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1. En branschorganisation för tryggt givande
I en värld av snabb förändring där allt från teknologiutveckling och demografiska förändringar till politisk polarisering och nya 
former av engagemang och givande påverkar snabbt och oförutsägbart är det särskilt viktigt att en branschorganisation som FRII 
har förutsättningar för att stödja medlemmarna att möta den snabba förändringstakten. Den ideella sektorn kan sällan ta ledarrollen 
i teknisk utveckling utan får förhålla sig till vad som utvecklas för den kommersiella sidan samtidigt som många politiska beslut inte 
tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som civilsamhällets organisationer verkar under. Att se till att FRII är en 
branschorganisation som blickar framåt och tar fokus på 2020-talet har varit ett centralt fokus för styrelsens arbete de senaste två 
åren. 

Under 2018 har flera pusselbitar fallit på plats och det känns hoppfullt att inför 2019 kunna visa på detta som tagits och föreslå en 
utveckling av FRII som kan ta oss ett par steg närmare vår vision. Vår förhoppning är att ett ökat givande stärker civilsamhället i 
stort och ger förutsättningar för brett engagemang från alla åldersgrupper. Resultaten av styrelsens sex strategiska initiativ är:

• Projektet Goda Testamentet har avslutats och kunskapen integrerats i FRIIs ordinarie hemsida vilket gör den tillgänglig för 
alla medlemmar. 

• Rollen som branschröst kan nu vidareutvecklats tack vare en tydlig budskapsplattform och intressepolitiska prioriteringar. 

• Under många år har ett nytt namn för FRII diskuterats och prioriterades under 2018 med utgångspunkten att ge FRII 
möjlighet att vara en tydligare röst för tryggt givande. Ett förslag presenteras till årsmötet 2019.

• En arbetsgrupp tillsatt av styrelsen har gjort en genomgripande översyn av FRIIs stadgar inklusive en genomlysning av FRIIs
medlemsparagraf för att stärka föreningens styrning och struktur, anpassa stadgarna till FRIIs kvalitetsarbete och förbereda för 
2020-talets olika typer av insamlingsverksamheter. Även detta är ett förslag till årsmötet 2019. 

• En förstärkning av FRIIs kvalitetsarbete har inletts under året med sikte på att förtydliga och förenkla för både medlemmar 
och omvärld. I samband med översynen av nytt namn för FRII har också FRIIs märkning Tryggt givande inkluderats för att ge 
medlemskapet i FRII en tydlig markör. 

• Slutligen, att få tillstånd en modern och kostnadseffektiv granskningsfunktion av insamlingsorganisationer har varit en av de
viktigaste uppgifterna som också engagerat medlemmar brett. Det har gett resultat då en dialog med huvudmännen för Svensk 
Insamlingskontroll har inletts under året. Tillsammans med medlemmarna har FRII tagit fram en idéskiss för ett 
granskningsprotokoll och en organisation som kommer att öka möjligheterna för utveckling av ideella organisationer och 
bidra till ett tryggt givande.

Per Leander Charlotte Rydh
Ordförande Generalsekreterare

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



2. Det här är FRII
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.

Styrelsen 2018/19

Från vänster: Jesper Nilsson, Rädda Barnen, Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsorden, 
Cajsa Wiking, World Child Forum, Johan Pettersson, Oxfam, Eva Rundgren 
Forsberg, FN-förbundet, Per Leander, ordförande, Friends, Cecilia Chatterjee
Martinsen, Wateraid. Ej med på bild: Marika Hjelm Siegwald, Act Svenska Kyrkan
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Richard Andersson, ordförande, Insamlingschef We Effect och Vi-skogen
Veronique Lönnerblad, Generalsekreterare, UNICEF Sverige
Lotta Säfström, Direktör, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Elektorsgruppen:

Ann Bülow, Verksamhetscontroller, Individuell Människohjälp
Johan Mast, VD, Johan Mast Consulting AB
Anneli Rogeman, konsult i ledarskapsfrågor



3. En bredd av medlemmar
FRIIs medlemmar representerar ett brett spektrum av 
organisationer som arbetar för många olika viktiga ändamål. 
En bred och mångfacetterad medlemsgrupp är avgörande 
för att FRII ska kunna vara en stark och trovärdig 
företrädare för insamlande organisationer och ideell sektor.

Därför är det både roligt och uppmuntrande att FRII under 2018 har fått 7 nya 
medlemmar, och föreningen hade vid årets slut 157 medlemmar. FRII har under året 
förbättrat medlemsansökningsprocessen både för skapa bättre förutsättningar för nya 
medlemmar att uppfylla FRIIs kvalitetskrav och för att effektivisera hantering av nya 
medlemmar. Det har lagt grunden för FRII framöver mer aktivt kan uppmuntra 
medlemsansökningar. En första medlemsträff för nya medlemmar genomfördes i 
samband med årsmötet där medlemmarna även fick en introduktion till kvalitetskoden 
och hur rapporteringen går till. 

En medlemsundersökning gjordes i slutet av 2018 med 93 medverkande organisationer 
och visade att 85% har ett stort eller mycket stort förtroende för FRII som 
branschorganisation.

Som en följd av de strategiska projekten och utvecklingsarbetet inom FRII har flera 
arbets- och referensgrupper varit aktiva under året. Engagemanget från medlemmarna 
och deras medarbetare är en förutsättning för att FRII ska kunna utvecklas och bidra till 
bättre förutsättningar för insamling av gåvor. Aktiva grupper under året har fokuserat 
på följande områden:

• Nyckeltal för insamling

• Dataskyddsförordningen

• En modern och relevant granskningsfunktion

• Stadgerevidering för 2020-talet

• Nytt namn för FRII

Utöver detta har många medarbetare bidragit med sin kunskap och erfarenhet i de olika 
utbildningar och kurser som FRII erbjuder.
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4. Kunskap och fakta för bättre 
insamling

FRII ska vara ett forum dit medlemmar men också 
beslutsfattare, media, allmänhet och andra intresserade 
kan vända sig för att få kunskap och information om 
insamling och givande. Därför tar FRII in relevant 
statistik, publicerar egna rapporter och samlar kunskap 
från Sverige och internationellt.

Gedigen statistik kring gåvogivande och insamlingsresultat är centralt för 
att FRII ska vara både kunskapsarena och branschröst. FRII begär varje år 
in statistik över insamlade medel från medlemmarna och underlaget 
används bland annat för olika rapporter och medlemsfakturering. Detta ger 
dock bara en bild av föregående års utveckling en gång om året med 5 
månaders fördröjning.

Nyckeltal för insamling utvecklas

För att kunna bidra med kunskap om hur gåvoinsamling utvecklas löpande 
har vi därför under 2018 tillsammans med en referensgrupp från 
medlemmarna utforskat hur FRII kan ta fram nyckeltal för insamling av 
gåvor. Ambitionen är att skapa snabbare och mer tillgängliga data kring 
givandet i Sverige som ska kunna användas som ett verktyg både av FRII 
som branschorganisation och av medlemmarna i sitt utvecklingsarbete. 
Under 2018 testades datainhämtning i en mindre grupp av medlemmar. I 
slutet av året genomfördes den första breda inhämtning av data som sedan 
rapporterades som nyckeltal avseende tredje kvartalet 2018. 

Fortsatt ökat givande 2017

FRIIs medlemmar samlade in totalt 8,7 miljarder kronor 2017 i gåvor och 
bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Det är en ökning med 
5 % mot föregående år. Under 2017 var det framför allmänhetens givande 
som ökade. Det är fortsatt de stora organisationerna som dominerar

insamlingen i Sverige, där de 19 största medlemmarna (12% av antalet 
medlemmar i FRII) står för 74 % av totalt insamlade medel för 2017. 

En prognos för insamling av gåvor 2018 tyder på att den ökning av 
gåvor som vi har sett de senaste 12 åren möjligen är på väg att mattas av. 
Prognosen som är baserad på en enkät gjord bland de 29 största 
organisationerna med en svarfrekvens på 83%. Den visar dock att 
allmänheten verkar fortsatt givmilda då majoriteten organisationer 
uppger ökningar av gåvor från allmänheten. Utav de organisationer som 
uppger att de minskar sin insamling säger en majoritet att de ser 
minskningar i gåvor och bidrag från företag och organisationer. 



Drygt 300 tog del av FRIIs fyra rapporter
Utöver insamlingsstatistiken har FRII tillsammans med PwC under 
fyra år gjort en rapport om förutsättningarna för finansiering av 
ideella organisationer. I år valde vi att göra tre mindre rapporter 
med olika fokus. Lanseringen av dessa tre rapporter samt 
insamlingsstatistiken lockade närmare 300 personer väl uppfyllde 
målsättningen att nå fler. Alla rapporter finns på FRIIs hemsida. 

Den första rapporten ”Tillit och fördom 2018” presenterades i mars och baseras 
på en undersökning gjord av Novus bland allmänheten om deras inställning till 
ideella organisationer och givande. Rapporten lyfte bland annat fram 
generationsgapet mellan de yngsta (18-29) och de äldsta (65-79).  För att den 
yngre generationen ska känna förtroende för en organisation är transparens 
viktigare liksom att organisationen kan visa på nyttan som uppnås. För den äldre 
generationen fungerar 90-kontot fortfarande som en markör som ger 
förtroende. Bland de yngre vill 60 % skänka en gåva via swish jämfört med 38 % 
av alla svarande. 

I oktober var det dags för rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem 
finansierar civilsamhället?” som går på djupet kring förutsättningarna för 
finansiering av civilsamhället. I år låg tonvikten på demografiska och 
samhällsekonomiska förändringar. Där framkommer att klyftorna mellan de 
hushåll med bästa ekonomiska förutsättningar och de hushåll med de lägsta 
hushållsinkomsterna ökar. En större andel av hushållens finansiering av 
civilsamhället kommer via gåvor än tidigare där gåvor och medlemsavgifter nu 
är på samma nivå. 

Den sista rapporten under 2018 baserades på en undersökning som besvarades 
av 138 ledare i FRIIs medlemsorganisationer och andra ideella organisationer. 
Rapporten ”Utmaningar och möjligheter för ideell sektor” syftar till att ge en 
bild av hur chefer inom ideell sektor ser på framtiden. Det är fortsatt en positiv 
inställning till framtiden, särskilt bland FRIIs medlemsorganisationer, men det 
framkommer en viss oro för finansieringen framöver. 

Kunskap och fakta är viktigt för att få bättre beslutsunderlag både för 
medlemmar och politiker. Under året har FRII därför vidgat nätverket av 
kontakter med forskare i Sverige och internationellt  med målsättningen att öka 
kunskapen i Sverige om givande och insamling i praktik och teori. 
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5. Förstärkt utbildningsverksamhet
En annan viktig del i FRIIs roll som kunskapsarena är 
att erbjuda medlemmarna, och andra organisationer, 
myndigheter och företag, relevanta och prisvärda 
utbildningar liksom andra former av 
kompetensutveckling med relevans för insamling av 
gåvor. Utbildningsverksamheten är också en viktig 
intäktskälla. 

Verksamheten för utbildningar och evenemang har förstärkts genom ny 
kompetens och en tydligare organisation på kansliet.  Processerna för 
utbildningsutveckling och genomförande av utbildningar har  
implementerats vilket stärkt kvaliteten i utbildningarna. 

Tre nya fördjupningsutbildningar

FRIIs grundkurs i insamling är fortsatt populär och genomfördes som 
tidigare i februari samt oktober. Kurserna var fullbokade och totalt deltog 
79 personer. Satsningen på att bredda utbildningsutbudet tog fart under 
året med utveckling av tre nya fördjupningsutbildningar, Chef i 
insamlingsorganisation, Att lyckas med företagssamarbeten samt 
Effektmätning i praktiken. Dessa utbildningar kommer att ges årligen. 
Certifierad Fundraiser, som ges i samarbete med Berghs School of
Communication, startade i september med 10 deltagare. 

Totalt deltog drygt 300 personer från 97 olika organisationer i FRIIs
utbildningar och kurser under året varav 10 % kom från andra än 
medlemsorganisationer vilket var i linje med målsättningen. Medarbetare 
från 55% av FRIIs medlemsorganisationer har under året deltagit på 
någon av FRIIs utbildningar och seminarier. Det genomsnittliga 
omdömet av utbildningarna som helhet under 2018 låg på 4,5 av 6 
möjliga, vilket var något under målet på 4,9.

Nya former av mötesplatser

FRII har under 2018 aktivt arbetat med att prova nya former av 
mötesplatser för våra medlemmar, i första hand chefer. Vi har bjudit in till 
luncher för generalsekreterare, insamlings- och kommunikationschefer 
samt ekonomichefer. Syftet har varit att medlemmarna ska få chans att 
träffa kollegor, dela erfarenheter och fylla på med ny kunskap och 
inspiration men också bidra som bollplank till FRII i viktiga frågor. Totalt 
deltog 137 personer från 80 av våra medlemsorganisationer under årets 
fem lunchträffar. 

Frukost med FRII är en populär medlemsaktivitet som ägde rum 13 gånger 
under året på teman som podcast, GDPR, trendspaningar, #GivingTuesday.



6. Insamlingsforum 2018
Insamlingsforum är Nordens största konferens om insamling och 
givande och hölls den 24 -25 april på Quality Globe Hotel i 
Stockholm. Civilminister Ardalan Shekarabi inledde två intensiva 
dagar med teman som insamling och ledarskap i en föränderlig värld, 
digital kommunikation och samarbeten med företag.

Konferensen lockade över 300 deltagare som tog del av tjugosju seminarium med både 
nationella och internationella föreläsare. Med närheten till Stockholm var GS-huset, ett 
särskilt spår för generalsekreterare, fullbokat med 30 deltagare.  

Insamlingsforum möjliggjordes tack vare vår partner 21 Grams och 17 utställare:
Berghs School of Communication, Better now, Fundraisingbyrån, Checkbiz, Grant 
Thornton, KomMed, Mindwize, NGO PRO, Nordea, Novus, Parajett, Pennybridge, 
Pressdata, Prospector, Talk Fundraising, Target Aid och Åtta.45 Tryckeri som bidrog 
med sin kunskap och erfarenhet till sektorn. Tack vare våra partners och utställare kan 
FRII hålla en prisnivå på Insamlingsforum som möjliggör att fler kan delta och ta del av 
viktig kunskap.

Lättillgängligt, intressanta internationella och svenska 
talare med nya ämnen. Gillade storseminarierna båda 
förmiddagarna med annan typ av talare än från 
insamlingsbranschen, men som kan agera 
brobyggare.

Deltagare Insamlingsforum 2018



7. Årets Insamlare – inspiration och 
förebilder
Årets Insamlare är en utmärkelse för att uppmärksamma 
nytänkande och inspirerande initiativ som både ökar 
insamling av gåvor och ger andra positiva effekter. 

I samband med Insamlingsforums middag prisades vinnare i fem kategorier där 
ny för i år var Årets kollega. Juryn valde även att dela ut ett specialpris ”Årets 
Stjärnskott”.  

Juryn bestod av Göran Adlén (trendguru), Tomas Carlström (Göteborgs 
Stadsmission, en av vinnarna 2016), Pär Larshans (Ragnsells), Charlotte Rydh 
(FRII), Camilla Wallander (Berghs School of Communication) och Karin 
Zingmark (konsult)

Vinnare i respektive kategori för insatser 2017

Organisation: World Animal Protection Sverige
Kampanj: Friends och Snällkalendern
Företagssamarbete: Stena Line och Mercy Ships
Givare: Håkan Florin för Prostatacancerförbundet
Kollega: Jenny Sjöberg från Världsnaturfonden WWF

Juryns specialpris ”Årets Stjärnskott” gick till 12-årige Albert Hellström från 
Vadstena som samlat in pengar till Operation Smile.

Vinnare i kategorin Årets Organisation, World Animal Protection

Sverige. På bild: Yrsa Sturesdotter, Insamlingschef

Vinnare i kategorin Årets Givare, Håkan Florin, 

Prostatacancerförbundet



8. Kvalitetsarbete för ökat förtroende
Ett trovärdigt kvalitetsarbete är nödvändigt för att FRII ska kunna 
bidra till bättre förutsättningar för medlemmarna att öka givandet 
i Sverige och vara en röst för att självreglering av insamlande 
organisationer. Dialogen kring en modern granskning av 
insamlingsorganisationer liksom ökat fokus på effekt och etik har 
varit centralt under året. 

Förbättrade rutiner för rapportering

Att införa en mer tydlig och effektiv process för information, rapportering och 
uppföljning av kvalitetskoden och effektmätning har varit i fokus under året. Införandet 
av ett CRM-system har underlättat uppföljning och stöd till medlemmar i samband med 
rapportering. Under 2018 skulle majoriteten av FRIIs medlemmar (118) rapportera på 
kvalitetskoden. Andelen medlemmar som rapporterade i tid, utan avvikelser eller med 
väl motiverade avvikelser, var 93 % vilket är över målet på 90 %. I april 2018 utökades 
kraven i medlemsansökan för att säkerställa att  även nya medlemmar efterlever FRIIs
kvalitetskod. Detta ledde till en snabbare kvalitetssäkringsprocess av nya medlemmar, 
vilket ökar FRIIs trovärdighet som kvalitetsgarant. 

Riktlinjer för dataskyddsförordningen togs fram

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning – GDPR – i kraft och ersatte 
Personuppgiftslagen (PuL). Tack vare referensgruppens intensiva arbete och extra stöd 
från Läkare utan gränser kunde FRII presentera riktlinjer för dataskyddsförordningen för 
insamlingsorganisationer i maj. En rad utbildningar och seminarier hölls också under 
året.  FRII har tillsammans med SWEDMA också inlett en dialog med Datainspektionen.



9. På väg mot större genomslag
Under året har ökad aktivitet i politiska sammanhang 
och en förbättrad hemsida lagt grunden för att FRII ska 
få större genomslag som företrädare för insamlande 
organisationer och tryggt givande. 

Partsgemensamt Forum och fem remissvar

Under 2018 har FRII varit representerade i Partgemensamt Forum, en 
arena för dialog mellan regeringen och civilsamhället där olika centrala 
frågor tas upp. Med en analytiker på kansliet har FRII kunnat besvara 
fem remisser som behandlat allt från gräsrotsfinansiering (crowdfunding) 
till tryggad tillgång till kontanter, och därmed etablera sig tydligare som 
en relevant remissinstans. 

Ny hemsida ger förutsättningar för bättre kommunikation

En ny hemsida lanserades i mars med målsättningen att vara en central 
plattform och kanal för FRIIs kommunikation. Med hemsidan som 
utgångspunkt kan utbudet av utbildningar, medlemsaktiviteter, samt 
undersökningar och rapporter göras tillgängligt via sociala kanaler. Den 
nya hemsidan har lagt grunden till större genomslag och spridning för till 
exempel rapporter, nyheter och andra debattartiklar samt till en ökning 
av antalet följare i valda sociala kanaler. I syfte att nå fler utanför den 
omedelbara medlemskretsen har Patos utvecklats under året till ett 
månatligt nyhetsbrev med en blandning av mer fördjupande artiklar och 
kortare inlägg. Vid slutet av året hade Patos 1562 prenumeranter.

Almedalen

Under juli månad flyttade Frukost med FRII till Almedalen där vi höll 
Frukost med FRII på temat ”Är civilsamhället redo för Generation Z?”. 
FRIIs generalsekreterare medverkade även i en diskussion om styrning 
av ideella organisationer. 

#GivingTuesdaySweden tar fart

Den 28 november 2018 inföll #GivingTuesday, en global folkrörelse som 
uppmuntrar till givande. FRII stod som officiell samordnare för 
#GivingTuesday i Sverige. Uppdraget innebar att vara en katalysator för att 
engagera och inspirera så många som möjligt att delta under #GivingTuesday. 
Webbplatsen givingtuesday.se fungerade som en samlingsplats och plattform 
för allt engagemang i sociala kanaler. Vår kampanj lyckades på kort tid att 
engagera 161 organisationer och företag, varav 75 var medlemmar i FRII. 
Totalt skedde en ökning i 20% av gåvor via Swish jämfört med en ”vanlig” 
tisdag. #GivingTuesdaySwedens Facebooksida ökade från 105 till 406 som 
gillade sidan. 



10. Medlemmar 2018
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