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1. Blandad bild av givandet 2022

• För december 2022 uppger ungefär lika många organisationer att givandet från allmänheten ökar 
som att det minskar jämfört med december 2021.

• Större organisationer har i högre utsträckning än mindre organisationer sett ökade gåvor och 
bidrag från både allmänheten och företag under december 2022. Det kan bero på att större 
organisationer har mer resurser, både personal och finansiellt, men också fler insamlingskanaler 
som ger fler möjligheter att nå ut även när det utifrån konjunkturläget kan vara svårare att få gåvor 
och bidrag.

• De organisationer som har socialt arbete eller humanitärt bistånd som primära ändamål anger också
i högre grad att insamling från allmänheten och företag ökade. Detta kan vara effekter av ökad 
fattigdom både i Sverige och internationellt men också det fortsatta kriget i Ukraina och 
minskningen av biståndet har varit viktiga frågor på dagordningen vilket gör att dessa ändamål har 
fått mer fokus.

• Trots att något fler organisationer uppger att deras intäkter från allmänheten minskar under 2022 
kommer ändå de totala intäkterna från gåvor och bidrag till Giva Sveriges medlemmar att öka 
markant då invasionen av Ukraina inneburit ett kraftigt ökat givande till vissa organisationer. 
Däremot är det fler organisationer som anger att gåvor och bidrag från företag samt stiftelser och 
organisationer ökar under 2022 jämfört med det antal som säger att det minskar.

• Än så länge har de organisationer som upplever minskat givande inte behövt reducera sin 
personalstyrka i någon stor utsträckning. Något fler uppger dock att de behövt minska sin 
verksamhet på grund av det minskade givandet samt minskade offentliga bidrag.



2. Resultat för givande –
december & helår 2022 samt 
januari 2023



En tredjedel uppger att allmänhetens gåvor ökar i december 
jämfört med 2021, lika många säger att det minskar

• För allmänheten ser ungefär lika 
många en ökning som en 
minskning i givandet under 
december jämfört med 2021.

• Större organisationer har i 
högre utsträckning uppgett att 
insamlingen av gåvor ökar 2022 
jämfört med 2021.

Fråga: Hur uppskattar ni att resultatet från gåvor och bidrag i december 2022 till er organisation har utvecklats jämfört med samma period under 2021 från…?

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: 75 svar
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Större organisationer har i högre utsträckning ökat 
intäkterna från gåvor och bidrag i december 2022
Fråga: Hur uppskattar ni att resultatet från gåvor och bidrag i december 2022 till er organisation har utvecklats jämfört med samma period under 2021 från…?

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: >100 miljoner: 20 svar, 0-99 miljoner: 45 svar
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Antal organisationer som utifrån sitt ändamål uppger att givandet 
från allmänheten ökar/är oförändrat/minskar i december

Barn och Unga

Humanitärt bistånd

Socialt arbete

Forskning

Mänskliga rättigheter

Miljö och natur

Opinion och påverkan

Djur

Fritid och hälsa

Utvecklingsbistånd

Vård och omsorg

Ändamålen socialt arbete och humanitärt bistånd 
ser i högre grad ett ökat givande i december

Fråga: Hur uppskattar ni att resultatet från gåvor och bidrag i december 2022 till er organisation har utvecklats jämfört med samma period under 2021 från…?

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: Minskar: 22 svar, Oförändrat: 22 svar, Ökar: 24 svar



För helåret 2022 uppger något fler en minskning av 
gåvor från allmänheten jämfört med 2021
Fråga: Hur har intäkterna från gåvor och bidrag (baserat på era preliminära resultat) från följande givarkategorier för helåret (1 jan-31 dec) 2022 förändrats jämfört med 
utfallet för samma period 2021

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: 75 svar

33% 37% 35%

21%
28%

37%

48%

59%

39%

25%
17% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Allmänheten (exkl.
testamenten och

medlemsavgifter)

Företag Stiftelser och
organisationer

Testamentsgåvor

Resultat – 2022 jämfört med 2021

Ökar Oförändrat Minskar



Givandet i januari 2023 är oförändrat 
jämfört med januari 2022
Fråga: Hur uppskattar ni att resultatet från gåvor och bidrag hittills i januari 2023 till er organisation har utvecklats jämfört med samma period under 2022 från…?

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: 75 svar
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3. Hur påverkar konjunkturläget 
verksamheten



Majoriteten av organisationerna kommer att 
genomföra sin verksamhet som planerat

• En kommentar från en 
respondent var att det inte 
nödvändigtvis behöver ske en 
ökning eller en minskning, 
men att verksamheten behöver 
omprioriteras givet ett annat 
behov.

Fråga: Påverkar konjunkturläget er verksamhet?

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: 75 svar

15%

8%

63%

15%

Vi kommer ha mindre verksamhet
än tidigare planerat

Vi kommer att ha utökad
verksamhet jämfört med tidigare

planerat

Nej, vi kommer att genomföra
verksamhet på samma nivå som

tidigare planerat

Vet ej



Minskade intäkter främsta anledningen 
till minskad verksamhet
Fråga: Vad är anledningen / anledningarna till att ni behövt minska på er verksamhet? Vad är anledningen / anledningarna till att ni har utökat er verksamhet?

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: Negativa svar: 11, Positiva svar: 6 OBS: LÅGA BASER
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Majoriteten har inte gjort några förändringar i 
bemanning till följd av konjunkturläget

• Minskad verksamhet och minskat 
givande har inte ännu resulterat i 
en minskad personalstyrka i någon 
större utsträckning. 

• Det är vanligare att ha utökat 
personalstyrkan än att ha minskat. 

Fråga: Har ni gjort förändringar i er bemanning utifrån konjunkturläget?

Källa: Giva Sveriges medlemsundersökning, januari 2022
Bas: 75 svar
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