
GIVANDE & ENGAGEMANG 2020
Ett urval av statistik om givande och engagemang under 2020, baserat på olika under-
sökningar och rapporter. För att ta del av statistiken i sin helhet, besök givasverige.se

är positiva till ideella 
organisationer8 av 10 9,2

miljarder kronor samlades in 2020
– en ökning med 2,1% sedan 2019

Totalt insamlade medel 2004-2020 
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har skänkt pengar de 
senaste 6 månaderna6 av 10 

64% av kvinnorna
50% av männen

4,4%
ökade allmänhetens givande
jämfört med 2019

Cancerfonden (859)
870 mkr

UNICEF Sverige (664) 693 mkr

Läkare utan gränser (621) 681 mkr

Rädda Barnen (552)
457 mkr

Barncancerfonden (459) 431 mkr

Hjärt-Lungfonden (405) 416 mkr

Svenska Röda Korset (388) 380 mkr

SOS Barnbyar (377)
339 mkr

Sverige för UNHCR (294) 332 mkr

Världsnaturfonden WWF (340) 312 mkr

TOPP-10 
Organisationerna 

som samlar in mest



Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande.  
Våra cirka 170 medlemsorganisationer representerar en bredd av ändamål och har 

tillsammans 1,3 miljoner medlemmar, 84 000 volontärer och 16 000 anställda.

www.givasverige.se • info@givasverige.se
Källor: Allmänheten om givande 2021, Novus • Givandet i siffror 2020 • Nyckeltal för insamling 2020

TOPP-TRE-ÄNDAMÅL
(bland Giva Sveriges medlemsorganisationer)

1.  Barn och unga
2.  Forskning
3.  Humanitärt bistånd

Gåvor och bidrag 2020
fördelat på givarkategori

TOPP-TRE-SKÄL till senaste gåvan 
Varför gav du en gåva senast?

5 av 10
föredrar att  
ge en gåva  
via Swish

Allmänheten 
50%

Postkodlotteriet 
9%

Företag 
9%

Testamenten 
15%

Minnes-
gåvor 
3%

Andra 
organisationer 
14%

Jag ville vara med och förändra 
och förbättra världen23%  

Ändamålet/verksamheten var 
viktig för mig personligen

Jag brukar ge till den här 
organisationen/ändamålet

33% 
24% 

av de som skänker pengar 
till någon ideell organisation 

gör det månadsvis

53%

En månadsgivare  
skänker i genomsnitt 

134
kronor/månad

till sin organisation


