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FRII: ”Ställ högre krav på genomlysning, 
sundhet och kontroll av gåvoplattformar” 
 

Privata insamlingar till välgörande ändamål, ofta kallad ”crowdfunding”, 
har blivit allt vanligare. Och det är många företag som tillhandahåller 
digitala plattformar och verktyg för dessa insamlingar. Men, hur ska man 
kunna kontrollera att aktörerna är seriösa?  
Regeringen har precis lämnat ett förslag i ärendet, men FRII menar i ett 
yttrande att förslaget inte är tillräckligt långtgående, utan vill se skärpta 
krav på kontroll och genomlysning. 
 

FRII är positiva till regeringens förslag om att lagstiftning behövs för att skapa legitimitet och 

kontroll över gåvoplattformarna.  Däremot anser FRII att utredningens förslag att 

donationsbaserad gräsrotsfinansiering, endast ska omfattas av registreringsplikt hos 

Finansinspektionen inte är tillräckligt. Gåvoplattformar bör omfattas också av tillståndskravet. 

 
Ofta vinstdrivande  

- Utredningen saknar ett helhetsperspektiv, särskilt på de plattformar som förmedlar gåvor till 

ideella organisationer, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII.  

- Utredningen lyfter fram de privata gåvorna, så kallad gräsrotsfinansiering, som rent altruistiska 

och "goda" och det anser vi är en problematisk bild. Från givarens sida är donationen förstås rent 

altruistisk, men plattformen som förmedlar donationen är oftast en vinstdrivande verksamhet. 

 
Högre krav på genomlysning, sundhet och kontroll 

Enligt FRIIs kartläggning tar plattformar för insamling till ideella organisationer i Sverige ut en 

avgift på mellan 3 och 8%, som antingen dras av direkt från donationen, eller som debiteras 

organisationen enligt ett upprättat avtal. Och det är långt ifrån alla plattformar som är 

transparenta gentemot givaren med dessa avgifter. 

FRII menar att det måste ställas högre krav på plattformsföretag vad gäller genomlysning, 

sundhet och kontroll av hur transaktionen av givarens pengar går till.  

När det gäller donationer till ideella organisationer bör det också finnas ett tak för hur stor andel 

av donationen som plattformen får ta i transaktionskostnader, skriver FRII i sitt yttrande. 

- Det är i grunden positivt att allt fler aktörer vill engagera sig för civilsamhället, och 

donationsbaserad gräsrotsfinansiering kan vara en bra möjlighet för ideella organisationer att 
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etablera eller öka sin insamling av gåvor, säger Charlotte Rydh. Men, det måste ställas högre 

krav på plattformsföretag att vara öppna med sina avgifter. De behöver också kunna visa att 

pengarna verkligen överförs till organisationen.  

 
Om FRII 

FRII är en branschorganisation som arbetar för att insamling av gåvor ska bedrivas transparent, 

etiskt och professionellt. FRII representerar drygt 150 organisationer som under 2017 samlade in 

drygt 8,7 miljarder kronor i gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer. 

 
Om utredningen om gräsrotsfinansiering SOU 2018:20 

I juli 2016 tillsattes en utredning om gräsrotsfinansiering (s.k. crowdfunding) för att förbättra 

förutsättningarna för utvecklingen av finansieringsformen som en alternativ källa till 

finansiering för företag och att möjliggöra för individer att hitta gemensamma 

finansieringslösningar i allmänhet inom civilsamhället. 

Den 19 mars 2018 överlämnades betänkandet till Finansmarknads- och konsumentminister Per 

Bolund.   

 

Utredningen delar upp gräsrotsfinansiering i fyra olika finansieringsformer: Lånebaserad, 

andelsbaserad, belöningsbaserad och donationsbaserad. Utredningens fokus har varit på de två 

första finansieringsformerna och förslaget innebär att dessa två ska omfattas av ett tillståndskrav. 

De två senare ska endast ska omfattas av lagstiftningen i begränsad utsträckning och här anser 

utredningen att det räcker med registreringsplikt hos Finansinspektionen. 

 
För mer information kontakta: 

Charlotte Rydh, generalsekreterare 

073 - 661 22 93 

charlotte@frii.se 

 

Linda Jacobsson, projektledare analys och intressepolitik 

08-677 30 91 

linda@frii.se 


