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Omvälvande år med förändring som ledord

Precis som för alla andra blev 2020 ett annorlunda år för Giva Sverige. Coronapandemin 
innebar att uppdraget som mötesplats fick helt nya dimensioner när all utbildnings- och 
evenemangsverksamhet blev digital. Även kunskapsproduktionen ställdes om för att månadsvis 
kunna följa pandemins påverkan på intäkter från gåvor, bidrag och samarbeten. Tack vare 
redan planerad kompetensförstärkning inom intressepolitik och kommunikation kunde vi 
tillsammans med Famna och Forum agera snabbare och förse Kulturdepartement och andra 
politiker med data och konkreta förslag på stöd anpassat för det breda civilsamhället. 
Medlemsorganisationernas öppenhet att dela med sig av pandemins effekter på verksamheten i 
stort och statistik kring givande, och kansliets kreativitet och flexibilitet bidrog till att 2020 
trots allt blev ett år då Giva Sverige tog stora kliv framåt som en branschröst och mötesplats 
samtidigt som det ekonomiska resultatet blev bättre än väntat.

Ny strategisk plattform
Parallellt med den löpande hanteringen av pandemins konsekvenser har styrelsen under 2020 
fastställt den strategiska plattformen för Giva Sverige. Ett arbete där coronapandemin blev ett 
talande exempel på den omvärldsanalys som styrelsen utgått ifrån, nämligen en snabbt 
föränderlig och i vissa delar oförutsägbar omvärldsutveckling. Den strategiska inriktningen för 
Giva Sverige tar utgångspunkt i våra medlemmars förmåga att hantera en alltmer snabbrörlig 
omvärld med ökade krav. Plattformen tydliggör också att vårt fokus är civilsamhällets 
finansiering och hur gåvor, bidrag och samarbeten kan bidra till att möjliggöra ett relevant och 
livskraftigt civilsamhälle. För att skapa uthålliga ideella organisationer med tillräckliga resurser 
kan vi inte stå med mössan och bössan i hand och låta andra aktörer sätta agendan. Att få bort 
insamlingsbössan som sinnebilden av hur finansiering och styrning sker i en ideell organisation 
idag är en tydlig övergripande målsättning för strategin. Det är dags för civilsamhället att i hela 
sin bredd av ändamål och organisationer ta plats vid bordet för att bidra till 
samhällsutvecklingen nationellt och globalt, och då behöver vi tydliggöra den kunskap, 
kompetens och professionalism vi besitter.

Vision

Ett livskraftigt civilsamhälle 
som har en självklar roll och 
ges goda förutsättningar att 
verka för sina ändamål.

Verksamhetsidé
Genom att förbättra 
förutsättningarna för privat 
finansiering genom gåvor, 
bidrag och samarbeten ska 
Giva Sverige bidra till 
människors möjlighet att 
engagera sig. 
Giva Sverige verkar för etisk, 
transparent och professionell 
styrning av ideella 
organisationer. 
Vår målsättning är ett tryggt 
givande.



30 år av metamorfos
Giva Sveriges medlemmar förenas av att de arbetar utifrån människors engagemang och finansierar 
hela eller delar av sin verksamhet genom gåvor, bidrag och samarbeten. Mångfalden bland 
medlemmarna när det gäller ändamål, storlek, geografi och organisationsform är en styrka för Giva 
Sveriges trovärdighet som branschorganisation. När vi nu går in i 2021 är det 30 år sedan Giva 
Sverige grundades. Under de här 30 åren har givande och insamling av gåvor i Sverige genomgått en 
metamorfos. På drygt tio år har intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten till Giva Sveriges 
medlemmar dubblerats till cirka 9 miljarder kronor. Under 2021 fortsätter styrelsen att spana mot de 
kommande tio åren med ambitionen att Giva Sverige ska vara en relevant branschorganisation för 
kvalitetssäkring och tryggt givande när allt fler aktörer söker nya finansieringsmöjligheter genom 
gåvor, bidrag och samarbeten.

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt civilsamhälle!

Paula Guillet de Monthoux, ordförande Charlotte Rydh, generalsekreterare

Strategiska mål 2025

1. Bilden av insamlingsbössan är borta!

2. Katalysator och stöd för innovation och utveckling för ökad privat finansiering av 
civilsamhället

3. Kvalitetskoden är till nytta för ideella organisationer och bidrar till civilsamhällets 
trovärdighet

4. Kunskap och kompetensförsörjning bidrar till professionalisering och ökad privat 
finansiering av ideella organisationer



En bredd av medlemmar  
Giva Sveriges medlemmar representerar ett brett spektrum av organisationer som 
arbetar för många olika viktiga ändamål. En bred och mångfacetterad 
medlemsgrupp är avgörande för att Giva Sverige ska kunna vara en stark och 
trovärdig företrädare för insamlande organisationer och ideell sektor.

Under 2020 ökade Giva Sverige sitt medlemsantal och nådde i slutet av året 161 medlemmar, 
varav 13 nya tillkom under året: Anhörigas Riksförbund, Barnrättsbyrån, Emmaus 
Stockholm, Freezonen, Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen, MAF Sweden, Make Love 
Great Again, Muslimaid,  Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté 
(Parasport Sverige), RESCUE, Resele Insamlingsstiftelse, Schizofreniförbundet och 
Wikimedia.

Förutom tillskottet av nya medlemmar, valde också sju organisationer att avsluta sitt 
medlemskap: Westpride, Svenska Lions hjälpfond, Fibromyalgiförbundet, Stödkris, Bräcke 
Diakoni, Lepramissionen, Sightsavers. Skäl till avslutat medlemskap har varit kostnader för 
medlemskap, nedläggning av organisationen, administration i samband med Kvalitetskoden 
samt svårigheter att uppfylla Kvalitetskoden. Inga ansökningar för associerat medlemskap 
inkom, vilket möjligen kan indikera att kraven för dessa kan behöva anpassas mer under 
2021. Under året har fler nya medlemsförmåner förhandlats fram och Giva Sverige har 
förstärkt tjänsten ”Fråga juristen” med ytterligare två samarbeten. Även samarbetsavtal med 
Advantum Kompetens och Trinambai bokförlag har slutits.

ERFA-nätverken fortsatte att utvecklas under året och utöver nätverken för CRM och 
Testamentsgåvor har Digital insamling och Telemarketing tillkommit. Träffarna koordineras 
av Giva Sverige men innehåll och genomförande hanteras av medlemsorganisationernas 
medarbetare. Nya nätverk tillkommer utifrån de intresseområden som finns.

I november genomfördes en medlemsundersökning. Den visar att förtroendet för Giva 
Sverige ökar; hela 93 procent av de som deltagit i undersökningen har ett stort eller mycket 
stort förtroende för Giva Sverige som branschorganisation.



Intressepolitik – pandemi och samarbete

2020 blev ett annorlunda år på många sätt. Inom Giva Sveriges intressepolitiska område lades stort fokus på att i samarbete 
med andra paraplyorganisationer inom civilsamhället uppmärksamma pandemins konsekvenser för medlemmarna för att få 
till stöd och lösningar.

Giva Sveriges uppdrag är att förbättra förutsättningarna för privat finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten för ett livskraftigt 
civilsamhälle. På så sätt ska Giva Sverige bidra till människors och företags möjlighet att engagera sig. Därför arbetar vi med olika frågor som 
påverkar möjligheterna att samla in eller ge gåvor. Under 2020 kom arbetet främst att handla om pandemin och dess konsekvenser.

Som en följd av coronapandemin förutspådde våra medlemmar i april kraftigt minskade intäkter från gåvor och bidrag, samtidigt som många 
såg ökade behov inom sina verksamhetsområden. Civilsamhället riskerade att drabbas dubbelt av den pågående kampen mot coronaviruset.

I april släppte vi den första av tre rapporter tillsammans med Forum, idéburna organisationer med social inriktning, och Famna, 
riksorganisationen för idéburen välfärd. Rapporterna lyfte både de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen för ideell sektor och lade 
fram en rad förslag på lösningar till beslutsfattarna. Samarbetet med Forum och Famna fortsatte under året och kom även att handla om 
såväl möten med relevanta beslutsfattare som gemensamma remissvar.

I juni mynnade vårens samarbete ut i initiativet Nysta; civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Civilsamhällets stora 
aktörer gick då samman för att ta ett gemensamt grepp om Sveriges utveckling efter coronakrisen. Initiativtagare var Civos, Ersta Sköndal
Bräcke högskola, Famna, Forum, Giva Sverige och Fremia. Målet är att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona med 
tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället, och sex olika team fick i uppdrag att ta fram konkreta politiska förslag som ska 
presenteras i juni 2021.

Under året har vi även lyft frågan om ändamåls- respektive administrationskostnader vid flera tillfällen, både i egna kanaler och i media. Vi 
har pekat på svårigheten med att mäta hur stor nytta en organisation gör genom att utgå från minsta möjliga kostnad för administration och 
löner – och värdet av att istället mäta nytta och effekt. Detta är en central del i Giva Sveriges påverkansarbete för att skapa förutsättningar 
för en mer relevant granskning av ideella organisationer med privat finansiering och bidra till en förändring och modernisering av Svensk 
Insamlingskontrolls regelverk. 

https://www.nysta.nu/


Kompetensutveckling i en digital tid

En central del i Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena är att erbjuda relevanta 
och prisvärda utbildningar och andra former av kompetensutveckling relaterat 
till finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten samt kvalitetssäkring. 
Utbildningsverksamheten och våra konferenser är även viktiga intäktskällor vid 
sidan av medlemsavgifterna. 

2020 innebar i och med pandemin stora utmaningar och förändringar. På Giva Sverige valde 
vi tidigt att ställa om i stället för att ställa in. Den största omställningen var genomförandet 
av Insamlingsforum, som gick från att vara en tvådagarskonferens till en endags 
onlinekonferens. Alla våra utbildningar och evenemang genomfördes under året som 
planerat, med den stora skillnaden att vi levererade dem digitalt. Under september – oktober 
erbjöd vi deltagarna på utbildningarna möjligheten att delta på plats eller på distans. En 
tredjedel valde att delta på distans.

Under året arrangerades totalt nio utbildningar, tre konferenser och 47 kostnadsfria 
evenemang. Alla utbildningar utvärderas för att ständigt kunna vidareutveckla både innehåll 
och genomförande. Målet är att nå 4,9 av 6 på frågan ”Hur nöjd var du med helheten av 
utbildningen?” Under 2020 var genomsnittet för utbildningarna 4,6. En annan viktig 
parameter är deltagarnas upplevda nytta. 86 procent av deltagarna anger att de har haft nytta 
av utbildningen i sitt arbete, vilket överträffar målet på 80 procent.

Den 22 oktober arrangerades Civilsamhällets Finansforum med Nordea som huvudpartner
och 21grams som partner. Temat var styrning och ledning ur ett strategiskt och finansiellt 
perspektiv utifrån den ideella sektorns särart. Närmare 70 deltagare och talare slöt upp till en 
inspirerande och lärorik dag. För första gången var vi med och arrangerade Ideellt Forum, 
tillsammans med Ideell Arena den 20 november. Partner till Ideellt Forum, som samlade 123 
deltagare och talare, var PwC och Swedbank.



Insamlingsforum Online 2020 

Insamlingsforum, årets största konferens om insamling, givande och samarbete, 
gjordes om på grund av coronapandemin – till en mycket uppskattad digital 
version.

Insamlingsforum Online 2020 slog alla rekord med hela 450 deltagare. Detta tack vare en 
flexibilitet och vilja att ställa om från såväl deltagare, talare och utställare. När allt var redo 
för att genomföra Insamlingsforum den 21-22 april på Stockholm City Conference Center i 
centrala Stockholm, stod det klart att coronapandemin var ett faktum och restriktioner med 
bl a begränsningar av hur många personer som fick träffas på evenemang infördes. Vi valde 
att ställa om till en digital endagskonferens; Insamlingsforum Online den 3 september. Av 
gensvaret att döma och utvärderingarna, som tangerade de högsta någonsin, var det ett klokt 
beslut.

Dagen inleddes med en paneldiskussion om Sex månader med corona-pandemin – hur 
engagerar vi människor nu? med Paula Guillet de Monthoux, ordförande Giva Sverige, Per 
Westberg, kommunikations- och insamlingschef, Röda Korset och Ola Mattsson, chef 
Growth Hub, Rädda Barnen under ledning av Thomas Frostberg. Årets Insamlare korades 
och alla finalister var på plats. Deltagarna kunde välja mellan 15 seminarier i fyra parallella 
spår; operativt, strategiskt, innovation och ledarskap. Trendspanaren Göran Adlén
avrundade dagen med en uppskattad och energigivande framtidsspaning. Deltagarna kunde 
mingla digitalt och engagemanget i chatten var enormt stort. 

Insamlingsforum möjliggjordes tack vare vår partner 21grams och 13 utställare: Accigo, 
Adoveo, BetterNow, Checkbiz, Donor4Life, Flowy, Grant Thornton, iRaiser, Nordea, 
Pennybridge, Softronic, Swedbank och Åtta.45 Tryckeri som bidrog med sin kunskap och 
erfarenhet till sektorn. Tack vare våra partners och utställare kan Giva Sverige hålla en 
prisnivå på Insamlingsforum som möjliggör att fler kan delta och ta del av viktig kunskap.



Kvalitetskoden – unik för civilsamhället

Giva Sveriges Kvalitetkod är ett unikt ramverk för kvalitetssäkring inom etik, ekonomisk redovisning, 
effektrapportering och intern kontroll och styrning. Det är en plattform som hanterar den begränsade 
lagstiftningen för ideella organisationer genom riktlinjer som är baserade på civilsamhällets särskilda 
förutsättningar och särart.

Under 2020 rapporterade majoriteten av medlemmarna på Kvalitetskoden, en rapportering som sker vartannat år. I 
huvudsak inkom rapporteringarna i tid och under hösten har de kompletteringar som behövt göras följts upp. De 
utmaningar som medlemmarna ofta brottas med är att styrelsen årligen ska ställning till en riskanalys och fastställa en 
övergripande riskhanteringsplan. Styrelsens årliga utvärdering av högste tjänsteman är också något som frekvent behövt 
kompletteras. Kravet på publicering av högste tjänstemans lön samt styrelseledamöters namn och bakgrund upplevs av 
vissa medlemmar som svårt då det föranleder hotbilder för organisationen.

Effektrapportering – nya riktlinjer
Under våren 2020 lanserades nya riktlinjer för effektrapportering efter beslut på årsmötet 2019. Målsättningen med de 
nya riktlinjerna är att erbjuda rapportering på olika nivåer som uppmuntrar organisationerna att över tid kontinuerligt 
utveckla sin effektrapportering så att olika intressenter kan se vilken samhällsnytta som uppnås. Medlemmarna kunde 
välja mellan att rapportera enligt de gamla eller nya riktlinjerna, eftersom vissa medlemmar redan hunnit göra sin 
rapportering innan riktlinjerna kom. 

En annan nyhet med de nya riktlinjerna är självdiagnosen. Med hjälp av 
självdiagnosen får organisationen skatta hur de upplevt effekt-
rapporteringen och vilka utmaningar de haft i arbetet. Med hjälp av 
diagnoserna kommer Giva Sverige att få en god bild av vilka utmaningar 
medlemmarna upplever och på så sätt kunna anpassa stödet på ett mer 
effektivt sätt i form av handledning, utbildningar och seminarier.



Kunskap för ökat engagemang och givande

Giva Sverige ska vara ett forum dit medlemmar men även beslutsfattare, media, allmänhet och andra intresserade kan 
vända sig för att få kunskap och information om insamling och givande. Därför tar Giva Sverige in relevant statistik, 
publicerar egna rapporter och samlar kunskap från Sverige och internationellt.

Gedigen statistik kring gåvogivande är centralt för att Giva Sverige ska vara både en kunskapsarena och en branschröst. Varje år
sammanställer vi statistik över insamlade medel från allmänheten, företag och organisationer, en rapport som är viktig både för 
organisationernas strategiska arbete och som underlag i vårt intressepolitiska arbete. Vi delar även med oss av kunskap och forskning från 
omvärlden inom insamling och givande, både från Sverige och internationellt. Vår ambition är att göra det enkelt för alla som jobbar med 
privat finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten att hitta fakta och kunskap som kan underlätta arbetet. Vi vill även vara en 
kunskapshub för den som vill lära sig mer om insamling, gåvogivande och samarbeten. Hos Giva Sverige ska man alltid kunna hitta 
relevant statistik, fylla på med omvärldskunskap och få ny inspiration.

Med den förändrade agenda som pandemin innebar fick Giva Sverige rikta om kunskapsverksamheten till att även sammanställa 
månadsvisa ”coronarapporter” vilket var avgörande för att ha så bra underlag och data som möjligt i det intressepolitiska arbetet som 
intensifierades under året.

Nyckeltal för insamling 
Vår insamlingsstatistik ger endast en bild av föregående års utveckling, en gång om året med fem månaders fördröjning. Under 2019 
utvecklades därför nyckeltal för regelbundna och enstaka gåvor baserade på data från medlemmar, och 2020 gick arbetet in i skarpt läge. 
Nyckeltalen ska vara ett redskap för medlemmarna att löpande bedöma utvecklingen av insamling av gåvor från allmänheten. Det ger
också Giva Sverige möjlighet att följa utvecklingen och vid behov agera utifrån den data som tas fram.

Nyckeltalen fokuserar på gåvor från allmänheten och visar kvartalsvis utveckling av snittgåvor för regelbundna gåvor och engångsgåvor. 
De baseras på data från medlemsorganisationer med insamlade medle större än 50 mkr och bearbetas och utvecklas tillsammans med en 
arbetsgrupp av fem medlemmar. 



Rapporter sprider kunskap och ger inspiration

Att publicera egna rapporter är ett sätt att enkelt göra kunskap tillgänglig och öka spridningen. Under 2020 

lanserade Giva Sverige fyra egna rapporter.

Tillit och fördom 2020 – om allmänhetens syn på ideella 
organisationer, engagemang och givande

I mars lanserades Giva Sveriges rapport om allmänhetens 
inställning till ideella organisationer och givande som bygger på 
en årlig undersökning genomförd av Novus. För första gången 
undersöktes även vilka ändamål allmänheten tycker är viktigast 
samt hur människors engagemang tar sig uttryck. Rapporten 
visade att det ändamål allmänheten värderar som viktigast är 
forskning om allvarliga sjukdomar som kan drabba dem själva 
eller anhöriga. 9 av 10 angav att detta är mycket eller ganska 
viktigt. 

Insamlingen i siffror 2019
Giva Sveriges årliga rapport om intäkter från gåvor, bidrag och 
samarbeten lanserades i maj. Den visade att 2019 nådde för 
första gången den totala insamlingen av gåvor till 
medlemsorganisationerna över 9 miljarder kronor. Totalt ökade 
allmänhetens givande med 11 procent jämfört med 2018. 
Merparten av ökningen stod testamenterade gåvor för. Sett över 
en period om sex år har testamenterade gåvor totalt ökat med 
närmare 80 procent. I samband med rapportlanseringen 
medverkade generalsekreterare Charlotte Rydh i TV4 
Nyhetsmorgon.



Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar 
civilsamhället?
För sjunde året sammanställde Giva Sverige och PwC en rapport 
om finansieringen av civilsamhället. Målsättningen är att bidra till 
att ideella organisationer och andra aktörer med intresse för 
civilsamhället kan fatta strategiska beslut baserade på goda 
kunskaper om nuläget. I rapporten lades ett särskilt fokus på 
medborgarens roll när det gäller förutsättningarna för ideell 
verksamhet i Sverige och rapporten visade att medborgaren är 
avgörande för ideella organisationer. Hela 60 procent av intäkterna 
kommer från privat finansiering, och medborgarnas engagemang 
för civilsamhället är såväl stort som stabilt.

Trendrapport 2021
En av Giva Sveriges viktigaste uppgifter är att fånga upp och förstå 
händelser och skeenden som kan ha betydelse för ideell sektors 
finansiering via gåvor, bidrag och samarbeten. Kunskapen ska 
bidra till att inspirera organisationer och stärka förutsättningarna 
för privat finansiering av civilsamhället. Våra trendrapporter är en 
del av det arbetet, och i december lanserades Trendrapport 
2021.Med hjälp av spaningar från sju personer med olika 
kunskapsområden och erfarenheter ger rapporten en bred och 
varierad bild av skeenden som kommer att påverka den ideella 
sektorn och dess intressenter.



Årets insamlare 2019

Utmärkelsen Årets insamlare är den enda i sitt slag i Sverige. Priset delas ut i fem kategorier för att 
uppmärksamma och belöna det viktiga arbete som utförs för att finansiera civilsamhället. 

Med rekordmånga bidrag från en bredd av organisationer hade juryn för Årets insamlare en utmaning med att välja ut 
vinnarna i de fem kategorierna som utsågs i samband med Insamlingsforum Online den 3 september.

Mind tog hem priset i kategorin Organisation för sitt framgångsrika arbete med att öka kännedomen om psykisk ohälsa 
och öka stödet för Självmordslinjen, en av organisationens flera stödlinjer. På bara fyra år ökade Mind sina insamlade 
medel från 6,4 till 30 miljoner kronor, vilket möjliggjort en utökad stödverksamhet, bland annat att Självmordslinjen är 
öppen dygnet runt. 

Juryn bestod av: Göran Adlén, trendguru, Marie Alani, Program Director på Berghs School of Communication, Annika 
Billing, generalsekreterare på Operation Smile (vinnare 2018 i kategorin Organisation), Charlotte Rydh, 
generalsekreterare på Giva Sverige, Marika Hjelm Siegwald, chef insamling, kommunikation & engagemang på ACT 
Svenska Kyrkan, Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells och Per Stenbeck, konsult och fundraisingguru. 

Pristagare i Årets insamlare 2019

Organisation: Mind
Företagssamarbete: Tjejzonen och Kicks
Kampanj: Naturskyddsföreningen för ”Operation: Rädda Bina”
Årets Givare: Kristin och Sebastian Penner för Neuro
Kollega: Givarservice på Unicef
Särskilt omnämnande: Sverige för UNHCR för kampanjen ”Generös miljardär sökes”



Årets insamlare 2019

Från vänster: Kristina Niemi från Neuro, Karin Schultz från Mind, Josefin Hård från Kicks, Stina Rönnlund från 
Tjejzonen samt Raluca Roiescu och Andreas Drufva från Naturskyddsföreningen



Giving Tuesday

Giving Tuesday startade som en reaktion mot konsumtionsdagar 
som Black Friday och Cyber Monday. Idag är det en global 
folkrörelse som sätter engagemang i centrum och 
uppmärksammar allt positivt som görs i samhället. Giva Sverige är 
nationell samordnare för initiativet i Sverige och vårt arbete 
under 2020 ledde såväl till ökad kännedom som ökat givande.

Som nationell samordnare för Giving Tuesday är Giva Sveriges uppdrag 
att vara en katalysator som engagerar och inspirerar så många som möjligt 
att vara med. Uppdraget passar väl in i Giva Sveriges vision och 
verksamhetsidé, då Giving Tuesday som koncept:

• Ger oss en plattform att prata om gåvor och engagemang till fler 
målgrupper. Ger oss möjlighet att nå ut till media samt att undersöka 
engagemangsformer och beteenden hos givare.

• Ger oss möjlighet att lyfta de nya folkrörelserna och det folkliga 
givandet som en möjlighet för samhällsutveckling och en stark 
demokrati. 

• Är ett sätt för våra medlemmar att skapa långsiktiga relationer med 
givare och volontärer. 



Giving Tuesday

Ny webb och satsning på företag
Giving Tuesday 2020 ägde rum den 1 december. Vi tog 
fram en ny webbsida för initiativet som lanserades i 
början av hösten och gjorde även en satsning för att få 
fler företag att uppmärksamma dagen. Giva Sveriges 
arbete med Giving Tuesday under 2020 gjorde att 
kännedomen bland allmänheten ökade, att fler 
organisationer och företag uppmärksammade dagen och 
att givandet via Swish under dagen ökade kraftigt.

2019 2020

Kännedom bland 

allmänheten i Sverige

6 % 11 %

Antal gåvor via Swish

(jämfört med ”vanlig dag i 

november”)

+ 121 % + 420 %

Antal medverkande 

organisationer och företag 

200 221

Antal inslag i media 4 18



Förtroendevalda för Giva Sverige

Styrelse
Paula Guillet De Monthoux (ordförande), generalsekreterare World Childhood Foundation
Maria Arneng, generalsekreterare Hello World!
Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare Teskedorden
Mikael Färjsjö, senior projektledare Cancerfonden
Marika Hjelm Siegwald, sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation Act Svenska Kyrkan, 
Jesper Nilsson, senior strategisk rådgivare Rädda Barnen
Ewa Rutqvist Holmstedter, kanslichef We Effect & Vi-Skogen

Valberedning
Richard Andersson (ordförande), Reach Nordic Communications, Christina Aldrin, teamchef insamling företag/stora 
gåvor och stiftelser Stockholms Stadsmission, Eva Rundgren Forsberg, biträdande generalsekreterare på Svenska FN-
förbundet

Elektorsgrupp
Ann Bülow (sammankallande), verksamhetscontroller Individuell Människohjälp, Kristina Ljungros, generalsekreterare 
Astma- och allergiförbundet, Johan Mast, VD Johan Mast Consulting AB 

Paula Mikael Ewa Lovisa Marika MariaJesper



Medlemmar 2020 (nya medlemmar markerade i rött)

A Non Smoking Generation 

Act Svenska Kyrkan

ActionAid

Afrikagrupperna 

Afrikas flygande läkare - AMREF

Alzheimerfonden

Amnesty International

Anhörigas Riksförbund

Astma- och Allergiförbundet

Asylrättscentrum (tidigare 
rådgivningsbyrån för asylsökande 
och flyktingar)

Autism- och Aspergerförbundet

Barncancerfonden

Barndiabetesfonden

Barnfonden

Barnrättsbyrån

Blomsterfonden

BRIS

Bröstcancerförbundet

Cancer- och Allergifonden

Cancerfonden

CancerRehabFonden

Chemsec

Civil Rights Defenders

Clowner utan Gränser

Diabetesfonden

Diakonia

Djurens Rätt

Djurskyddet Sverige

ECPAT Sverige

Emmaus Stockholm

Erikshjälpen

Eskilstuna Stadsmission

Fonden för psykisk hälsa (f.d. 
Psykiatrifonden)

Forska Utan Djurförsök

Freezonen

Friluftsfrämjandet

Frisk och Fri - Riksföreningen mot 
ätstörningar

Frälsningsarmén

FUB

Föreningen Fairtrade Sverige

Föräldralösa Barn (tidigare 
Adoptionscentrum)

Gambiagrupperna

Greenpeace Norden

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Hand in Hand Sweden

Hela Människan

Hjärnfonden

Hjärtebarnsfonden

Hjärt-Lungfonden

Human Bridge

Human Rights Watch Scandinavia 
Insamlingsstiftelsen

Håll Sverige Rent

Hörselskadades Riksförbund – HRF

Ideella föreningen Furuboda Åhus

IndianChildren

Individuell Människohjälp – IM

Insamlingsstiftelsen Choice

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda 
Solen

Insamlingsstiftelsen RFSL

International Rescue Committee
Insamlingsstiftelse (RESCUE)

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Islamic Relief

Jontefonden

Kalmar Stadsmission

KFUM Sverige

Kristna Fredsrörelsen

Kvinna till Kvinna

Latinamerikagrupperna

Lilla Barnets Fond

Linköpings Stadsmission

Läkare i Världen

Läkare Utan Gränser

Läkarmissionen

Läxhjälpen

MAF Sweden

Mattecentrum

Mentor Sverige

Mercy Ships Sweden

Min Stora Dag

Mind

Missing People Sverige

Muslim Aid Sweden

MyRight

Män för jämställdhet

Naturarvet

Naturskyddsföreningen

Neuroförbundet

New Hope Reseindustrins Barnfond

New Life Mission

Njurfonden

Nordens Ark

Nordisk Hjälp



Medlemmar 2020 (nya medlemmar markerade i rött)

Operation Smile Sverige

Oxfam Sverige

Palestinagrupperna i Sverige

Parasport Sverige

Peace Parks Foundation Sweden

Plan International

PMU InterLife

Project Playground

Prostatacancerförbundet

Psoriasisförbundet

Radiumhemmets Forskningsfonder

Raoul Wallenberg Academy

Reach for Change

Reumatikerförbundet

RFSU

Right Livelihood Award Stiftelsen

Riksförbundet för Rörelsehindrade 
Barn och Ungdomar – RBU

Riksförbundet Hjärt-Lung

Riksföreningen Sveriges 
Stadsmissioner

Rädda Barnen

Räddningsmissionen

Save the Orangutan Sweden

Schizofreniforbundet

Scouterna

Sjöräddningssällskapet

Skåne Stadsmission

SOS Barnbyar

Spädbarnsfonden

Star for Life

Stiftelsen Berättarministeriet

Stiftelsen Friends

Stiftelsen Fryshuset

Stiftelsen Let's Make Love Great 
Again

Stiftelsen Läkare Mot Aids 
Forskningsfond

Stockholms Stadsmission

Suicide Zero

Svenska Afghanistankommittén –
SAK

Svenska Celiakiförbundet

Svenska FN-förbundet

Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen

Svenska Hästars Värn

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Läkare mot Kärnvapen -
SLMK

Svenska Röda Korset

Sverige för UNHCR

Sveriges Ornitologiska Förening –
BirdLife Sverige

Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund - Sportfiskarna 

Teach for Sweden

Teskedsorden

The Hunger Project Sverige

The Perfect World Foundation

Tjejzonen

Tostan Sverige

Trygghetsboende Resele
Insamlingsstiftelse

Ung Cancer

Unicef Sverige

Uppsala Stadsmission

War Child

WaterAid

We Effect

Wikimedia Sverige

Vi-skogen

World Animal Protection

World Childhood Foundation

World's Children's Prize

Världsnaturfonden WWF

Västerås Stadsmission

Ågrenska

Örebro Stadsmission


