
Insamlade medel 2021 -
preliminär prognos



Allmänhetens givande fortsätter att öka 2021
• Giva Sveriges största medlemsorganisationer, med 25 Mkr eller mer i intäkter från privat sektor, har besvarat en enkät om prognos för 

insamlade medel under 2021. Prognosen, som bygger på preliminära insamlingsresultat för helåret 2021, visar att de totala intäkterna från 
gåvor, bidrag och samarbeten väntas bli högre än 2020. Då samlades totalt 9,2 miljarder kronor in av medlemsorganisationerna.

• Prognosen visar att det är störst optimism kring att gåvor från allmänheten kommer öka 2021 jämfört med 2020. 59% av 
organisationerna prognosticerar en ökning, vilket är åtta procentenheter högre än prognosen som gjordes Q3. 

• Än mer har organisationernas prognos för företags gåvor och bidrag som intäktskälla ökat under det sista kvartalet. I undersökningen 
för Q4 bedömer 51 % av respondenterna ett ökat stöd från företag jämfört med 29 % under Q3. Även andelen som tror på en ökning från 
stiftelser och organisationer har gått upp under Q4, medan andelen som ser en ökning av testamentsgåvor är relativt oförändrad.

• Totalt sett prognosticerar 66 % av de organisationer som besvarat undersökningen att intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten 
kommer att öka under 2021 jämfört med 2020. Medianförändringen bland de som angett en siffra på ökningen motsvarar 22 %, 
motsvarande minskning för de som angett minskad insamling uppgår till -10 %.

• De stora organisationerna är mer positiva. Sett till organisationernas storlek av totalt insamlade medel anger en högre andel av
organisationerna >100mkr ökar för samtliga givarkategorier jämfört med organisationer 25-99mkr.  

• För de större organisationerna är andelen ”ökar” störst för allmänheten (81 %) och testamenten och företag (69 %). Motsvarande för 
de mindre organisationerna är allmänheten (44 %) och företag (40 %).



En majoritet prognosticerar ökat givande
från allmänhet och företag



2 av 3 organisationer förutspår ökade intäkter
från gåvor, bidrag och samarbeten



Prognos helår 2021 jmf 2020
uppdelat på organisationer >100 mkr & 25-99 mkr



Högre andel av de större organisationerna
prognosticerar ökade intäkter



Om rapporten



Om undersökningen och rapporten

Avgränsningar och definitioner
Prognosen avser intäkter från allmänheten, företag och organisationer i form av 
gåvor, donationer, bidrag eller samarbeten. Offentliga medel inkluderas inte. 

Antal deltagande organisationer
I undersökningen tillfrågas organisationer som har rapporterat insamlade medel 
(intäkter från gåvor, donationer, samarbeten, lotterier) på 25 mkr eller mer under 
föregående år. Totalt har 41 av 51 organisationer besvarat enkäten. Dessa 41 står 
för 74 % av de totala intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten bland Giva 
Sveriges medlemmar. Svaren har lämnats under perioden 13 januari – 7 februari 
2022. 



Tillfrågade organisationer
Nedan listas alla organisationer som samlat in 25 miljoner kronor eller mer under 2020, och som tillfrågats om att delta i 
undersökningen. Dessa 51 organisationer står tillsammans för cirka 90% av totalt insamlade medel från allmänheten, företag 
och organisationer.


