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Q4 2021 i korthet

• Antalet respondenter på enkäten har under Q4 2021 varit oförändrat jämfört med Q3, 41 av 51 tillfrågade har 
deltagit. Fördelningen mellan de svarande är dock ej identiskt, under Q4 svarade 16 organisationer med insamlade 
medel >100 mkr och 25 organisationer 25-99 mkr. Motsvarande antal för Q3 var 18 respektive 23.

• Den genomsnittliga kontraktsgåvan ökade något under Q4, från 134,8 kr i oktober till 135,7 kr i december (+0,7 
%), samtidigt som antalet gåvor minskade marginellt (-0,3 %).

• Engångsgåvorna varierade kraftigt både i antal och storlek i kronor under kvartalet. Antalet gåvor per 
organisation uppgick till drygt 14 000 i december, nästan 6 000 fler än i oktober. Snittgåvan i december låg på 
cirka 360 kr, vilket motsvarar 35 % mer än i oktober. Ett flertal organisationer rapporterar om lyckade 
julkampanjer.

• I tidsserien, där 29 identiska organisationer följs, framgår att kontraktsgåvorna ökat under de senaste 12 
månaderna, både till antal (+3,2 %) och genomsnitt i kronor (+2,2 %). Engångsgåvorna minskade något i antal 
under december 2021 jämfört med samma månad 2020, däremot var snittgåvan högre 2021. Sett över hela 
kvartalet är antalet engångsgåvor i princip förändrat Q4 2021 jämfört med 2020, snittgåvan har däremot ökat med 
cirka 4 %.



Kontraktsgåvor Q4 2021



• Samtliga organisationer som svarat får ca 35 000 
kontraktsgåvor/månad i genomsnitt, vilket är 
oförändrat jämfört med Q3. Snittgåvan ligger på 
ca 135 kr/månad Q4 2021, vilket är 3 kr lägre än 
för Q3. Skillnaden kan förklaras med att det inte är 
exakt samma organisationer som svarat, se sida 12 
för en jämförelse över tid mellan identiska 
organisationer.

• Organisationer >100 mkr får drygt 79 000 
kontraktsgåvor/månad. Snittgåvan ligger på drygt 
133 kr/månad Q4 2021. Organisationer 25-99 mkr 
får ca 6 900 kontraktsgåvor/månad. Snittet ligger 
kring 147 kr/månad för kvartalet.

Kontraktsgåvor samtliga Q4 2021



Kontraktsgåvor organisationer >100 mkr & 25-99 mkr
Q4 2021



Engångsgåvor Q4 2021



Engångsgåvor samtliga Q4 2021

• Antalet engångsgåvor varierar kraftigt under 
perioden och är betydligt högre i november och 
december jämfört med oktober. Snittet totalt 
ligger mellan cirka 266-360 kronor under Q4. 
Ett flertal organisationer uppger ett betydligt 
högre antal och snitt i december, tack vare 
lyckade julkampanjer.

• Det genomsnittliga antalet engångsgåvor för 
organisationer >100mkr varierar från 18 000 –
30 000 per månad under Q4, med en snittgåva 
på 260 – 433 kr. Motsvarande för 
organisationer 25-99 mkr är 1 900 – 3 500 st. 
och 296 – 397 kr.



Engångsgåvor organisationer >100 mkr & 25-99 mkr
Q4 2021



Andelen övriga gåvor

Q4 2021



Belopp övriga gåvor Q4 2021

Med övriga gåvor avses gåvor som 
inkommit till organisationen i en 
klumpsumma och där den 
ursprungliga givaren är okänd. Till 
exempel kan det handla om gåvor 
via Facebook, annan extern 
insamlingsplattform eller sms-gåvor.



Andel övriga gåvor av totalt insamlade medel
från allmänheten Q4 2021



Uppdelning i medlems-
organisation eller ej

Q4 2021



Medlemsbaserade organisationer ökade den genomsnittliga 
kontraktsgåvan mer under Q4 2021



Kraftigare ”decembereffekt” för icke medlemsbaserade
organisationer



Kontraktsgåvor - tidsserie
Q4 2020 - Q4 2021 



Sammanfattning tidsserie: Kontraktsgåvor Q4 2020 – Q4 2021 

• För dessa 29 organisationer som följts kontinuerligt sedan Q4 2020 ligger antalet kontraktsgåvor i snitt 
mellan 43 100 och 45 100 per månad och snittgåvan på drygt 137 till drygt 139 kronor per månad. 
Oktober 2021 har högst antal kontraktsgåvor i snitt, medan september 2021 har det högsta 
snittet i kr. Antalet gåvor och värde har ökat stadigt under första halvan av 2021, för att sedan ha 
planat ut något i slutet av året. Totalt sett har kontraktsgåvorna ökat under de senaste 12 månaderna, 
både till antal (+3,2 %) och genomsnitt i kronor (+2,2 %).

• 15 organisationer kan följas Q4 2020 – Q4 2021 för organisationer >100 mkr. Antalet gåvor per 
organisation ligger under perioden på 76 700 – 80 200, snittgåvan i kr varierar mellan 134,3 och 136,4.

• 14 organisationer kan följas Q4 2020 – Q4 2021 för organisationer 25-99 mkr. Antalet kontraktsgåvor 
per organisation ligger i snitt på 7 200 – 7 500 per månad och snittgåvan pendlar mellan 171,4 och 
176,7.

Kontraktsgåvorna ökade med 3,2 % under 2021



Stadigt ökat givande under 2021



Kontraktsgåvor, > 100 mkr Q4 2020 – Q4 2021



Kontraktsgåvor, 25-99 mkr Q4 2020 – Q4 2021



Engångsgåvor Q4 2020 – Q4 2021



Sammanfattning tidsserie: Engångsgåvor Q4 2020 – Q4 2021 

• Antalet engångsgåvor per organisation ligger i genomsnitt mellan 7 900 och 20 500 med högst snitt i december 2020. 
Snittgåvan pendlar mellan 248 och 358 med högst snitt i december 2021. Engångsgåvorna minskade något i antal 
under december 2021 jämfört med samma månad 2020, däremot var snittgåvan i kronor räknat högre 2021. Sett över 
hela kvartalet är antalet engångsgåvor i princip förändrat Q4 2021 jämfört med 2020, snittgåvan har däremot ökat 
med cirka 4 %.

• Snittgåvan för engångsgåvor för organisationer >100 mkr är högst december 2021 (358 kr). Lägst snitt är det i oktober 
2020 (244 kr). Antalet gåvor var något högre under Q4 2020 jämfört med motsvarande period 2021. Snittgåvan i 
kronor är dock högre under Q4 2021. Det högre antalet gåvor under december 2020 kan bero på ett ökat givande till 
följd av den pågående coronapandemin.

• Snittgåvan för engångsgåvor för organisationer >25-99 mkr är högst i december 2021, men även hög under juni och 
juli samma år. Lägst snitt är det i maj 2021 (241 kr). Det lägre snittet i maj skulle kunna förklaras av mors dag-gåvor, 
antalet gåvor per organisation i maj är nämligen som högst då (ca 5 200 gåvor). Även december 2021 gavs många 
gåvor i snitt, drygt 5 000, men då var snittgåvan klart högre tack vare julgåvor. Observera att maj inte sticker ut när 
det gäller organisationer >100 mkr. Organisationer 25-99 mkr har ett betydligt lägre antal gåvor jämfört med de större 
organisationerna, så enstaka kampanjer kan få större genomslag för genomsnittet.

Den genomsnittliga engångsgåvan ökade med 4 % Q4 2021



Något färre gåvor - men högre snitt i kronor under Q4 2021 
jämfört med 2020



Engångsgåvor, > 100 mkr Q4 2020 – Q4 2021



Engångsgåvor, 25-99 mkr Q4 2020 – Q4 2021 



Om rapporten



Om undersökningen och rapporten

Avgränsningar och definitioner
-Nyckeltalen avser gåvor från allmänheten på mindre än 100 000 kr.
-En kontraktsgåva definieras som att givaren på något vis givit löfte om 
regelbundna/kontinuerliga gåvor (exempelvis månadsgivande via autogiro).
-En engångsgåva definieras som att givaren själv väljer när gåvan ges utan att på förhand meddelat 
organisationen. Gåvan kan skänkas på uppmaning från organisationen eller utan uppmaning. 

Antal deltagande organisationer
I undersökningen deltar organisationer som har rapporterat insamlade medel (intäkter från gåvor, 
donationer eller samarbeten) på 25 mkr eller mer under föregående år. 41 av 51 tillfrågade har 
lämnat in uppgifter om värde och antal gåvor för Q4 2021. Svaren har lämnats under perioden 
Svaren har lämnats under perioden 13 januari – 7 februari 2022. De 41 organisationer som 
besvarat undersökningen står tillsammans för cirka 74 % av de totala intäkterna från gåvor, bidrag 
och samarbeten bland Giva Sveriges medlemmar.

Nyckeltal – vill ni medverka i ett arbete under ständig utveckling?
Arbetet med att ta fram nyckeltal på kvartalsbasis inleddes på initiativ av ett antal av Giva Sveriges 
medlemsorganisationer i juli 2018. Med hjälp av en arbetsgrupp med representanter för 
medlemsorganisationerna sker en kontinuerlig utveckling och förbättring av statistiken.

Cecilia Harmsen Wahlberg, Läkare utan gränser är ordförande för arbetsgruppen.



Om respondenterna Q4 2021

• I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor 
(kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels enbart för kvartal 4 2021, dels som en 
längre tidsserie från Q4 2020. 

• Antalet respondenter på enkäten har under Q4 2021 varit oförändrat jämfört med 
Q3, 41 av 51 tillfrågade har deltagit. Fördelningen mellan de svarande är dock ej 
identisk, under Q4 svarade 16 organisationer med insamlade medel >100 mkr och 
25 organisationer 25-99 mkr. Motsvarande antal för Q3 var 18 respektive 23.

• 29 respondenter har svarat på enkäten kontinuerligt under perioden Q4 2020 till 
Q2 2021 och ingår i den redovisade tidsserien. Det är tillräckligt många för att 
kunna dela på i två grupper, organisationer med insamlade medel >100 mkr och 
organisationer med insamlade medel 25-99 mkr.

• Det görs även en uppdelning mellan medlemsorganisationer (fysiska personer) 
och övriga där 15 organisationer är kategoriserade som medlemsorganisationer 
och 26 är stiftelser eller har juridiska personer som medlemmar.

Om nyckeltal för gåvor

Giva Sverige hämtar kvartalsvis in nyckeltal
från de medlemsorganisationer som har
årliga intäkter från allmänheten, företag och 
organisationer på 25 miljoner kronor eller mer 
i syfte att kunna följa utvecklingen av 
gåvogivandet i Sverige kontinuerligt.

Organisationer med insamlade medel >25
mkr men där intäkterna i huvudsak kommer 
från företag eller organisationer är
inte inkluderade.

Först presenteras resultat för alla deltagande 
organisationer och därefter är resultaten 
presenterade på två storlekskategorier. 



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


