
 

 
 
VÄGLEDNING FÖR BÖSSINSAMLING 
Insamling av pengar med insamlingsbössor eller motsvarande är inte längre så vanligt. Det absolut 
tryggaste sättet för alla inblandade parter är att sätta in pengarna direkt till organisationens 90-
konto. I dag finns det många möjligheter att göra detta direkt på stan, via till exempel Swish, SMS 
eller direkt via smartphones och mobilbanken.  
 
Men det används fortfarande bössor, och att ”skramla bössa” är en insamlingsmetod som 
allmänheten förknippar med att ge pengar till goda ändamål. Det är viktigt att dessa insamlingar sker 
på ett förtroendefullt och tryggt sätt. Här är några saker att förhålla sig till: 
 
Innan insamlingen startar 
Om tillstånd krävs för insamling ska sådant anskaffas. Tillstånd söks lokalt. Numrerade bössor ska 
användas. Det ska antecknas vem som ansvarar för respektive bössa, och bössan kvitteras ut av 
aktuell insamlare. Det ska alltid gå att knyta en viss bössa som används till en ansvarig person. 
Insamlingsbössa ska vara märkt med organisationens namn och/eller logo. Kolla att alla bössor är 
plomberade. Insamlarna ska ges utbildning om organisationen och insamlingens ändamål. En 
insamlingsledare bör utses om det är många personer som ska vara ute och skramla bössa samtidigt. 
 
Under insamlingen 
Vid bössinsamling och liknande ska insamlande personer bära väl synliga identifierande kännetecken 
för organisationen man samlar in till. På begäran ska man kunna legitimera sig samt kunna lämna 
uppgift om hur kontroll sker hos den insamlande organisationen. Fordras tillstånd för insamling på 
orten ska insamlaren kunna uppvisa ett sådant (kopia räcker). Ett informationsmaterial från 
organisationen bör finnas för den som efterfrågar detta. Även andra betalningsmöjligheter bör kunna 
tillhandahållas. Insamlare ska kunna lämna kontaktuppgift till organisationen för att man där ska 
kunna svara på frågor från allmänheten som insamlaren själv inte kan svara på. Lämnas bössa för 
insamling i affär, restaurang, bibliotek och liknande ska bössan kedjas fast.  
 
En insamlare ”på stan” sätter aldrig press på en människa att ge.  
 
Sedan insamlingen avslutats 
Insamlingsbössorna töms och innehållet räknas i närvaro av minst två personer som inte ingår i 
samma familj. Protokoll ska upprättas vid räkningen. Insamlade medel sätts snarast in på 
organisationens konto. 
Alla insamlare ska kunna få ta del av sitt eget insamlingsresultat liksom av alla andras. Utåt 
kommuniceras det samlade resultatet. 
Insamlingsbössor som inte används förvaras i låst utrymme. 
 
Vägledningen fastställdes av Giva Sveriges generalsekreterare 2016-03-14 och ersätter eventuella 
tidigare vägledningar inom samma område.  
 


