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Samarbete gör oss starka

Den 17 april 1991 grundades FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, numera 
Giva Sverige. Föregångaren De Frivilliga Hjälporganisationernas Samarbetsråd hade 
som främsta syfte att koordinera när på året olika insamlingskampanjer skulle 
genomföras, eller som Per Stenbeck, grundare av FRII uttryckte det i samband med 30-
årsfirandet, ”begränsa konkurrensen mellan olika organisationer”. FRII hade tvärtom 
som syfte att öka givandet genom samarbete inom etiska frågeställningar, 
kompetensutveckling och bättre förutsättningar för givande. 

Den resa mot professionalisering av både insamling av gåvor och styrning av ideella 
organisationer som inleddes 1991, fortsätter. Under 2019 fattade årsmötet en rad 
centrala beslut som ger förutsättningar för de kommande 30 årens utveckling av Giva 
Sverige till en plattform och röst för engagemang genom givande.  Den strategiska 
plattformen för Giva Sverige fram till 2025 sätter fokus på vår roll att vara i framkant 
och skapa förutsättningar för ökad privat finansiering av civilsamhället, oavsett om det 
är allmänhetens gåvor, samverkan med näringslivet eller bidrag från stiftelser. Vi 
sammanfattar detta i ”Bort med bilden av insamlingsbössan!”, en devis som lika mycket 
talar inåt i våra organisationer som utåt. Att be om gåvor, eller utveckla samarbeten 
med olika aktörer, kräver gedigen kunskap såväl inom det ändamål som organisationen 
arbetar för som inom ledning, styrning och insamling. 

Giva Sverige verkar på uppdrag av våra medlemsorganisationer. En av de bästa sakerna 
med en branschorganisation är den generösa inställningen till samverkan och utbyte. 
Att hela poängen är att vi tillsammans blir starkare, får ett större genomslag, ökar våra 
möjligheter till mer och ny kunskap, bidrar till en etisk, transparent och professionell 
ledning och styrning. Och i vår sektor, allt för en bredd av ändamål som syftar till att 
göra samhället och världen lite bättre, mer rättvis och hållbar. Oavsett om det är genom 
fokus på gemenskap, röst eller service. 

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.



När 2021 avslutades fanns det en realistisk förhoppning om ett snart slut 
på pandemin och en återgång till det nya normala. Det rubbades snabbt 
den 24 februari 2022 med Rysslands invasion av Ukraina med ny 
osäkerhet som följd. Parallellt med ett enormt engagemang som tog sig 
uttryck både i givande och volontärinsatser finns en oro för minskade 
resurser för andra kriser och ändamål i Sverige och i världen. 

Med pandemins start i färskt minne, där oron också var stor för en kraftig 
nedgång i givandet, är det bra att komma ihåg att det var genom 
samverkan vi fick genomslag för fler perspektiv på civilsamhällets roll och 
synliggjorde behov. Omvärlden sätter till viss del förutsättningarna men 
det är vi som kan sätta agendan. Så, vi ser fram emot att få fortsätta det 
arbete som påbörjades den 17 april 1991 – att tillsammans skapa 
förutsättningar för ett ökat och tryggt givande för ett livskraftigt 
civilsamhälle.

Paula Guillet de Monthoux Charlotte Rydh
ordförande 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



30 år av tryggt givande!

Det blev ett fullspäckat program med gäster och minnen från olika epoker i 
Giva Sveriges historia. Vi fick se Giva Sveriges förflyttning från idé till att 
idag vara branschorganisation för tryggt givande med uppdrag inom 
kvalitetssäkring, utbildning, kompetensutveckling och branschröst för drygt 
170 medlemsorganisationer. 

Det kom hälsningar från när och fjärran och samtal 
om framtidens uppdrag där förflyttningen från bilden av 
insamlingsbössan till dagens bredd 
av insamlingsmetoder och givargrupper står i fokus. 



Fler medlemmar med en bredd av ändamål
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Under 2021 ökade Giva Sverige sitt medlemsantal och nådde i slutet av året 170 medlemmar, varav 13 nya 
ordinarie medlemmar tillkom under året. Dessutom anslöt föreningens två första associerade 
(instegs)medlemmar. Sju organisationer valde under året att avsluta sitt medlemskap. Skäl till avslutat 
medlemskap har främst varit brist på resurser i samband med rapporteringen samt svårigheter att uppfylla 
Kvalitetskoden, men även kostnaden för medlemskap och avveckling av organisationen.

ERFA-nätverken* har fortsatt under året med digitala träffar p.g.a. pandemin. Under 2021 var fyra nätverk 
aktiva: testamenten, CRM, digital insamling och telemarketing/telefundraising. Samtliga grupper träffades fyra 
gånger under året för att utbyta erfarenheter och lyssna till externa gäster för inspiration. Träffarna har 
koordinerats av Giva Sverige men innehåll och genomförande hanteras av medlemsorganisationernas 
medarbetare. Andra mötesplatser för inspiration och diskussion för medlemmar är frukost första måndagen i 
månaden, och nätverksluncher som anordnats en gång i kvartalet för generalsekreterare samt chefer för 
ekonomi, kommunikation och insamling samt personal. Förutom något enstaka tillfälle under oktober, har alla 
mötesplatserna varit digitala. Det har till viss del fortfarande gett utrymme för nätverkande men begränsat 
möjligheterna för enskilda samtal och utbyten som är svårt i den digitala miljön. 

En stor del av vårt arbete är löpande medlemsservice där vi besvarar frågor på mail och telefon. Frågorna 
varierar från GDPR och olika insamlingsformer till redovisningsfrågor och plattformar för gåvogivande. 
Förutom att rådge medlemmarna, är den kontinuerliga kontakten med medlemmar en möjlighet för 
omvärldsbevakning kring vilka frågor som är aktuella och var det kan behövas ökat stöd eller kunskap. 

Det finns ett stort intresse från olika leverantörer och andra företag att samarbeta med Giva Sverige och erbjuda 
rabatter och tjänster till medlemmarna. Vid årets slut erbjöds totalt 13 olika förmåner inom områden såsom 
juridisk rådgivning, personalstöd, kompetensutveckling, GDPR och hotell/konferens. 

*Nätverk för erfarenhetsutbyten



Kvalitetskoden - vem i hela världen kan 
man lita på?

Samarbeten för 
framtidens effektmätning 
& rapportering
Att mäta effekt av olika insatser har 
sedan Giva Sverige införde 
effektrapporten blivit en allt mer 
och hetare fråga inom offentlig 
sektor, civilsamhället och sociala 
företag. Under 2021 har Giva Sverige 
inlett fler samarbeten kring 
effektmätning och rapportering med 
bland andra Handelshögskolan och 
Svenska Institutet för Standarder. 

Som stöd i kvalitetsarbetet har Giva Sverige etablerat flertalet arbetsgrupper med deltagare från sektorn samt 
specialistkompetens inom olika områden. Dessa innefattar bland annat referensgruppen för GDPR, Etiska 
rådet för tryggt givande och Redovisningsrådet. Arbetsgrupperna hjälper oss att vidareutveckla och 
utvärdera kvalitetsarbetet samt hålla örat mot marken både vad gäller medlemmarnas behov och de senaste 
uppdateringarna inom kodens olika områden. 

Kvalitetskodsrapportering 2021

Under 2021 rapporterade en mindre grupp av medlemmarna på riktlinjerna för intern kontroll och styrning, 
en rapportering som sker vartannat år, och samtliga medlemmar skickade in en effektrapport. I huvudsak 
inkom rapporteringarna i tid och under hösten har de kompletteringar som behövt göras följts upp.

Självdiagnos - ett verktyg för vidareutveckling och stöd

Då Giva Sveriges medlemmar har en bredd av olika verksamheter kan det vara en utmaning att få en samlad 
bild av hur riktlinjerna för effektrapportering upplevs och används. Därför skickar våra medlemmar även in 
en självdiagnos där de får skatta hur de lyckats uppfylla riktlinjerna för effektrapportering, vilka utmaningar 
de haft i arbetet och identifiera utvecklingspotential. Med hjälp av diagnoserna kan Giva Sverige att få en god 
bild av hur arbetet med effektmätning går och på så sätt kunna anpassa stöd i form av handledning, 
utbildningar och seminarier. Under 2021 såg vi att fler organisationer tagit sig an att rapportera på en högre 
nivå samt att vi kunde identifiera vilka punkter i riktlinjerna som varit en större utmaning än andra. 
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Kunskap för inspiration och intressepolitik

Gedigen statistik och kunskap 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.

För att tillgängliggöra och öka spridningen av kunskap om insamling och givande 
publicerar Giva Sverige olika rapporter och undersökningar. Under 2021 blev 
det fyra egna rapporter samt kvartalsvisa nyckeltalssammanställningar. I samarbete 
med Ungdomsbarometern gjordes också en rapport om ungas syn på engagemang 
och givande som visade att det finns stort intresse för samhällsfrågor och att 
givandet är på uppgång men att de vill ge på andra sätt än vad organisationerna 
erbjuder.

”Givande, engagemang och förtroende i spåren av pandemin” publicerades i 
mars baserad på medlemmarnas prognos för givande för 2020 samt den årliga 
undersökningen om allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande 
i samarbete med Novus. 



Kunskap för inspiration och intressepolitik

Den visade en mer positiv syn på ideella organisationer jämfört med tidigare 
mätningar och att tilltron till betydelsen av det egna engagemanget hade ökat. 
Detta tyder på att coronapandemin inneburit en ökande känsla av engagemang 
hos allmänheten.

Givandet  i siffror 2020
Giva Sveriges årliga rapport om intäkter från gåvor, bidrag och samarbeten 
lanserades i maj. Rapporten visade, precis som prognosen, att givandet fortsatte 
öka under 2020. Medlemsorganisationerna samlade totalt in 9,2 miljarder kronor 
under året, en ökning motsvarande drygt 2 procent. Det var uppenbart att Giva 
Sveriges medlemsorganisationer påverkats av den pågående pandemin i olika 
grad – hälften av organisationerna uppgav ökade intäkter från gåvor, bidrag och 
samarbeten; medan den andra hälften uppgivit en minskning. Det är 21 
medlemmar som samlade in över 100 miljoner kronor vardera under 2020 och 
dessa organisationer står för 74 % av intäkterna från gåvor, bidrag och 
samarbeten totalt.

Nyckeltal för gåvor visar på ökat antal gåvor och högre genomsnittsgåva
För att ge en bild av den löpande utvecklingen av givandet och insamling av 
gåvor från allmänheten samlar Giva Sverige in data för att ta fram nyckeltal för 
regelbundet och spontant givande på kvartalsbasis. Det ger också Giva Sverige 
möjlighet att följa utvecklingen och vid behov agera utifrån den data som tas 
fram. Nyckeltalen baseras på data från 51 medlemsorganisationer med 
insamlade medel mer än 25 mkr varav 29 organisationer har följts kontinuerligt 
under två år. Den tidsserien visar att antalet kontraktsgåvor (regelbundna gåvor) 
och värdet av dessa har ökat stadigt under första halvan av 2021, för att sedan ha 
planat ut något i slutet av året. Snittgåvan har ökat från drygt 137 till drygt 139 
kronor per månad. 



Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?

För åttonde året gör Giva Sverige och PwC en rapport med ett brett anslag för att belysa finansieringen av civilsamhället. Målsättningen 
är att ideella organisationer och andra aktörer med intresse för civilsamhället ska få ett underlag som kan vara till hjälp för att 
fatta strategiska beslut baserade på fakta och insikter. Särskilt fokus i år var digitaliseringens inverkan på organisationer och givare 
i Sverige, en digitalisering som har påskyndats i samband med coronapandemin under 2020 och 2021. I ledarenkäten syntes en tydligt 
ökad optimism bland chefer och ledare. Det årliga glassindex, som visar allmänhetens givande i relation till försäljning av glass och 
sötsaker, visar på en fortsatt uppåtgående trend sedan 2012.

Trendrapport 2022

En annan av Giva Sveriges viktiga 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 den tredje trendrapporten. 
Med hjälp av spaningar från åtta personer ger rapporten en bred och varierad bild av skeenden som kommer att påverka den ideella
sektorn och dess intressenter. Den röda tråden i årets rapport kan sammanfattas med ökad komplexitet och vikten av att fokusera på 
relevans. Spaningarna utmanar också i hög grad den ideella sektorns självbild och uppmanar till att våga prova nya tankar och vägar för 
att nå olika målgrupper, bidra till våra ändamål och motivera intressenter.



Konkreta förslag för ett nytt samhällskontrakt

Tack vare sex drivna teamledare och en ordförande som tillsammans engagerat mer än 1000 personer inom och utom civilsamhället kunde Nysta 
den 18 juni lansera över hundra konkreta politiska förslag för hur civilsamhället ska få en större och mer djupgående plats i det gemensamma 
samhällsbygget. Men i rapporten finns också råd till civilsamhället självt, vad behöver vi göra för att ideella organisationer ska få självklar plats 
vid borden. Förutom en katalog av viktiga, spännande och nytänkande förslag som tas vidare för att uppnå verklig förändring i samhället, visar 
Nysta på urkraften i samverkan och att samarbete inte måste formaliseras i en ny organisation – utan går att driva som ett nätverk eller projekt. 

Under hösten fortsatte arbetet med regelbundna möten för att prioritera och fördela 
förslagen och koordinera intressepolitiska insatser. De parter som ingår i det fortsatta 
arbetet tillsammans med Giva Sverige är Civos, Famna, Forum och Fremia. 

För Giva Sveriges del är flera av förslagen naturliga att ta vidare inom ramen för vårt 
uppdrag, själva eller tillsammans med andra. Det gäller framför allt de förslag som 
tagits fram av teamen för AI och digitalisering samt Civilsamhällets förutsättningar. 
Men vi har också en rad områden som inte lyfts fram i Nystas arbete och som är 
avgörande för vårt uppdrag att bidra till bättre förutsättningar för privat finansiering 
genom gåvor, bidrag och samarbeten för ett livskraftigt civilsamhälle. 

Detta gäller framför allt relevant granskning av ideella organisationer som lägger fokus 
på samhällsnytta i stället för administrativa kostnader, ett statligt matchningssystem av 
gåvor, anpassat regelverk för digital marknadskommunikation, ny 
betalningsinfrastruktur som tar hänsyn till givande samt lotterier som långsiktig 
finansieringsform för ideella organisationer. Allt detta och lite till måste belysas, 
diskuteras och debatteras för att öka förståelsen för ideella organisationers 
verksamhetsmodeller och värna civilsamhällets möjligheter att säkra en bred 
finansiering som engagerar både givare och medborgare.



Kompetensutvecklar fler tack vare 
digitaliseringen 

Pandemin fortsatte även under 2021 med strikta restriktioner för bland annat möten vilket gjorde att vi genomförde alla evenemang och 
utbildningar digitalt under våren. Restriktionerna lättade under hösten och vi erbjöd hybrida evenemang men kunde konstatera att viljan att 
delta på plats var fortsatt låg. Konferensen Ideellt Forum genomfördes den 19 november i Bonnierhuset och i december återinfördes 
restriktionerna.

Under året arrangerades totalt 90 evenemang och utbildningar, varav 3 konferenser, 16 utbildningar, 56 evenemang och 15 
leverantörsseminarier. En ny omgång av kursen Certifierad Fundraiser, som görs i samarbete med Berghs, startade i augusti. Av de 90 
evenemangen var 71 kostnadsfria för våra medlemmar. Närmare 340 personer deltog i våra utbildningar med i genomsnitt 23 deltagare per 
utbildning och totalt för våra evenemang har närmare 3 150 personer deltagit.

Alla utbildningar utvärderas för att kontinuerligt vidareutveckla 
både innehåll och genomförande. Målet är att nå 4,9 av 6 på frågan 
”Hur nöjd var du med helheten av utbildningen?” Under 2021 var 
genomsnittet för utbildningarna 4,76. 

En annan viktig parameter är deltagarnas upplevda nytta. 68 
procent av deltagarna anger att de har haft nytta av utbildningen i 
sitt arbete och 91 procent angav att de sannolikt skulle 
rekommendera utbildningen till en kollega.  Den digitala 
mognaden hos våra deltagare, Giva Sveriges medarbetares digitala 
kompetens och den snabba teknikutveckling de senaste två åren 
har inneburit att vi når betydligt fler personer idag än innan 
pandemin.



Insamlingsforum Online 2021

På Insamlingsforum Online 2021 deltog drygt 350 deltagare, talare och utställare och 
utvärderingarna tangerade de högsta någonsin även 2021. Antalet deltagare var något 
färre än 2020 års rekordnivå, vilket sannolikt kan förklaras med att konferensen 
genomfördes endast ett halvår efter 2020 års Insamlingsforum. Detta berodde på en 
fördelaktig överenskommelse med Stockholm City Conference Center där vi fick utnyttja 
avbokningskostnaden för 2020 års event för genomförandet av Insamlingsforum Online 
2021 innan första kvartalet slut. 

Dagen inleddes på temat ”2030 och vägen dit – så blir civilsamhällets organisationer redo 
och relevanta” där Maja Frankel, generalsekreterare, Stiftelsen Friends och Martin 
Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset ledde ett samtal med Peter Örn, 
ordförande Kommitteen Demokratin 100 år, Eva Eriksson, ordförande, SPF Seniorerna, 
Jessica Åkerström, ansvarig för kvalitativa studier, Ungdomsbarometern och Mikael 
Kesha, Kanslichef, Teskedsorden. Deltagarna kunde sedan välja mellan 26 seminarier av 
olika längd i fyra parallella spår; operativt, strategiskt, innovation och ledarskap.
Nytt för i år var rundabordssamtal i mindre grupper. Richard Turner, konsult, Alan 
Clayton Associates, avslutade dagen med en bejublad energikick, ”The Energy for 
Fundraising”. Deltagarna kunde mingla digitalt och engagemanget i chatten var högt. 

Insamlingsforum Online 2021 möjliggjordes tack vare vår partner 21grams och 12 utställare: Accigo, Adoveo, BetterNow, Familjens 
Jurist, Flowy, iRaiser, NGO-PRO, Softronic, Symplify, Swedbank, Youcall och Åtta.45 Tryckeri som bidrog med sin kunskap och 
erfarenhet till deltagarna. 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.



Årets insamlare 2020

Stockholms Stadsmission tog hem priset i kategorin Organisation, för 
sitt strategiska finansieringsarbete med det tuffa målet att på sex månader 
samla in 40 miljoner kronor för att rädda mötesplatsen St Paul. På 
mindre än ett halvår, mitt under pandemin, lyckades teamet samla in hela 
43 miljoner kronor – tack vare lika delar innovation, systematik och 
teamwork.

Vi-Skogen och We Effect vann i kategorin Företagssamarbete för sin 
kampanj mot hungerpandemin tillsammans med Coompanion, Coop, 
Folksam, Fonus, HSB, KF, Konsumentföreningen Stockholm, 
Lantmännen, LRF, OK, Riksbyggen & Swedbank. I kategorin 
kampanj belönades Cancerfonden för sin finstämda och framgångsrika 
julkampanj ”Tillsammans igen”. Kategorin Givare prisade Sara Day som 
med stort engagemang arbetat som volontär för Göteborgs 
Stadsmission under sin permittering. Utmärkelsen i den femte 
kategorin Kollega tilldelades Jenny Jonskog på Kvinna till Kvinna, 
för sitt extraordinära arbete under pandemiåret.

Marie Alani, Program Director, Berghs School of Communication

Mikael Färjsjö, projektledare, Cancerfonden
och styrelseledamot Giva Sverige,
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells,
Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige och juryns 
ordförande
Karin Schulz, generalsekreterare, Mind (2019 års vinnare i 
kategorin Organisation)
Helena Westin, konsult samt styrelseordförande i KOMM.



Giving Tuesday 30 november

Uppdraget stödjer Giva Sveriges vision och verksamhetsidé, då Giving Tuesday:

• Ger en plattform att prata om gåvor och engagemang till fler målgrupper än våra 
medlemmar.

• Ger möjlighet att prata direkt till allmänheten om givande och nå ut till och via media
• Ingår i en internationell kontext där vi undersöker engagemangsformer och 

beteenden hos givare.
• Ger 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, volontärer 

och företag.

Sedan 2017 är Giva Sverige global partner (nationell samordnare) för initiativet i 
Sverige med uppdrag att vara en katalysator som engagerar och inspirerar så många 
som möjligt att vara med. Genom vårt arbete 2021 sågs en ökning i 
antalet omnämnande i media samt en kraftig ökning (680%) av 
antalet Swishgåvor gentemot en vanlig novemberdag. Två bra och framgångsrika
exempel på hur Giva Sveriges medlemmar använder Giving Tuesday som plattform
för engagemang är Räddningsmissionen och Barncancerfonden.
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Medlemmar 2021 (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

Brottsofferjouren

Bröstcancerförbundet

Cancer- och Allergifonden

Cancerfonden

CancerRehabFonden

Chemsec

Civil Rights Defenders

Clowner utan Gränser

Diabetesfonden

Diakonia

Djurens Rätt

Djurskyddet Sverige

ECPAT Sverige

Emmaus Stockholm

En Frisk Generation

Ericastiftelsen

Erikshjälpen

Eskilstuna Stadsmission

Fonden för Mänskliga Rättigheter 
(MR-fonden)

Fonden för psykisk hälsa (f.d. 
Psykiatrifonden)

Forska Utan Djurförsök

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

Individuell Människohjälp – IM

Ingenjörer Utan Gränser

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

Kompis Sverige

Kristna Fredsrörelsen

Kvinna till Kvinna

Latinamerikagrupperna

Lilla Barnets Fond

Linköpings Stadsmission

Läkare i Världen

Läkare Utan Gränser

Läkarmissionen

Läxhjälpen

MAF Sweden

Mattecentrum

Medveten Konsumtion

Mentor Sverige

Mercy Ships Sweden

Min Stora Dag

Mind

Missing People Sverige

Muslim Aid Sweden

MyRight

Män för jämställdhet

Naturarvet

Naturskyddsföreningen

Neuroförbundet



Medlemmar 2021 (nya medlemmar markerade i rött)

New Life Mission

Njurfonden

Nordens Ark

Nordisk Hjälp

Ny Gemenskap

Operation Smile Sverige

Oxfam Sverige

Palestinagrupperna i Sverige

Parasport Sverige

Peace Parks Foundation Sweden

Plan International

PMU InterLife

Project Playground

Prostatacancerförbundet

Psoriasisförbundet

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

Ronald McDonald Barnfond

RUM – Rikförbundet Unga 
Musikanter

Rädda Barnen

Räddningsmissionen

Save the Orangutan Sweden

Schizofreniförbundet

Scouterna

SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För 
Utbildning

Sjöräddningssällskapet

Skåne Stadsmission

SOS Barnbyar

Sparks Generation

Spädbarnsfonden

Star for Life

Stiftelsen Berättarministeriet

Stiftelsen Friends

Stiftelsen Fryshuset

Stiftelsen Let's Make Love Great 
Again

Stiftelsen Läkare Mot Aids 
Forskningsfond

Stockholms Stadsmission

Storasyster

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

The Hunger Project Sverige

The Perfect World Foundation

Tjejzonen

Tostan Sverige

Umeå Stadsmission

Ung Cancer

Unicef Sverige

Uppsala Stadsmission

Vaccine Forward

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


