
Så här användes pengarna 2019

KOSTNADER 

INTÄKTER  

HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA
Drygt 1/3 av intäkterna till verksamheten kommer via Röda Korsets 
lokala föreningar runt om i landet, från lokal insamling och försäljning.

FÖRDELNING AV INTÄKTSTYPER 
Den största intäktstypen till verksamheten är bidrag, framför allt från kommun, landsting 
och stat. Omkring 1/3 av intäkterna utgörs av gåvor, från privatgivare och företag.

n Nationella intäkter
n Lokala intäkter

n Bidrag
n Gåvor
n Nettoomsättning
n Övriga intäkter
n Medlemsavgifter

*De ovan presenterade intäkterna och kostnaderna rör både Svenska Röda Korset nationellt och de lokala rödakorsföreningarna runt om i landet. 
Årsberättelsen 2019 presenterar enbart de siffror som rör Svenska Röda Korset nationellt.

SÅ FINANSIERAS VERKSAMHETEN 

n Nationellt arbete
n Internationellt arbete  

n Insamlingskostnader 
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INTERNATIONELLT ARBETE 
290 MSEK gick till internationella insatser 2019. Mellanöstern och 
Nordafrika var det största insatsområdet. Akuta insatser har också 
genomförts efter naturkatastrofer i Mocambique och Bahamas.

NATIONELLT ARBETE 
641 MSEK gick till nationella insatser 2019. Det största insatsområdet var  
Frivilligt engagemang, där allt arbete som görs i relation till våra 25 000 
volontärers insatser ingår.

n Frivilligt engagemang
n Hälsa och social delaktighet
n Migration
n Kommunikation
n Föreningsutveckling
n Konflikt och katastrof

n Mellanöstern och Nordafrika
n Östra och södra Afrika
n Asien
n Globala insatser
n Väst- och Centralafrika
n Europa och Latinamerika
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INSAMLINGSKOSTNADER
Kostnader för insamling uppgick till 89 MSEK. Under året 
gjordes satsningar på ökad digital effektivitet och rekrytering av 
månadsgivare, liksom kampanjer för att öka intäkter och stärka  
vår transparens kring redovisning av resultat. 

ADMINISTRATION 
Kostnader för administration och medlemshantering uppgick till 55 MSEK.  
Det omfattar främst kostnader för medlemshantering, ledning, styrelse, riksstämma, 
revision samt planering, uppföljning och kvalitetssäkring i enlighet med riktlinjer  
och legala krav.

89 MSEK 55 MSEK
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Intäkter och kostnader för Röda Korset inkl lokalföreningarna*


