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Vision
Ett Sverige där alla har högt förtroende för insamling och givandet ökar för varje år.

Verksamhetsidé
FRII är en branschorganisation som arbetar för ökat givande genom att förbättra  
förutsättningarna för våra medlemmar att samla in gåvor i Sverige på ett förtroendeingivande sätt. 
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Öppenhet och effekt ger tryggt givande
Rubriken sammanfattar väl inriktningen på FRIIs strategiska arbete, ett arbete 
som intensifierats under året. Insamling av gåvor har genomgått stora föränd-
ringar jämfört med för bara 6 - 7 år sedan. Insamlingsbössor har ersatts med en 
rad olika insamlingsmetoder och givandet är inte längre bara en angelägenhet för 
allmänheten utan också för alltfler företag och stiftelser. 

Under de senaste fem åren har en markant ökning av det privata givandet till 
ideella organisationer skett. Utöver detta har flera svenska universitet och kultur- 
institutioner påbörjat mer systematisk gåvoinsamling. Privata insamlingar via 
sociala medier ökar liksom utbudet av digitala plattformar som erbjuder både  
privatpersoner och företag att ge. Alltfler förmögna personer i Sverige startar 
egna stiftelser eller gör stora donationer till ideella organisationer, universitet  
och kultursektorn.

Med hög sannolikhet kommer insamling av gåvor till olika ändamål att fortsätta 
öka, inte bara på de sätt och till de ändamål vi ser nu. Nya betalningsmetoder och 
nya kommunikationsvägar ger helt andra möjligheter att ge gåvor, globalt och 
lokalt. Nya organisationer, nätverk och sammanslutningar kommer uppstå, en 
del under kort tid, andra med målsättning att etablera sig långsiktigt. Nya gene-
rationer vill vara engagerade på ett mer direkt sätt och ändamålet är viktigare än 
organisationen. 

I detta flöde av utveckling har FRII en viktig och nödvändig roll att spela för att 
stärka professionell och etisk insamling av gåvor samtidigt som vi driver på för 
ett större fokus på värdeskapande effekt och nytta i ideella organisationer. 

Under året har vi därför påbörjat en rad olika satsningar både operativt och 
strategiskt som spänner från utveckling kring FRIIs kvalitetskod och relevant 
granskning av insamlande organisationer till olika former av medlemskap, för-
stärkt intressepolitiskt arbete och ökad kunskaps- och kompetensutveckling.

2017 har varit ett år då FRII har flyttat fram sina positioner som bransch- 
organisation på många områden.

PER LEANDER    CHARLOTTE RYDH
Ordförande   Generalsekreterare
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Medlemmar från hela civilsamhället
FRIIs medlemmar representerar ett brett spektrum av ideella organisationer som arbetar för många 
olika viktiga ändamål. Vid årets slut hade FRII 150 medlemmar. Hälften av dem samlar in 10  
miljoner kronor eller mindre, medan de 18 största står för drygt 74% av alla insamlade medel.

Medlemmarna bidrar till FRIIs styrka och utveckling 
Den breda och starka medlemsgruppen är viktig för att FRII ska vara en trovärdig företrädare för insamlande 
organisationer och ideell sektor. Det är också avgörande att FRII når så många organisationer, chefer, styrel-
ser och aktiva insamlare som möjligt med vårt kvalitets- och utbildningsarbete. Detta för att få ett inflytande 
över att insamlande arbete bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt i Sverige. 

FRII kräver för närvarande 90-konto för medlemskap, vilket ges ut av Svensk Insamlingskontroll, en ideell 
förening med LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv som huvudmän. FRIIs medlemmar står för knappt 
80% av insamlade medel redovisat till Svensk Insamlingskontroll och utgör drygt 36% av alla organisationer 
med 90-konton.

Det är en stark tradition inom FRII att verksamheten 
bygger på medlemsorganisationernas engagemang och 
medarbetarnas kompetens. Medarbetare deltar t ex som 
lärare och föreläsare liksom i olika arbets- och referens- 
grupper så att FRII kan inhämta den kunskap som be-
hövs för att driva små och stora frågor. Utöver gruppen 
för digital insamling har flera referensgrupper initierats 
under 2017 på teman som dataskyddsförordningen, 
insamlingsstatistik och nyckeltal samt ekonomisk rap-
portering och granskning.
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Förtroende är grunden för gåvogivande 
Förtroende är grundläggande för att människor ska vilja ge gåvor till olika ändamål. En av FRIIs 
viktigaste roller är därför att på olika sätt identifiera och arbeta med faktorer som kan påverka all-
mänhetens förtroende för insamlande organisationer. FRIIs undersökningar visar att öppenhet kring 
styrning och ledning tillsammans med rapportering om effekt är de viktigaste parametrarna för att 
känna förtroende för en ideell organisation.

En kvalitetskod ger Tryggt givande
FRII ska vara en kvalitetsgaranti för ideella organisa-
tioner med insamlingsverksamhet. Under de senaste 
10 åren har FRII ökat kraven kring medlemsorga-
nisationernas ledning, styrning och ekonomi, och 
öppenhet om detta, genom införandet av FRIIs kva-
litetskod och riktlinjer för årsredovisning enligt K3. 
Utöver kvalitetskoden ställs krav på medlemmarna 
att sammanställa en årlig effektrapport och att följa 
vägledningar för etisk insamling. 

FRIIs Redovisningsråd utvecklar  
ideell sektor
Redovisningsrådet består av representanter från 
revisionsbyråerna EY, Grant Thornton, KPMG och 
PwC som träffas tillsammans med FRIIs general-
sekreterare fyra gånger under året. Rådet spelar en 
viktig roll för att utveckla FRIIs styrande riktlinjer 
för årsredovisning både i relation till ändringar som 
behöver göras för att öka transparensen och minska 
dubbelrapportering. 

Dataskyddsförordningen – korrekt 
behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförord-
ningen i kraft och ersätter personuppgiftslagen. FRII 
har under året lagt mycket kraft för att på olika sätt 
stödja medlemmarna i övergången. En detaljerad 
handledning har tagits fram och utbildningar och 
workshops har genomförts i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Med hjälp av en referensgrupp med 
representanter från ett 10-tal medlemsorganisatio-
ner har riktlinjer för dataskyddsförordningen ur ett 
insamlingsperspektiv påbörjats. 
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En kunskapsarena för insamling och givande
FRII ska vara en kunskapsarena, en plattform för kunskapsutveckling relaterat till insamling och 
givande. Det innebär att FRII erbjuder medlemmarna relevanta och prisvärda utbildningar liksom 
andra former av kompetensutveckling. Som branschorganisation strävar FRII efter att det ska vara 
hög kompetens i arbetet med insamling av gåvor då det är en förutsättning för att bidra till ökat 
förtroende och tryggt givande. 

Kompetensutveckling för tryggt 
givande
FRII arrangerar en rad aktiviteter - seminarier, 
fördjupningskurser, workshops, ”Samtal om” med 
mera. Frukost med FRII är en klassiker som fortsatt 
under året med teman som E-signering och autogi-
ro, Effektkartläggning, Agenda 2030, spelutredning-
en och trendspaning. Lunchträffar för general- 
sekreterare startades under året. Den första hölls i 
november hos Röda Korset och gästades av drygt en 
tredjedel av medlemmarna. 

Det mesta av utbildningsutbudet är öppet också för 
icke-medlemmar, eftersom allt fler olika typer av 
organisationer startar insamlingsverksamhet och 
givandet i Sverige ökar. Då är FRIIs utbildningar 
ett viktigt led i att öka kunskapen om givande och 
insamling hos andra ideella aktörer, kulturorganisa-
tioner och akademiska institutioner. 

Insamling av gåvor kräver 
kunskap
FRIIs grundkurs i insamling är en populär kurs som 
ges två gånger om året. Kursen vänder sig till dem 
som är nya som insamlare och till den som arbetar i 
en insamlingsorganisation, men med annan profes-
sion, som t ex kommunikatörer, marknadsförare, 
ekonomer eller IT-personal. Grundkursen ska ge en 
förståelse för både operativa och strategiska delar 
i insamling, liksom grundläggande kunskap om 
de olika kanalerna för insamling. Under 2017 har 
närmare 80 personer gått grundkursen och utvärde-
ringarna visade att FRII är nära det mål vi satt upp;  
5 poäng av 6 möjliga.
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Trender under året
Att hålla koll på trender är en central del av FRIIs 
arbete för att kunna bidra till att stärka kompetensen 
hos våra medlemmar, men också för att ligga steget 
före kring förutsättningarna för insamling. En av 
årets spaningar var ljud som del i kommunikationen 
med allt från röststyrning och ljud i annonser, till 
poddar och olika meddelandetjänster och botar som 
kan skapa en känsla av ett personligt tilltal till varje 
givare. Fintech, det vill säga nya finansiella tjänster 
som exempelvis betallösningar, och teknik, som 
blockchain, kommer att ha enorm påverkan på hur 
pengar transfereras. När data är det nya guldet och 
företags marknadsföring går från produkt till ända-
mål (product to purpose) ger det både möjligheter 
och utmaningar för ideella organisationer.

En av fem har skrivit testamente
Goda Testamentet är ett projekt som startade 2013 
på initiativ av FRII och engagerar idag ett 40-tal 
av FRIIs medlemmar. Projektet syftar till att öka 
kunskapen och medvetenheten om betydelsen av 
testamenten både bland privatpersoner och bland 
ideella organisationer. 

Målsättningen är att fler människor ska upprätta 
ett testamente och även tillvarata möjligheten att 
testamentera något till en ideell organisation. Bland 
annat finns webbplatsen godatestamentet.se där man 
kan hitta vad som behövs för att gå från god tanke 
till god handling, men också mer information om de 
medlemmar som är med i projektet. År 2016 skänkte 
svenskarna för första gången över en miljard via 
testamenten till drygt 80 av FRIIs medlemsorgani-
sationer. Styrelsen för FRII inledde under året en 
utvärdering av projektet.

Verktyg för professionell fundraising
När den sjätte omgången av Certifierad Fundraiser 
avslutades i november 2017 examinerades 13 nya 
deltagare. Utbildningen, som genomförs av Berghs 
School of Communication, är en ettårig utbildning 
med fyra tillfällen på plats i Stockholm och eget 
arbete däremellan.  Deltagarna kommer från FRIIs 

medlemsorganisationer, men även från kultursek-
torn, andra ideella organisationer, universitet och 
näringsliv. Certifierad Fundraiser följer kursplanen 
från European Fundraising Assocation (EFA). Nästa 
kursstart är planerad till september 2018. 
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Insamlingsforum 
– Nordens största konferens för  
insamling och givande
Insamlingsforum 2017 ägde rum den 9 - 10 maj på 
Djurönäset och slog rekord med drygt 300 deltagare 
från över 80 olika organisationer. Föreläsningarna 
kretsade kring teman som snabba förändringar i 
samhället, digitalisering, etik i insamlingsarbetet 
och konsten att bevara glöden i en alltmer profes-
sionaliserad bransch. Internationella influenser och 
kunskap är en central del av Insamlingsforum och 
bland de internationella föreläsarna märktes 

Ian MacQuillin, chef för tankesmedjan Rogare vid 
University of Plymouth, Storbritannien och Leah 
Eustace, Blue Canoe Philantropy, Kanada. Kultur- 
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inled-
ningstalade och trendspanaren Göran Adlén höll en 
uppskattad avslutning.

6



Kunskap och fakta ger bättre beslut
FRII är också ett forum dit beslutsfattare, media, givare och allmänhet ska kunna vända sig för att få 
kunskap och information. Därför tar FRII in relevant statistik, publicerar egna rapporter och samlar 
kunskap från Sverige och internationellt. Kunskap och fakta är viktigt för att få bättre beslutsunderlag 
och FRII arbetar för att öka forskningen i Sverige om givande och insamling i praktik och teori.

Fortsatt ökning av insamlade medel 2016
Gedigen statistik kring gåvogivande och insamlingsresultat är en central del av FRIIs arbete. FRII begär varje 
år in statistik över insamlade medel från medlemmarna och underlaget används bland annat för olika rapporter 
och medlemsfakturering. 

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. Det skedde å andra sidan en  
mycket kraftig ökning på 14 % mellan 2014 – 2015 när 
stödet för människor på flykt var stort och intensivt.

Att många medlemmar lyckades bibehålla engagemanget 
från givare, och till och med i vissa fall öka insamlingen av 
gåvor, är därför mycket positivt. Den största andelen gåvor 
och bidrag kommer från allmänheten med 62% av totalt 
insamlade medel.
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Organisationernas transparens och 
effekt viktigt för givarna
FRII mäter årligen med hjälp av Novus utvecklingen 
av förtroendet för ideell sektor och hur allmänheten 
ser på gåvogivande. Resultaten understryker vikten 
av att FRII kontinuerligt stödjer arbetet med ledning 
och styrning i våra medlemsorganisationer liksom att 
sätta fokus på effekt och ändamål snarare än adminis-
trationskostnader vid utvärdering av organisationer. 

Undersökningen från 2017 visar fortsatt att drygt tre 
av fyra ställer sig positiva till ideella organisationer 
och knappt sex av tio uppger att de skänkt pengar de 
senaste sex månaderna. Drygt hälften (55%) svarar att 
de tror att de projekt/ändamål som organisationerna 

samlar gåvor till åstadkommer resultat i hög grad. 
Här finns en stor potential för organisationerna att 
berätta mer om vad man åstadkommer och vilken 
nytta som görs. 

Drygt 66% uppger att man framför allt vill se vad 
pengarna man skänkt har bidragit till för ändamålet, 
men också vad organisationen åstadkommit totalt 
sett för ändamålet.

När allmänheten får rangordna vad som är viktigast 
för att känna förtroende för en ideell organisation är 
det öppenhet kring styrning och ledning följt av att 
organisationen visar hur de skänkta pengarna gör 
nytta. De yngre svarar oftare än andra att visa nyttan 
är viktigast. 
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Fråga: Vilken typ av information vill du ha? 

Ideella julklappar populärt alternativ
FRII har även med hjälp av Novus för andra året un-
dersökt allmänhetens inställning till att ge och att få en 
gåva från en ideell organisation i julklapp. I år ställdes 
också frågor kring vetskapen om företagens julgåvor. 
Ideella julklappar är fortsatt populära att få men inte att 
ge och helst ger vi till mamma. Undersökningen visar 
också att bara en av fyra anger att deras arbetsgivare 
skänker pengar till en ideell organisation i samband med 
jul. Företagen engagerar sällan medarbetarna i valet av 
mottagare av gåvorna.
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Staten, kapitalet eller medborgaren  
– vem finansierar civilsamhället?
I maj lanserades den fjärde samlade rapporten om 
finansiering av ideell sektor som FRII gör tillsam-
mans med PwC. Detta är den enda rapport i Sverige 
som sammantaget belyser allmänhetens syn på ideell 
sektor och givande, trenden för insamling av gåvor, 
finansieringen av civilsamhället i stort, samt ideella 
organisationers uppfattning om framtiden. Finansie-
ringsrapporten liksom FRIIs insamlingsstatistik är 
mycket efterfrågade och viktiga verktyg för att bygga 
kännedom om FRIIs verksamhet och kunskap. 

Rapporten gav stort genomslag medialt och FRIIs 
generalsekreterare fick möjlighet att diskutera gåvo-
givandet i SVTs morgonprogram.

Rapporten visade också att glassindex; relationen 
mellan insamlade medel till alla 90-konton och 
svenskarnas konsumtion av sötsaker och glass, har 
stärkts något till idéburen sektors fördel. Kanske kan 
ett trendbrott skönjas, svaret ges i rapporten 2018. 

Patos fördjupar och sprider kunskap
Patos, FRIIs digitala magasin om givande och 
insamling, kom ut med sex nummer under året. I 
fördjupande artiklar, expertintervjuer, krönikor 
och analyser tog Patos upp teman som: Innova-
tion i ideell sektor, Professionell och passionerad, 
Företagssamarbete – vägen till en bättre värld? och 

Givandet i det nya Sverige. Antalet prenumeranter 
har ökat under året med drygt 9 % och öppningsgra-
den är hög. Redaktionsrådet har bestått av medarbe-
tare från FRII, frilansskribenter och deltagare från 
medlemsorganisationer. 
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Gåvor bygger ett starkare civilsamhälle
FRII arbetar för ökat givande i Sverige därför att vi tror på ett starkt civilsamhälle. Genom att 
förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. 
FRII har under året ökat insatserna för att proaktivt lyfta fram viktiga branschfrågor och förbättra 
förutsättningarna för insamling och givande. 

Hearing i EU-parlamentet
I september medverkade FRIIs generalsekreterare i 
en hearing på temat ”Models of Civil Society” för att 
visa på hur samverkan mellan civilsamhället och sta-
ten kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Här 
finns fortfarande potential till utveckling då Sverige 
är ett av få länder i Europa som inte har incitament 
för gåvogivande. Det gavs också möjlighet att prata 
med bland annat Anna Maria Corazza Bildt om olika 
frågor på EU-nivå som har inverkan på insamling av 
gåvor i Sverige. 

Mer relevant och kostnadseffektiv 
granskning
Med den utveckling som insamling av gåvor har 
genomgått och med förändrade förutsättningar för 
insamling och givande framöver, är ett viktigt fokus 
för FRII att etablera en granskning som bidrar till 
tryggt givande. Det handlar om att skapa en god och 
relevant granskning som ger insyn i organisationer-
nas effekt och effektivitet samtidigt som kostnader 
och administration för rapportering minskar. 

Lotterier ger organisationer frihet 
FRII har tillsammans med Riksidrottsförbundet och 
Forum och IOGT-NTOs projektledare, drivit ideella 
sektorns uppfattning kring licensutredningen om spel 
och lotterier. Det är en viktig fråga där fortsatt skatte-
frihet är avgörande liksom att inte begränsa utveckling 
av nya digitala spelprodukter för den ideella sektorn. 
Kampanjen ”Vinst varje gång” satte fokus på att lotte-
rierna är en intäktskälla som organisationen fritt kan 
välja att använda till det ändamål där det behövs mest. 
Utredningen presenterades den 31 mars och innebar i 
stora drag fortsatt skattefrihet för ideella organisatio-
ner, medan on-linebingo dessvärre lades utanför den 
ideella sektorns del. FRIIs remissvar för utredningen 
skickades in i juli 2017.
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Almedalen – möten med  
medlemmar och beslutsfattare
Ett sätt för FRII att sätta ljuset på viktiga frågor 
för insamlingsorganisationer är att vara delaktiga 
i Almedalen. I år genomfördes dels en debatt om 
spelutredningen där civilministern medverkade,  
dels ett samtal om finansieringen av ideell sektor 
baserat på rapporten ”Staten, kapitalet eller medbor-
garen -  vem finansierar civilsamhället?”. Dagarna 
i Almedalen gav också tillfälle till möten med  
medlemmar.

Ny teknik  
– nya betalningslösningar
Ny teknik, nya transaktionsavgifter och nya be-
talningslösningar skapar ändrade förutsättningar 
för insamling. Det är viktiga områden för FRII att 
bevaka och ha kunskap om för att ge medlemmarna 
rådgivning, men också för att kunna påverka där det 
behövs. Under året har FRII tagit fram en vägled-
ning för medlemmar, givare och dem som vill starta 
en digital gåvoplattform. 

#GivingTuesday lanseras
Den 28 november lanserade FRII #GivingTuesday i 
Sverige, en global gräsrotskampanj för att uppmunt-
ra givande. FRII är ”global partner” för Giving Tues-
day i Sverige och ska bidra till att fler människor, 
företag, organisationer och myndigheter engagerar 
sig. Detta år smygstartade vi i liten skala, men fick 
ändå flera medlemmar och andra runtom i Sverige 
att visa upp sina insatser via hashtag  
#givingtuesdaysweden på givingtuesday.se. 

Två radiointervjuer, en TV-intervju och en rad 
artiklar spred också information. Inför Giving  
Tuesday den 27 november 2018 kommer FRII skapa 
en plattform för att öka synligheten och aktiviteter-
na så att fler kan vara med.

# GIVING
TUESDAY
SWEDEN
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 Årets insamlare
Årets Insamlare är en utmärkelse för att uppmärksamma nytänkande och inspirerande initiativ som både 
ökar insamling av gåvor och ger andra positiva effekter. Med fler nomineringar än någonsin utsågs vinnare i 
fyra kategorier under Insamlingsforums festmiddag den 9 maj. 

Juryn utgjordes av Göran Adlén (trendguru), Anna Hemlin (Hjärnfonden), Pär Larshans (Ragnsells),  
Charlotte Rydh (FRII), Cecilia Schön Jansson (Sveriges kommunikatörer). 

Vinnarna för insatser gjorda under 2016 var:

Årets insamlare – Organisation: Barncancerfonden

Årets insamlare – Person: Roger Akelius för Läkare utan gränser. Priset mottogs av Pål Ahlsén, VD för 
Akelius Fastigheter.

Årets insamlare – Företagssamarbete: Salvequick och Clowner utan gränser

Årets insamlare – Kampanj: Göteborgs stadsmission

Juryns specialpris: Sjöräddningssällskapet och Schibstedt – Gula båtarna

ÅRETS FÖRETAGSSAMARBETE: 
SALVEQUICK & CLOWNER UTAN GRÄNSER

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET & SCHIBSTEDT  
- GULA BÅTARNA

ÅRETS INSAMLARE ORGANISATION: 
BARNCANCERFONDEN

ÅRETS KAMPANJ: 
GÖTEBORGS STADSMISSION 

ÅRETS PERSON: 
ROGER AKELIUS,  

LÄKARE UTAN GRÄNSER
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Förteckning över medlemmar
A Non Smoking Generation
ActionAid
Afrikagrupperna
Afrikas flygande läkare - AMREF
Alzheimerfonden
Amnesty International
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Aspergerförbundet
Barncancerfonden
Barndiabetesfonden
Barnfonden
Blomsterfonden
BRIS
Bröstcancerförbundet
Bufff Sverige
Cancer- och Allergifonden
Cancerfonden
CancerRehabFonden
Chemsec
Civil Rights Defenders
Clowner utan Gränser
Demensfonden
Diabetesfonden
Diakonia
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
ECPAT Sverige
Erikshjälpen
Eskilstuna Stadsmission
Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse
Flickors Utbildning i Kamerun
Forska Utan Djurförsök
Friends
Friluftsfrämjandet
Frisk och Fri - Riksföreningen mot 
ätstörningar
Frälsningsarmén
FUB
Föreningen Fairtrade Sverige
Föräldralösa Barn (tidigare  
Adoptionscentrum)
Gambiagrupperna
Greenpeace Norden
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Göteborgs Räddningsmission
Hand in Hand Sweden
Hela Människan
Hjärnfonden
Hjärta till Hjärta
Hjärtebarnsförbundet
Hjärt-Lungfonden
Human Rights Watch
Hungerprojektet
Håll Sverige Rent
Hörselskadades Riksförbund - HRF

Ideella föreningen Furuboda Åhus
IndianChildren
Individuell Människohjälp - IM
Insamlingsstiftelsen Bräcke Diakoni
Insamlingsstiftelsen Choice
Insamlingsstiftelsen RFSL
Interpeace
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
Islamic Relief
Jontefonden
Kalmar Stadsmission
KFUM Sverige
Kristna Fredsrörelsen
Kvinna till Kvinna
Kvinnor & Hälsa
Latinamerikagrupperna
Lepramissionen
Lilla Barnets Fond
Linköpings Stadsmission
Läkare i Världen
Läkare Utan Gränser
Läkarmissionen
Läxhjälpen
Mattecentrum
Mentor Sverige
Mercy Ships Sweden
Min Stora Dag
Mind
Naturarvet
Naturskyddsföreningen
Neuroförbundet
New Hope Reseindustrins Barnfond
New Life Mission
Njurfonden
Nordens Ark
Nordisk Hjälp
Operation Smile Sverige
Oxfam Sverige
Palestinagrupperna i Sverige
Peace Parks Foundation Sweden
Plan International
PMU InterLife
Project Playground
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Psykiatrifonden
Radiumhemmets Forskningsfonder
Raoul Wallenberg Academy
Reach for Change
Reumatikerförbundet
RFSU Insamlingsstiftelse
Right Livelihood Award Stiftelsen
Riksförbundet för Rörelseförhindrade 
Barn och Ungdomar - RBU
Riksförbundet Hjärt-Lung

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Rådgivningsbyrån för asylsökande och 
flyktingar
Rädda Barnen
Save the Orangutan Sweden
Scouterna
Sjöräddningssällskapet
Skåne Stadsmission
SOS Barnbyar
Spädbarnsfonden
Star for Life
Stiftelsen Fryshuset
Stiftelsen Läkare Mot Aids Forsknings-
fond
Stockholms Stadsmission
STÖDKRIS
Suicide Zero
Svenska Afghanistankommittén - SAK
Svenska Celiakiförbundet
Svenska FN-förbundet
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Hästars Värn
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska Livräddningssällskapet
Svenska Läkare mot Kärnvapen - SLMK
Svenska Röda Korset
Sverige för UNHCR
Sveriges Lions Hjälpfond
Sveriges Ornitologiska Förening –  
BirdLife Sverige
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds- 
förbund - Sportfiskarna
Teskedsorden
The Perfect World Foundation
Tjejzonen
Tostan Sverige
Ung Cancer
Unicef Sverige
Uppsala Stadsmission
War Child
WaterAid
We Effect
Vi-skogen
World Animal Protection
World Childhood Foundation
World’s Children’s Prize
Världsnaturfonden WWF
Västerås Stadsmission
Ågrenska
Örebro Stadsmission



Kontakt:

08-677 30 90

info@frii.se

www.frii.se

Adress:

Drottninggatan 30

Postadress: Box 623, 101 32 Stockholm


