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Möjligt trendbrott för insamling av gåvor 2018
Prognosen för insamling av gåvor till ideella organisationer under 2018 är i nivå med föregående år.
Det innebär ett möjligt trendbrott då det för första gången på 12 år inte sker en ökning totalt sett av
gåvor och donationer. Privatpersoner är fortsatt generösa och även bland organisationer som minskar
sin insamling av gåvor är prognosen för allmänhetens givande positiv. Det visar en enkät som
branschorganisationen FRII har gjort bland sina största medlemsorganisationer.

Prognosen bygger på preliminära insamlingsresultat för 2018 från de medlemmar som
samlar in 50 miljoner kronor eller mer per år. Utifrån detta kan FRII konstatera att den totala
insamlingen av gåvor verkar vara i nivå med 2017 då 8,7 miljarder kronor samlades in av
medlemsorganisationerna.
Allmänhetens givande fortsätter öka
Många organisationer engagerar fortsatt framgångsrikt allmänheten då närmare 70 procent
av dem uppger att de ökade sin insamling från privatpersoner under förra året. Även bland
organisationer som totalt sett ser en minskning i insamlingen uppger en majoritet att
privatpersoners gåvor ökar. Det är alltså gåvor från privatpersoner som bidrar till att
bibehålla givandet på likartad nivå som 2017.
-

Det är mycket positivt att organisationerna fortsatt skapar engagemang bland
människor i Sverige för viktiga ändamål som kan bidra till ett bättre samhälle.
Däremot är det oroande om insamlingen av gåvor ligger stilla då ideella
organisationer spelar en central roll för ett öppet och demokratiskt samhälle där bred
och varaktig finansiering är en förutsättning. För att bättre kunna bedöma
utvecklingen ser vi fram emot de definitiva insamlingssiffrorna som publiceras i maj,
säger FRIIs generalsekreterare Charlotte Rydh.

Intäkter från testamenten ser ut att minska 2018, vilket är väntat då testamentesgåvor stod
för en stor del av ökningen 2017. Företags bidrag och gåvor tenderar att stå fortsatt stilla
medan bidrag från organisationer och stiftelser sannolikt ökar något.
Sjöräddningssällskapet är en av de organisationer som sett en ökad insamling av gåvor och
donationer under 2018. Niklas Jendeby, kommunikations- och insamlingsledare,
understryker betydelsen av allmänhetens engagemang och gåvor:
-

För oss är stödet från allmänheten helt avgörande för att vi ska kunna driva vår
verksamhet. Våra båtar kan vi bygga med donationer från privatpersoner, företag
och stiftelser, men för den dagliga driften behövs pengar som kan användas för det
ändamålet. 2018 hade vi en varm sommar med mycket båtliv, vilket ledde till
rekordmycket att göra för våra frivilliga sjöräddare. Vi kan tacka medlemmar och
givare för att det går att göra.
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Definitiva siffror för insamling av gåvor publiceras i maj
I slutet av maj lanserar FRII sin årliga rapport med en mer omfattande analys av ideella
sektorns insamlingsstatistik. Den rapporten omfattas alla FRII:s närmare 160 medlemmar.
Om enkäten och resultatet
•
•
•
•

Alla 29 medlemsorganisationer i FRII som samlade in 50 mkr eller mer under 2017
tillfrågades.
Dessa organisationer motsvarar knappt 20% av FRIIs medlemmar medan deras
insamling av gåvor utgör vanligen cirka 70% av total insamling
24 organisationer svarade (svarsfrekvens 83%)
Resultaten som presenteras här är preliminära och ska därför endast ses som en
indikation på insamlingstrenden för 2018.

Data från enkäten
•

•

•

38% uppger att de har ökat sin insamling av gåvor 2018 jämfört med 2017
o Den procentuella ökningen är i genomsnitt 18%
o Av de som ökat sin insamling av gåvor uppger 75% ett ökat givande från
allmänheten. En majoritet har också rapporterat ökningar i bidrag och
donationer från företag och organisationer/stiftelser samt via testamenten.
62% uppger en minskning i insamling av gåvor 2018 jämfört med 2017
o Den procentuella minskningen i genomsnitt 12%
o Av de som minskat sin insamling av gåvor uppger 64% ett ökat givande från
allmänheten. En majoritet rapporterar minskningar i bidrag och donationer
från företag och organisationer/stiftelser samt via testamenten.
För några organisationer har exceptionellt stora gåvor eller testamenten kraftigt
påverkat resultaten för 2017 eller 2018, vilket innebär procentuellt stora ökningar eller
minskningar mellan åren som inte beror på en underliggande förändring i givandet
till organisationen.

De organisationer som svarat på enkäten är:
Amnesty International
Barncancerfonden
Barnfonden
Cancerfonden
Erikshjälpen
Hand in Hand Sweden
Hjärnfonden
Hjärt-Lungfonden
Individuell Människohjälp - IM
Läkare utan gränser
Naturskyddsföreningen
FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 08-677 30 90, info@frii.se

Operation Smile
Peace Parks Foundation
Plan International Sverige
Rädda Barnen
Sjöräddningssällskapet
SOS Barnbyar
Stiftelsen Fryshuset
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska Röda Korset
Sverige för UNHCR
Unicef
We Effect
Vi-skogen

Om FRII
FRII är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Det gör vi genom att bidra till
etisk, transparent och professionell insamling av gåvor samt förbättra förutsättningarna för
gåvogivande i Sverige. FRII har närmare 160 medlemmar som representerar en bredd av
organisationer, alltifrån stora, internationella insamlingsorganisationer till små, lokala
aktörer. Bland FRIIs medlemmar finns t ex Unicef Sverige, Cancerfonden, Rädda Barnen,
Läkare Utan Gränser, SOS Barnbyar, Hjärt-Lungfonden, Svenska Röda Korset,
Världsnaturfonden WWF, Barncancerfonden och Plan Sverige samt ett stort antal mindre
insamlingsorganisationer.
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