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Insamlade medel till den ideella sektorn uppgick till 18,6 miljarder 

kronor  

18,6 miljarder kronor. Så mycket skänktes till välgörande ändamål under 2019. 

Siffran kommer från 435 organisationer med 90-konto som årligen rapporterar till 

Svensk Insamlingskontroll.  

– Mest ökar gåvor från privatpersoner, till den nya rekordnivån på 8,6 miljarder 

säger Tommy Jonsson, controller på Svensk Insamlingskontroll. 

Gåvor och bidrag som skänktes till välgörande ändamål uppgick förra året till 18,6 miljarder 

kronor. Det är över 1 miljard kronor mer än under föregående år och den högsta nivån 

någonsin. Särskilt generösa var privatpersoner, som ökade sitt givande med över 10 

procent, enligt en sammanställning från Svensk Insamlingskontroll. 

– Det har blivit enklare att skänka gåvor. Det kan vara en av förklaringarna. Idag finns det 

flera digitala plattformar där människor kan starta egna insamlingar bland sina vänner till 

utvalda organisationer och projekt, även skänkta kläder och prylar från privatpersoner 

fortsätter att öka. 

 



Second hand växer med miljömedvetandet 

Förutom att givandet från privatpersoner ökar syns också en växande trend i kategorin 

second hand, där både försäljningen och viljan att skänka tilltar. 

– Omsättningen inom second hand och förmedling av kläder och prylar fortsätter att öka och 

uppgår nu till 1,8 miljarder kronor. Det här är en utveckling som med största sannolikhet 

har att göra med ett ökat miljömedvetande, säger Tommy Jonsson. 

Näringslivet skänker mindre 

Fortsätter att minska gör dock givandet från det privata näringslivet, trots att allt fler 

insamlingsorganisationer hittar samarbeten med både stora och små företag. 

– Det sker en ökad professionalisering av företagens så kallade CSR-arbete, där smalare, 

mer riktade kampanjer används som en del i marknadsföringen. Möjligen kan det bidra till 

sammantaget färre gåvor, men det är svårt att säga, säger Tommy Jonsson. 

Oro under coronakrisen 

Hur den pågående coronakrisen kommer att påverka givandet under 2020 är svårt att 

förutspå. Mycket tyder dock på en nedgång. 

– Det märks en oro. Anställda har permitterats, butiker har tvingats stänga och den 

klassiska insamlingen med bössor eller Face-to-Face har blivit i stort sett omöjlig att 

genomföra. När den egna ekonomin blir ansträngd i tider av kris tänker människor mer på 

sig själva och drar ner på gåvor och donationer. Men exakt hur mycket är för tidigt att säga, 

säger Tommy Jonsson. 

För mer utförlig statistik med flerårsöversikt, se www.insamlingskontroll.se 

 

För frågor kontakta: 

 

Tommy Jonsson 08-783 80 63  tj@insamlingskontroll.se 

Lena Hörnblad, 08-783 80 61   lh@insamlingskontroll.se 

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig 
insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att 
kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Se vidare 
www.insamlingskontroll.se.  
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