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Insamlingsstrategi 2019 – 2022  

Inledning 

I verksamhetsinriktningen slog kongressen 2019 fast att vi behöver utveckla 

våra strategier och metoder för hur människor och organisationer enkelt kan stödja 

verksamheten på olika sätt. 

Det är sannolikt att Socialstyrelsens bidrag till funktionshinderorganisationer på 

sikt kommer att minska. För att kompensera för detta behöver vi satsa på att öka 

intäkterna från både gåvor och bidrag framöver. För att lyckas behöver vi ta fram 

strategier för hur vi skall nå ut till människor, organisationer och företag så de 

enkelt kan stödja oss. Det bör understrykas att för att vara framgångsrik med 

insamlingsarbetet är det helt avgörande att få med sig både ideellt engagerade 

medlemmar i våra föreningar och anställd personal. Vi behöver göra prioriteringar 

avseende vad vi skall fokusera på, öka kompetensen samt ha tålamod. 

Insamlingsstrategin hänger nära samman med verksamhetsinriktning, 

verksamhetsplan och budget. 

Insamlingsmål 

Vi ska ha öka insamlingen inom respektive segment: företag, givare och våra 

föreningar. 

Vision och verksamhetsområden 

Riksförbundet HjärtLungs vision ”Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska 

ha ett bra liv” är utgångspunkten för varför man skall stödja oss. Under detta 

paraply ska vi lyfta: 

 Forskningsprojekt. 

 Opinionsbildning (t.ex. Sedd i vården). 

 Livsstilsverksamhet (t.ex. HLR, Hälsans Stig, patientutbildningarna Aktiv med 

HjärtLung, Hälsocoacher). 

De medel som samlas in skall användas till verksamheten. Det innebär att vi så långt 

som möjligt utformar vårt material utifrån vår vision, och kopplar den till våra 

respektive områden. 

Några exempel på marknadsföring; 

Vi annonserar regelbundet på Facebook i samband med olika högtider, exempelvis 

lyfte vi Hälsans Stig under påsken samt mors dag. 

På Dagens Nyheters familjesidor annonserar vi i 17 gånger under 2019 i samband 

med olika märkesdagar. I våra patientutbildningar framgår det av materialet att 
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man kan stödja Riksförbundet HjärtLung genom att swisha eller ge en gåva via 

bankgiro.  

Riksförbundets ambition är att vi inte ska ha ändamålsbestämda medel, men vi 

följer alltid givarens intentioner. 

Målgrupper 

Vår målgrupp är i första hand medlemmar samt närstående och de föreningar som 

önskar bidra till våra verksamhetsområden. I andra hand hjärt-, kärl- och lungsjuka 

och deras närstående som inte är medlemmar. I tredje hand allmänheten i stort. 

 

Nya möjligheter att stödja oss 

Under 2019 har följande nya möjligheter att stödja oss tillkommit: 

 födelsedagsinsamling via Facebook  

 gratulationsgåva via vår webb/telefon  

 företag – bli företagspartner 

Satsningar 

Ett starkt verktyg för insamling är att erbjuda möjligheten att bli månadsgivare. Vi 

har skickat ut ett anbudsunderlag till ett antal leverantörer och det är sannolikt att 

systemet är på plats i början av 2020. Till detta skall en markandsföringsplan 

kopplas. För att anknyta till Ansoffs matrix, se bilaga 1, så bibehåller vi samma 

givare, men förflyttar oss till nya aktiviteter samt lägger till en helt ny marknad 

genom att addera kärl.  

En informationsfolder där vi ger våra föreningar exempel på hur man kan samla in 

pengar är på gång.  Vi kommer där även tydliggöra den etiska delen av insamlandet. 

Testamente är en viktig del av våra framtida intäkter. På vår hemsida har vi ett 

avsnitt om hur man skriver testamente samt en film om hur det går till. En 

testamentesmall är färdig att läggas upp på hemsidan. Vi behöver nå ut till landets 

ca 700 begravningsbyråer och här fyller föreningarna en mycket viktig roll som 

budskapsförmedlare. Med material och stöd från kansliet kan föreningar som 

informerar sina lokala begravningsbyråer om vår verksamhet göra stora insatser för 

vår framtida finansiering. Vi arbetar också med att ta fram annonser för i första 

hand Status där vi berättar om testamente och att även en liten gåva gör skillnad. 

Vi kommer även att i större utsträckning använda oss av våra medlemmars 

berättelser för att skapa intresse för att stödja vår insamling. Det gör vi genom 

Storytelling. 

För att få kraft i insamlingsarbetet behöver några ideella krafter gå före och visa 

vägen. Därför utbildar vi insamlingsambassadörer och förser dem med argument 
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och verktyg. Insamlingsambassadörerna ger också oss värdefull feedback på vårt 

insamlingsarbete. 

Vi marknadsför oss i följande kanaler  

 Status –redaktionella texter, annonser samt inbladade bilagor (målgrupp: 

medlemmar, närstående). 

 Facebook och Instagram –annonser samt redaktionellt material (målgrupp: 

medlemmar, allmänhet) Vid annonsering på Facebook segmenteras målgruppen 

utifrån ålder, kön, ekonomi, intressen mm.  

 DN familj/minnessidor – (allmänhet). 

 Riksförbundet HjärtLungs hemsida – redaktionella texter/notiser och 

information om betalvägarna Swish och bankgiro.  (allmänhet, medlemmar). 

 Förbundsinfo  - notiser (de med förtroendeuppdrag). 

 Fika med en forskare - en återkommande aktivitet som vänder sig till 

medlemmar, föreningar och allmänhet. 

Omvärldsanalys genom redskapet ”PEST” 

Förutsättningarna för ideella föreningar att få givare får anses som goda. Det 

ekonomiska läget i Sverige är idag stabilt, dock i en avmattningsfas, och svenskarnas 

ideella engagemang är högt. Bland alla större organisationer, så som Cancerfonden 

och Hjärt-Lungfonden, är insamlingen idag helt professionell. 

Politiska faktorer   

Givare kan från och med den 1 juli 2019 ansöka om att få skattereduktion upp till 1 

500 kr per år. För att få skattereduktion för gåvor måste man ge minst 200 kr till 

samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (gåvotillfälle) samt skänka minst 2 

000 kronor totalt under året. Detta kan dock vara till en eller flera olika godkända 

gåvomottagare. Observera att detta gäller även gåvor under 2019. Kriterierna för att 

bli godkänd som gåvomottagare är desamma som tidigare år. Det som är nytt i den 

nya lagstiftningen är att både ansöknings- och årsavgift har tagits bort. 

Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Det 

kan gälla hela eller delar av verksamheten. 

Eftersom skattereduktionen på gåvor är en stor administrativ belastning, både 

avseende system och personal, erbjuder inte riksförbundet den tjänsten. 

Ekonomiska faktorer  

I budgetpropositionen för 2020 görs bedömningen att efter några år med hög 

tillväxt sker nu en konjunkturavmattning i världsekonomin och i Sverige, även om 

resursutnyttjandet i svensk ekonomi fortsatt är högre än normalt. Samtidigt har 

flera av de risker som regeringen lyft fram under de senaste åren ökat – till exempel 

handelskonflikten mellan USA och Kina och Storbritanniens utträde ur EU. 
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Regeringen utlovar en förstärkning av de allmänna bidragen till kommunsektorn 

fortsätter i jämn takt. Regeringen avser även att föreslå en skattereduktion för 

personer över 65 år. 

Socio/kulturella faktorer 

Statistik från Giva Sverige visar att under 2018 har gåvor på totalt knappt 8,8 

miljarder kronor skänkts till ideella organisationer. Totalt sett är det ungefär lika 

mycket som föregående år men gåvor från allmänheten ökar med 3%. .Det ändamål 

som totalt sett samlar in mest gåvor och bidrag är humanitärt bistånd följt av 

forskning och barn & unga. I en Novus-undersökning genomförd i januari 2019 på 

uppdrag av Giva Sverige uppger 6 av 10 att de har skänkt en gåva de senaste sex 

månaderna och insamlingsstatistiken för 2018 visar att allmänhetens givande har 

ökat med 107 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bland Giva Sveriges 

medlemsorganisationer utgör allmänhetens givande 65% av alla gåvor.  

Undersökningen visar, liksom tidigare år, att kvinnor, personer mellan 65-79 år, 

högutbildade, gifta eller sammanboende, storstadsbor samt personer som röstar på 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet i högre utsträckning uppger 

att de skänkt pengar de senaste sex månaderna. 65% av kvinnorna jämfört med 54% 

av männen uppger att de har skänkt. 65% av personer som bor i storstäder jämfört 

med 55% av de som bor i övriga landet har skänkt. 

Teknologiska faktorer 

Digitala insamlingsplattformar verkar få växande betydelse för de ideella 

organisationerna. Närmare 7 av 10 organisationer i Novus undersökning får gåvor 

via digital insamling plattformar till ett totalt värde om 118 miljoner kronor. Av 

detta utgör Facebook 80%.1 Idag sker merparten av all insamling via autogiro, 

Swish, insamlingsgalor och SMS-kampanjer. Till och med  Frälsningsarméns 

julgryta "håll grytan kokande" har blivit elektronisk, man swishar till en fiktiv gryta.  

 

  

                                                           
1 Se https://wwwfriise.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/05/pm-allmnhetens-gvogivande-kar.pdf 
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Nulägesanalys genom SWOT  

 Styrkor 

 Vi har stor trovärdighet med 80 års kunskap och erfarenhet.  

 146 lokalföreningar.  

 21 länsföreningar. 

 5 medlemsorganisationer (not blev 6 i december 2019). 

 37 000 medlemmar.  

 Cirka 4000 av våra medlemmar gör regelbundna ideella insatser i t ex 

styrelsearbete, som motionsledare, hälsocoacher, forskningspartners, 

studieorganisatörer, hjärt- och lungräddningsinstruktörer och eftervårdsombud.  

 Hög trovärdighet i vården. 

 I partnerskap med kommunerna anlägger vi ”Hälsans stig” runt om i hela 

Sverige. 

 Vi stödjer forskningsprojekt som förlänger livet och gör vardagen lättare efter 

diagnosen.  

 Stark opinionsbildare inom vår intressepolitiska sfär. 

 Ett kapital som buffert. 

 Ny hemsida där gåvofunktionen är enkel. 

Svagheter 

 Inte tillräckligt välkänt varumärke/vi blandas ihop med Hjärt-Lungfonden. 

 Den interna viljan till/förståelsen för insamling är inte stark nog. 

 Vi kan idag inte erbjuda månadsgivande. 

Hot  

 Konkurrensen från andra patient- och intresseorganisationer. 

 Minskade statsanslag. 

 Föreningar som har egna insamlingar använder ibland medlen så det strider mot 

vårt ändamål vilket riskerar skada vårt varumärke. 

 En skandal hos en insamlingsorganisation/i vår egen organisation. 

 Swish börjar ta ut avgifter. 

 Vi hänger inte med i trenderna, jobbar på som tidigare. 

Möjligheter 

 Starkare kampanjer genom alla våra kommunikationskanaler. 

 Föreningar och insamlingsambassadörer som budbärare.  

 Få insamlingsregister och månadsgivande på plats. 

 Använda Hälsans stig som skyltfönster för insamling. 

 Samarbeten med andra aktörer såsom Hjärtebarnsfonden och Apoteket Kronan. 

 Få fler företagspartners. 
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 Utveckla konceptet ”Fika med en forskare” så att föreningarna kan arrangera 

eventen på egen hand. 

Idéer på längre sikt 

 En regelbundet utkommande tidning för våra givare där vi berättar vad deras 

gåvor bidrar till. 

 Torgevent på flera orter i landet där vi har möjlighet att träffa nya givare. 

 Vi engagerar influensers. 

 Vi arrangerar en insamlingsgala i TV.  

 Vi bearbetar filantroper, det vill säga personer med kända eller okända 

förmögenheter. 

 Vår huvudsakliga position på givarmarknaden är våra medlemmar, dess 

närstående samt våra föreningar. I andra hand den breda allmänheten. Som 

framgår av bilaga 3 är varumärket av högsta betydelse för att lyckas med 

insamling. För att vi ska kunna nå ut till fler givare behöver vi ytterligare stärka 

vårt varumärke och fylla det med positivt innehåll. 

Taktisk planering 

 Vi fortsätter att marknadsföra möjligheten att starta en insamling till 

Riksförbundet HjärtLung via Facebook med Swish som betalkanal.  

 Våra kampanjer fokuserar på ett antal utvalda dagar såsom Alla hjärtans dag, 

Mors dag, Alla helgons dag och jul.  

 Vi fokuserar på att rekrytera månadsgivare, där rekryteringskampanjerna är 

spridda över årets alla månader.  

 Vi synliggör att även en mindre testamentes gåva gör att vi kan fortsätta vårt 

arbete för att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. 

 Vi ökar andelen rörligt material i egna kanaler, film och Gif-filer. 

 Vi kopplar samman ett flertal aktiviteter för att öka insamlingen, där gåvor via 

Swish är en viktig betalkanal. 
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Bilaga 1. 

 

Nyckelstrategier 

Det finns fyra slags strategier att förhålla sig till enligt Ansoff matrix: 

  activities  

  existing new 

 existing A market B activity 

markets   penetration development 

 new C market   

  development 

D 

diversification 

 

A Market penetration 

Att samla in mer från de som redan ger. 

B. Activity development 

Nya former av insamling från nuvarande givare. 

C. Market development 

Att hitta nya marknader, nya grupper som vi tidigare inte vänt oss till. En viss grad 

av risk då vi inte har någon erfarenhet i att arbeta med dessa grupper och vet då inte 

hur de kommer att reagera. 

D. Diversifiering 

Den största riskstrategin, att finna nya givare med nya produkter då detta är något vi 

saknar erfarenhet av.  

 

Vår nuvarande position  

Vi befinner oss i ruta A, i och med möjligheten att bli månadsgivare hamnar vi även 

i ruta B. Genom att addera kärl har vi adderat en ny marknad, ruta C.    
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Bilaga 2. 

Utfall insamling 2018 

De insamlade medlen till forskning uppgick till 947 Tkr, varav insamlingar från våra 

föreningar 281 Tkr samt en stor gåva från en privatperson på 500 Tkr.  

 

Humanfonden 

Humanfonden där två procent av fondens värde delas årligen ut inbringade 547 Tkr. 

 

Folkspel 

Vårt samarbete med Folkspel där vi under februari får överskottet på Hjärtelotten 

gav 208 Tkr. Därtill tillkommer en provision per såld föreningslott.  

 

Apoteket Kronan 

2019 års samarbete med Apoteket Kronan där vi fick 50: - per såld 

blodtrycksmätare under Hjärtemånaden i februari inbringade 56 Tkr.  

 

Insamling forskning 

utfall 2015: 290 Tkr 

utfall 2016: 602 Tkr 

utfall 2017: 1016 Tkr  

utfall 2018: 947 Tkr 

 

Lokalföreningars gåvor till Riksförbundet HjärtLung 2018 (Tkr) 

Föreningen HjärtLung Gotland 100, Ljungby 60, Kalix 30, Övertorneå 20, 

Arvidsjaur 22, Västerbergslagen 5, Växjö 0,5.     

Lokalföreningars gåvor till Riksförbundet HjärtLung 2017 (Tkr) 

Föreningen HjärtLung Ljungby 200, Hedemora-Säter 25, Övertorneå 20, Kalix 10, 

Arvidsjaur 10.  

 

Våra inkomstkällors utveckling 2017/18  

Minnesgåvor (ökar)  

Engångsgåvor från medlemmar/närstående (ökar)  

Engångsgåvor från allmänhet (ökar)  

Engångsgåvor från våra föreningar (minskar)    

Företagsgåva (ökar)  

Folkspel (ökar)  

Humanfonden (minskar)  
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Bilaga 3. Varumärket viktigt för att öka insamling 

 

 

 

 


