Gåvor och bidrag från Postkodlotteriet uppgick 2016 till 826 miljoner 

kronor, vilket är en minskning motsvarande knappt -1% mot föregående 

år. Postkodlotteriet skänkte 2016 1,1 miljarder kronor till sina 

förmånstagare, av vilka majoriteten är medlemmar i FRII7.  

 

32 av FRIIs medlemmar ökade sin 

insamling med totalt 110 miljoner 

kronor, och 28 medlemmar 

minskade med totalt 115 miljoner 

kronor.  

                                                      
7 PostkodStiftelsen erhöll 2017 200 miljoner kronor, som i sin tur förmedlades vidare till 

olika organisationer, där inte alla är medlemmar i FRII. 
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Minskningen på 100% i den minsta medlemskategorin beror sannolikt på 

en medlem som inte har specificerat sina intäkter från Postkodlotteriet 

2016 (motsvarande 1,1 miljoner kronor). De största medlemmarna 

minskade sina gåvor och bidrag från Postkodlotteriet med nästan 40 

miljoner kronor medan de i den näst största kategorin ökade med drygt 

30 miljoner kronor.  

 

Förändringarna kan bero på variationer i redovisning, eller på att 

Postkodlotteriet väljer att fördela om bland sina förmånstagare eller en 

blandning av de två. 
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4. 9 .  I NSAMLI NG  PER 

MEDLEMSKATEG ORI  

Vid en fördjupning av hur insamlingen ser ut i respektive 

medlemskategori, framkommer förändringarna tydligare. Nedan 

redovisas insamling från de olika givarkategorierna, fördelat på 

medlemsstorlek.  
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4.9.1. MEDLEMMAR 0-0,9 MKR I ÅRLIG INSAMLING 
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4.9.2. MEDLEMMAR 1-4,9 MKR I ÅRLIG INSAMLING 
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4.9.3. MEDLEMMAR 5-9,9 MKR I ÅRLIG INSAMLING 
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4.9.4. MEDLEMMAR 10-19 MKR I ÅRLIG INSAMLING 
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4.9.5. MEDLEMMAR 20-49 MKR I ÅRLIG INSAMLING 
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4.9.6. MEDLEMMAR 50-99 MKR I ÅRLIG INSAMLING 
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4.9.7. MEDLEMMAR >100 MKR I ÅRLIG INSAMLING 
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5.  20 I  TOPP TOTALT INSA MLAT  

Nedan listas de tjugo medlemmar som samlat in mest pengar 2016, samt 

jämförelse med föregående år8. 

Organisation 

Totalt insamlat 

2016 

Totalt insamlat 

2015 Diff. % 

UNICEF Sverige 792 776 000 kr 670 419 000 kr 18% 

Läkare Utan Gränser 722 927 062 kr 534 964 769 kr 35% 

Cancerfonden 688 543 000 kr 607 378 000 kr 13% 

Rädda Barnen 538 353 000 kr 524 458 000 kr 3% 

Sverige för UNHCR 473 071 000 kr 491 915 641 kr -4% 

SOS Barnbyar 384 123 000 kr 348 901 086 kr 10% 

Barncancerfonden 365 056 000 kr 337 893 000 kr 8% 

Svenska Röda Korset 319 439 000 kr 398 676 000 kr -20% 

Hjärt-Lungfonden 315 609 000 kr 307 735 000 kr 3% 

Världsnaturfonden WWF 312 260 000 kr 297 174 000 kr 5% 

Plan International Sverige 216 886 000 kr 225 486 237 kr -4% 

Greenpeace Norden 201 862 000 kr 195 872 978 kr 3% 

Svenska kyrkans int. 186 734 000 kr 217 413 000 kr -14% 

Stockholms Stadsmission 171 647 000 kr 135 037 000 kr 27% 

Läkarmissionen 133 520 000 kr 146 120 000 kr -9% 

Frälsningsarmén 111 417 691 kr 207 881 116 kr -46% 

Sjöräddningssällskapet 104 089 000 kr 86 011 167 kr 21% 

Erikshjälpen 102 743 000 kr 84 856 701 kr 21% 

Barnfonden 93 599 000 kr 100 268 003 kr -7% 

Hjärnfonden 20 92 978 000 kr 96 485 000 kr -4% 

                                                      
8 Amnesty International, Naturskyddsföreningen och Barnfonden samlade alla in >100 

Mkr 2015 och låg alla i topp 20-listan ovan. Nya i listan 2016 är Sjöräddningssällskapet 

och Erikshjälpen. 
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5. 1 .  20  I  TOPP ÖKNING I  K RONOR  

Nedan listas de tjugo medlemmar som har ökat sin insamling mest i 

absoluta tal mot föregående år, samt motsvarande förändring i procent. 

Organisation 

Ökning av totalt 

insamlade medel 2016-

2015 Diff. % 

Läkare Utan Gränser 187 962 293 kr 35% 

UNICEF Sverige 122 357 000 kr 18% 

Cancerfonden 81 165 000 kr 13% 

Demensfonden 37 836 699 kr 939% 

Stockholms Stadsmission 36 610 000 kr 27% 

SOS Barnbyar 35 221 914 kr 10% 

Barncancerfonden 27 163 000 kr 8% 

Astma- och Allergiförbundet 18 269 369 kr 818% 

Sjöräddningssällskapet 18 077 833 kr 21% 

Erikshjälpen 17 886 299 kr 21% 

Världsnaturfonden WWF 15 086 000 kr 5% 

Rädda Barnen 13 895 000 kr 3% 

Stiftelsen Fryshuset 11 979 158 kr 26% 

Läxhjälpen 11 592 000 kr 0% 

Vi-skogen 11 396 504 kr 22% 

We Effect 11 298 258 kr 18% 

Diakonia 11 093 000 kr 26% 

Operation Smile Sverige 10 809 542 kr 23% 

Hjärta till Hjärta 8 566 000 kr 0% 

Radiumhemmets forskningsfonder 8 458 000 kr 84% 

 

 


