EN R A PP ORT FR Å N FR I I I SA M A R BET E M ED PWC

FINANSIERING AV
IDEELL VERKSAMHET

– förutsättningar, verklighet och framtid

I N N E H Å L L S FÖRT E C K N I NG :

1. FÖRORD
2. SNABBVERSIONEN
3. OM RAPPORTEN
3.1 Om den här rapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7. INSAMLINGSBRANSCHEN I SIFFROR
7.1 Gåvor via autogiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.2 Insamlade medel – 2013 jämfört med 2012 . . . . . . . 31
7.3 Testamenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.4 Minnesgåvor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.5 Företag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.6 Antal personer som arbetar med insamling . . . . . . 33

4. OMVÄRLD
4.1 Samhällsekonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8. FÖRETAGEN OCH ORGANISATIONERNA

4.2 Finansiering av civilsamhället. . . . . . . . . . . . . . . . .  12

8.1 Synen på Corporate Social Responsibility. . . . . . . . 34

4.3 Trender kring hushållens finansiering. . . . . . . . . . . 14

8.2 Vem äger frågan om socialt ansvarstagande? . . . . . 35

4.4 Ideellt engagemang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

8.3 Varför socialt ansvarstagande? . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.5 Strategiska implikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8.4 Hur arbetar företagen med socialt
ansvarstagande?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.5 Vilka ändamål prioriterar företag?. . . . . . . . . . . . . . 37

5. GIVARNA OCH ORGANISATIONERNA

8.6 På vilket sätt stödjer företag
ideella organisationer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.1 Vad tycker allmänheten om
ideella organisationer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8.7 Sammanfattning – företag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.2 Är allmänheten givmild?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

8.8 Vilka är de vanligaste samarbetstyperna?. . . . . . . . 39

5.3 Hur vill vi skänka?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

8.9 Organisationerna om framtiden
för företagssamarbeten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.4 Hur får organisationerna in sina givare?. . . . . . . . . 21

8.10 Långsiktiga partnerskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.5 Vad påverkar givandet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.11 Pro bono-tjänster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.6 Strategiska implikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

8.12 Sammanfattning – organisationer . . . . . . . . . . . . . . 41
8.13 Viktigaste faktorerna vid beslut om samarbete. . . . 41

6. ORGANISATIONERNAS FINANSIERING

8.14 Vad kan ideella organisationer bidra med?. . . . . . . 42

6.1 Varifrån kommer pengarna?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8.16 Faktorer som försvårar ett ökat samarbete. . . . . . . 44

6.2 Hur påverkar pengarna?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.3 Var kommer pengarna från i framtiden?. . . . . . . . . 26

8.17 Hur kan organisationer attrahera
fler företag att samarbeta med?. . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.4 Riskbedömning av finansieringen . . . . . . . . . . . . . . 27

8.18 Sammanfattning – när två världar möts . . . . . . . . . 45

6.5 Det ideella arbetet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

8.19 Strategiska implikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

8.15 Förväntningar på ett samarbete . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.6 Medlemsrekryteringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fotnoter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6

1. FÖRORD
”Att veta när man vet något och att veta när man
inte vet något – det är kunskap.”
KON FUCI US

För ett år sedan gav vi ut den första rapporten i det
som förhoppningsvis ska bli en lång rad årligen
återkommande rapporter. Redan innan den första
rapporten gavs ut hade vi börjat tankarna på nästa,
det vill säga den rapport du just nu börjat läsa. En
önskan vi haft har nämligen varit att kunna följa
siffror över tid, att kunna se utveckling, förstå vad
som förändras och vad som kanske är konstant. Att
se mönster och kunna analysera över tid och utifrån det diskutera framtida vägval. Att veta när
man verkligen vet något och att veta när man inte
vet något. Det här är rapport nummer två i ordningen och det är lite för tidigt att se tendenser över
tid. Men vissa mönster kan vi ana och framförallt
kan vi se vissa skillnader jämfört med föregående
år. Men vi ska också vara tydliga med att alla data
inte är säkra, det är skillnad på hur vi frågar och
hur organisationerna svarar. Rapporten innehåller
inte sanningen med stort S – använd kunskapen
med förnuft.

Vår ambition med den här rapporten är att ge ett
helhetsperspektiv och på så sätt bidra till organisationernas strategiska planering. Vi har samlat befintlig information från olika källor på ett och samma ställe och till detta lagt ny information i form av
undersökningsresultat. Vi har satt in befintlig kunskap i ett sammanhang, gett den kontext, analyserat, vridit och vänt på den. Ibland spretar det åt alla
håll och kanter, ibland faller pusselbitarna på plats
och vi hittar tydliga tendenser att gå vidare med.
Exakt vad din organisation väljer att gå vidare med
är upp till er. Vi kan öppna dörrar, men du måste
själv välja att gå in. Vår absoluta förhoppning är att
den här rapporten ska komma till nytta. Både att
den ska ge svar på några av de frågor som finns om
insamling och finansiering av ideella organisationer, och att den ska inspirera till handling. Vi vill
att rapporten ska komma till nytta så att ni kan
finjustera er verksamhet så att ni kan leverera ännu
mer nytta än ni gör idag. Även om vår värld troligen aldrig varit så bra som idag ur många perspektiv, finns det mycket kvar att förbättra och nya utmaningar att ta hand om. En smart, effektiv och
välstyrd ideell sektor har en viktig roll att spela.

En stor skillnad jämfört med föregående år är att vi
i år valt ett särskilt fokusområde. Förutom att redogöra för finansiering, insamling och givande i allmänhet har vi gjort en djupdykning bland företag
och deras syn på socialt ansvarstagande och samarbete med ideella organisationer. Vi har även ställt
frågor till organisationerna om deras samarbete
med företag och fram träder en intressant bild som
visar på många möjligheter. Än så länge står företag
för en blygsam del av finansieringen av civilsamhället. Vår förhoppning är att den här rapporten
ska kasta lite ljus över de möjligheter som finns för
företag och ideella organisationer att inleda samarbeten som är till gagn för de inblandade parterna
och framför allt för samhället i stort.

Stockholm i mars 2015
M A R I A RO S J ER N BERG		

Generalsekreterare, FRII
JOH A N SV ER K ER

Senior rådgivare Ideell sektor, PwC
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2. SNABBVERSIONEN
Har du bråttom och vill komma igång? På det här uppslaget hittar du
några av de saker vi tror kan spela roll för finansiering av ideell verksamhet i framtiden. Håll till godo. Vill du fördjupa dig? Läs vidare i
rapporten. Där finns mer…

den enda rätta. Vi vet att många organisationer jobbar mycket med återkoppling. Men frågan är om
den sker i rätt form. Hur väl känner du dina finansiärer? Hur väl vet du vad de vill ha för återkoppling
från er verksamhet och det ni åstadkommer?

FÖRVÄNTNINGSGAP
”Vi vill även ha något tillbaka. Inte pengar, men det ska
synas att vi gör något bra, att vi får goodwill.” Detta
svarade en av våra respondenter i den undersökning vi gjort av företagens motiv till CSR-arbete
och samarbete med ideella organisationer. Citatet
sammanfattar företagens respons ganska väl. De
förväntar sig återkoppling, de vill göra något bra för
samhället och de vill stärka sitt varumärke. Något
tillspetsat kan vi utifrån våra undersökningar säga
att företagen talar om att ett viktigt motiv för dem
är att ge tillbaka till samhället, medan organisationerna tror att företagen har mer krassa ekonomiska
motiv. En annan skillnad är att företagen anser att
återkoppling är det näst viktigaste när man utvärderar samarbeten med ideella organisationer, medan organisationerna sätter detta först på sjätte plats.
Här ser vi en likhet med privatpersoner som skänker pengar och som också rankar återkoppling
kring hur deras pengar används högre än vad organisationerna gör.
Vi rekommenderar organisationerna att fundera
på hur väl man förstår sina finansiärers motiv – och
vara öppen för att den egna bilden kanske inte är

MÄNSKLIGA RESURSER
Företagen och organisationerna förefaller enligt vår
undersökning vara överens om att organisationerna
är ganska dåliga på att ta tillvara företagens kompetens och nätverk i sitt ändamålsarbete. Företagen
ses först och främst som en källa till pengar. Detta
kan mycket väl vara relevant för många organisationer, men i andra fall kan det vara så att företagen
skulle kunna tillföra mer än ”bara” pengar. Undersökningen visar att det verkar som om många företag skulle vilja göra det. Ett viktigt motiv till samarbete, särskilt för större företag, är att det bidrar
till att göra anställda stolta över sitt företag. Det är
signifikativt att de allra flesta som anser sig vara
ansvarig för samarbetet med ideella organisationer
är personal/HR-chefer.
Med tanke på att det ideella engagemanget hos
svenskarna är så stort och stabilt, mer än 5 av 10 ar-
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betar ideellt, och att vi är samma människor på jobbet som på fritiden borde det finnas potential för
nya former av engagemang som kan utveckla både
företag, organisationer och människor. Hur ser din
organisations strategi för detta ut? Hur kan ni tänka
i nya banor för att utveckla nya möjligheter?

tal organisationer. 20 % av medlemmarna samlar in
nästan 90 % av intäkterna från företag. Troligen är
det mer jämt fördelat i lokala organisationer, eftersom många företag uppger just det lokala perspektivet som viktigt vid finansiering av den ideella sektorn, men exakt hur det förhåller sig vet vi inte.
Den offentliga sektorn är en mycket viktig finansieringskälla. För de organisationer som besvarat vår
enkät kommer cirka 1/3 av intäkterna därifrån. Samtidigt bedömer nästan 40 % av organisationerna att
de statliga bidragen kommer att minska under de
kommande två åren och vid en riskbedömning av
olika intäktskällor bedöms risken för förändring vara
störst när det gäller statliga och kommunala bidrag.
Vi ser att det finns många olika sätt att finansiera
sig. Alla påverkar organisationens risker, frihetsgrad och arbetssätt. Det vi ser som viktigt är att det
ligger ett medvetet beslut bakom finansieringen.
Hur ser det ut i din organisation? Har ni den mix av
finansieringskällor ni vill ha? Och hur väl stämmer
den överens med samhällsutvecklingen och den
framtidsspaning som ni själva och andra gör?

REALITY CHECK
Nej – 2013 var inte det bästa året hittills i världshistorien när det gäller svenskarnas givande till
90-kontoorganisationer. I kronor och ören var ökningen stor från 2012 till 2013, men när vi tar hänsyn till inflation har privatpersoners givande ännu
inte kommit upp till 2005-års nivå – året då det
samlades in nästan 1 miljard i samband med tsunamin. Detta trots all utveckling som skett av tekniska lösningar och ökad professionalisering av insamlingsbranschen. Även om ”glassindex” (förhållandet
mellan insamling från allmänheten och försäljning
av glass och sötsaker i Sverige) förbättrats något
jämfört med förra året, ligger det fortfarande på
23,5 %. Detta är under genomsnittet för den senaste
12-årsperioden.
Viktigt i sammanhanget är att komma ihåg att
hushållen ändå står för ca 50 % av de undersökta
ideella organisationernas (inte enbart organisationer med 90-konto) finansiering. Det allra mesta är
medlemsavgifter och andra avgifter för att delta i
den ideella verksamheten och i viss mån medel från
hushållens spelande.
Hur är det då med finansiering från företag? Det
som är temat för denna rapport. Enligt svaren från
organisationerna uppgår det till ca 7 % av deras intäkter. Vi kan inte veta om detta är signifikant för
hela sektorn, men den stämmer väl med den andel
som rapporteras av 90-kontoinnehavarna till
Svensk insamlingskontroll. I vart fall vad gäller
FRIIs medlemmar är denna källa förbehållen ett få-

DE POTENTIELLA FILANTROPERNA
BLIR FLER
Ett sätt att förbättra glassindex kan vara att nå nya
målgrupper. Målgrupper som bidrar till att öka insamlingen från privatpersoner avsevärt. Enligt
Capgeminis World Wealth Report fortsätter antalet
dollarmiljonärer i Sverige att öka och är numer
uppe i över 80 000 personer. Det är ungefär som om
hela Kristianstads kommun skulle bestå av dollarmiljonärer.
Vi frågar precis som förra året – hur ser din organisations strategier ut för att ta tillvara på den möjlighet det innebär att rika personer vill göra gott eller ge tillbaka? Kanske är det just detta område som
blir fokus för nästa års undersökning…
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3. OM DEN HÄR
RAPPORTEN
• Samtliga medlemmar i FRII

3. OM DEN HÄR RAPPORTEN

• Medlemmar i KFO och Arbetsgivaralliansen med
2 anställda eller fler och med associationsformerna ideell förening, registrerat trossamfund och
stiftelse.

När vi nu för andra året ger ut denna rapport är syftet detsamma som tidigare, att ge en bild av förutsättningarna för finansiering av det civila samhället. Rapporten är i första hand tänkt att vara ett
underlag som kan bidra i organisationernas strategiska planering genom att i komprimerad form
samla information från olika källor på ett och samma ställe. Vi har baserat rapporten på fyra olika typer av informationskällor.

Totalt skickades 3 360 enkäter ut via mejl enligt följande fördelning:
- FRII: 143
- KFO: 1 303
- Arbetsgivaralliansen: 1 914
- Vi påminde respondenterna vid två tillfällen

Offentlig statistik: Från t.ex. SCB och Svensk insamlingskontroll.

Företagsenkät: På uppdrag av oss har Novus genomfört en undersökning av företags syn på samarbete med ideella organisationer. Målgrupperna för
undersökningen var beslutsfattare som äger, eller
kan påverka, beslut om företagens sociala ansvarstagande/CSR-arbete OCH har mandat att t.ex. inleda ett samarbete med en ideell organisation. Endast
företag med 50 anställda eller fler tillfrågades.
Undersökningen genomfördes i två steg. Först
gjordes djupintervjuer med 6 respondenter i respektive storleksgrupp – medelstora (50–250 anställda)
och stora (250+ anställda). Syftet vara att skapa förståelse för frågeställningen.
I ett nästa steg testades slutsatserna från intervjuerna med hjälp av telefonintervjuer till 201 företag
med 50 eller fler anställda uppdelade i två grupper,
medelstora (50–250 anställda) och stora företag
(251– anställda). Urvalet är ett köpt registerurval.
Resultaten har efterstratifierats efter antal anställda
(för att spegla/motsvara verkligheten).

Rapporter: Rapporter från t.ex. Ungdomsstyrelsen.
Givarundersökning: På uppdrag av oss har Novus
gjort en undersökning bland allmänheten där man
ställt frågor om allmänhetens inställning till ideella
organisationer samt givande till denna typ av organisationer. Undersökningen gjordes i slutet av november 2014. På ett par ställen i rapporten hänvisar
vi även till en undersökning som Novus gjorde på
uppdrag av FRII i nov/dec 2013. Den sistnämnda
undersökningen var mer omfattande än den som
gjordes 2014 och vi bedömer att de grundläggande
attityderna hos givarkollektivet inte har ändrats sedan dess.
Organisationsenkät: Vi har gjort en enkätundersökning som gick ut under december månad till följande urval av organisationer:
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Telefonundersökningen är genomförd under perioden 15–28 januari 2015. Totalt har 148 intervjuer
gjorts med medelstora företag och 53 intervjuer
med stora företag.

miskt aktiva föreningar 2012 1). Eftersom våra svar
även innehåller stiftelser är det inte direkt jämförbart. Resultatet ger ändå vid handen att
svaren i denna rapport främst skildrar de lite större
organisationernas situation och bedömningar. Det
är ett medvetet val. Vår enkät till KFO och Arbetsgivaralliansens medlemmar skulle egentligen inte
vända sig till organisationer som inte hade anställda.
När det gäller insamling har vi valt att definiera
insamling som gåvor som skänks till organisationer med 90-konto och som därmed står under tillsyn av Svensk insamlingskontroll. Vi är väl medvetna om att det finns en insamlingsverksamhet
utanför Svensk insamlingskontroll som bland annat bedrivs av stiftelser och offentliga organisationer som t.ex. Karolinska institutet. Orsaken till att
vi valt organisationer med 90-konto är att det finns
statistik insamlad sedan lång tid.
Avsikten med rapporten är inte att ge den enda
sanna bilden av förutsättningar för det civila samhällets finansiering, utan att vara ett av flera verktyg som kan ge stöd till organisationer som söker
bygga strategier för sin framtida finansiering.
Vi hoppas att rapporten i den rollen ska vara till
nytta och tar gärna del av förslag till utveckling
och förbättring för framtida rapporter.

I organisationsenkäten fick vi totalt 411 svar, dvs en
svarsfrekvens på 12,2 %. Vi är medvetna om att
svaren därmed inte kan antas gälla för sektorn som
helhet, utan de får ses som en bild från de organisationer som besvarat enkäten.
Fördelat på associationsform fördelade sig svaren
på följande sätt:
- Ideell förening: 301
- Registrerat trossamfund: 69
- Stiftelse: 41
- Totalt: 411
Av de som svarade hade 84 organisationer 90-konto, dvs. ca 21 % av de 405 organisationer som hade
90-konto under 2104. Av dessa var 64 medlemmar i
FRII. Det betyder att vi när det gäller FRIIs 143
medlemmar har en svarsfrekvens på ca 45 %.
Totalt 384 organisationer valde att svara på frågan om antal anställda.
I tabellen nedan har vi jämfört hur svaren fördelar
sig jämfört med den totala populationen Ekono-

								 I undersökning			
Ekonomiskt aktiva 2012
Antal årsanställda			 Antal		
Andel			 Antal		
Andel
0					
28		
7,3 %			
16 785		58,3 %
1–5					
177		
46,1 %			
8 957		31,1 %
6–9					
68		
17,7 %			
1 680		 5,8 %
10–49				
84		
21,9 %			
1 189		 4,1 %
50–100				
15		
3,9 %			
110		 0,4 %
Fler än 100				
12		
3,1 %			
60		 0,2 %
Summa:				
384					28 781
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4. OMVÄRLD
4.1 SAMHÄLLSEKONOMI

avståndet mellan hushållens inkomster och den offentliga sektorns inkomster genom skatter har ökat.
Hushållen har under den senaste tioårsperioden erhållit en allt större del av den BNP-utveckling som
varit.

Den ekonomiska utvecklingen mätt som BNP visar
på en stark utveckling under större delen av
1900-talet. Det har fortsatt även under det senaste
året. Krisen i början av 1990-talet innebar en nedgång men uppgången som följde var kontinuerlig,
ända till slutet på 2000-talet då finanskrisen inträffade. Bruttonationalprodukten (BNP) 2) har sedan
2003 ökat från 2 677 miljarder kronor till 3 775 miljarder kronor år 2013. En ökning med ca 41 %.

SK AT T EKVOT O CH DISP ON I BEL I N KOMST
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I diagrammet ovan framgår detta tydligare när vi
jämför de två storheterna som andel av total BNP.
Det framgår tydligt av diagrammet att skattekvoten, skattens andel av BNP, har sjunkit. Under 2013
bromsades denna utveckling upp. Om det är tillfälligt eller ett trendbrott återstår att se. Observera att
den eventuella förändring som följer av bytet av regering inte kan ha haft någon effekt på dessa siffror.
Det är också tydligt att disponibla inkomster vari
erat något under åren, men i stort sett ligger de på
samma nivå som 2003, mätt som andel av BNP.

1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013

Bruttonationalprodukt (miljarder kronor)
Totala skatteintäkter (miljarder kronor)
Hushållens disponibla inkomster (miljarder kronor)

Källa: SCB (löpande priser)

Som framgår av diagrammet har såväl skatteintäkterna som hushållens disponibla inkomster3) i stort
sett följt BNP-utvecklingen. Det är dock tydligt att
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2012 2013

4.2 FINANSIERING AV
CIVILSAMHÄLLET

						
2011
2012
Bidrag a-kassor och akt. stöd		 13 058 13 642
Folkbildning				 3 275 3 306
Biståndsverksamhet			 3 083 3 348
Lönebidrag				 1 937 1 905
Stöd till idrotten			 1 454 1 704

Det civila samhället är svårmätt bland annat eftersom det uppträder i så många former. SCB har regeringens uppdrag att sammanställa data om det civila samhället och kom hösten 2014 ut med
rapporten ”Det civila samhället 2011–2012 – verksamhetsindelad statistik med fokus på ekonomiska
förhållanden”. I den görs ett försök att sammanställa data från flera olika källor. Den största delen av
civilsamhällets organisationer samlas upp i undersökningen Organisationernas ekonomi 4) som bygger på frivilligt lämnade uppgifter från organisationerna.
Det faktum att data kommer från många olika
källor gör att det inte alltid går att jämföra olika typer av siffror med varandra. Den bild vi tecknar
nedan är mer av ett collage med delvis överlappande bilder som tillsammans skapar en mångfacetterad helhetsbild, än av ett pussel av bitar som logiskt
passar ihop och ger en enhetlig landskapsbild.

Tillsammans utgör dessa fem poster över 70 % av
statens stöd till det civila samhället.
FINANSIERING FRÅN HUSHÅLLEN

SCB redovisar inom ramen för nationalräkenskaperna hur stor andel av hushållens konsumtion som
går till icke-vinstdrivande organisationer varje år5).
Enligt den statistiken har hushållens konsumtion
till icke-vinstdrivande organisationer i löpande priser sedan 2003 ökat med 12 489 miljoner kronor eller ca 29 % och uppgick 2013 till 54 831 miljoner
kronor. Under samma period har alltså hushållens
disponibla inkomster ökat med 45,8 %. Stödet till de
icke-vinstdrivande organisationerna har alltså inte
ökat i samma takt som hushållens disponibla inkomster6). Detta framgår i diagrammet nedan. Observera att det är index som alltså jämför varje storhet med sig själv. Vi ser en jämförelse mellan
relativa förändringar, inte hur stora beloppen är.
Konsumtion av kläder och skor är med som ett exempel på konsumtion.

FINANSIERING FRÅN OFFENTLIG
SEKTOR

Med utgångspunkt i Nationalräkenskaperna och de
räkenskapssammandrag som görs av kommunernas
och landstings redovisningar kan man skapa en bild
av hur stor den offentliga sektorns finansiering av
civilsamhället är.

KONSUMT ION O CH DISPON I BEL I N KOMST
50

Bidrag från offentlig sektor		
2011
2012
Staten				 31 062 32 789
Kommuner				 4 085 4 183
Landsting				 1 715 1 698
Summa				 36 862 38 670

40

30

20

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, Räkenskapssammandrag
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I dessa belopp ingår inte köp av tjänster inom t.ex.
vård och skola. Enligt samma källor uppgick inköpen av tjänster från civilsamhället av kommuner
och landsting till ca 15,5 miljarder kronor 2012.
De fem största posterna i det statliga stödet är:

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hushållens konsumtion av kläder och skor
Hushållens konsumtion till icke-vinstdrivande organisationer
Total konsumtion
Hushållens disponibla inkomster

Källa: SCB (Index med 2003 som basår)
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Det syns tydligt i diagrammet att hushållen valt att
använda mycket av sin ökade disponibla inkomst
till konsumtion. Samtidigt har hushållens konsumtion till icke-vinstdrivande organisationer ökat i
långsammare takt än hela konsumtionen (den blå
linjen lutar mindre uppåt än de andra). Avståndet
har växt under perioden och den ideella sektorn har
tappat andelar av ”hushållens” plånböcker. I sammanhanget är det dock viktigt att komma ihåg att
det totala beloppet från hushållen på nästan 55 miljarder kronor är väsentligt högre än den offentliga
finansieringen.
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15 000

10 000

miljoner kronor

9 0 -KON TO ORGA N ISAT ION ER, I N TÄ KT ER, M K R

´20 000

2011 2012 2013

Intäkter från organisationer
Övriga intäkter

* Annan uppdelning

Källa: Svensk Insamlingskontroll
*
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Denna rapport har som särskilt fokusområde ideella organisationers samarbeten med företag. I vart
fall för organisationer med 90-konto är intäkter
från företag en mycket liten andel av intäkterna
även om intäkten nästan tredubblats sedan 2008.
En aktör som successivt fått större och större betydelse är Postkodlotteriet. Sedan de startade sin verksamhet i Sverige har de kontinuerligt ökat sitt stöd
till ideella organisationer (i Sverige). År 2012 uppgick stödet till över en miljard kronor 8). Stödet från
Postkodlotteriet ingår i posten intäkter från organisationer. I någon mening kan man säga att medel
från Postkodlotteriet också är medel från allmänheten genom att beslutet att köpa en lott kan påverkas
av det faktum att överskottet går till ideella ändamål.

*

5 000
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Intäkter från allmänheten
Intäkter från företag
Intäkter från myndigheter

2011 2012 2013

Intäkter från organisationer
Övriga intäkter

Källa: Svensk insamlingskontroll 7)

Enligt statistik från Svensk insamlingskontroll har
intäkterna för organisationer med 90-konto ökat
med ca 62 % sedan 2003. Under samma period har
stödet från allmänheten till samma organisationer
ökat med 38 % – en väsentligt mindre ökning alltså.
Trots att 2013 var ett bra år med den nominellt
högsta insamlingen från allmänheten enligt Svensk
insamlingskontrolls statistik, är 2005 års insamling
(efter tsunamin) fortfarande det bästa året om man
tar hänsyn till inflationen. Istället är det andra intäktskällor som stått för intäktsökningen för
90-kontoorganisationerna. Om vi lägger in samma
siffror som i diagrammet ovan, men i staplar där
varje år ger 100 % syns detta tydligt. Stödet från allmänheten har snarast minskat som andel av dessa
organisationers intäkter.

A N TA L ORGA N ISAT ION ER M ED 9 0 -KON TO
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Källa: Svensk insamlingskontroll
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Under den senaste tolvårsperioden har antalet organisationer med 90-konto haft u-formad utvecklingskurva med en nedgång under slutet av 00-talet. 2012 var ett toppår, sedan dess har antalet
organisationer med 90-konto sjunkit något. Även
om antalet organisationer med 90-konto är stort,
dominerar ett litet antal organisationer själva insamlingen. De tjugo största organisationerna hade
2013 60 % av de totala intäkterna. Alltså en mycket
stor dominans. Den var faktiskt ännu större 2011
och 2012 då andelen för de 20 största uppgick till ca
65 % av de totala intäkterna.
För att få en kompletterande bild av hur det civila
samhället finansieras har vi hämtat data från Ungdomsstyrelsen9). De bad ett statistiskt säkerställt urval av ideella föreningar, alltså endast en del av det
civila samhället, bedöma vilka deras tre viktigaste
inkomstkällor var. Som framgår av diagrammet
nedan, bedöms medlemsavgifter och bidrag från offentlig sektor ha ungefär samma betydelse.

ställda) uppgav 53 % bidrag från offentlig sektor
som den viktigaste inkomstkällan.

BED ÖM N I NG AV BI DR AG

H USH Å LLENS FI NA NSI ER I NG

4.3 TRENDER KRING HUSHÅLLENS
FINANSIERING
De svenska hushållens disponibla inkomst har ökat
markant under det senaste decenniet, både i absoluta tal och som andel av BNP. Som vi sett tycks dock
den tillväxt som tillkommit i konsumtionsutrymme
inte använts till att öka ”konsumtionen” av ideella
organisationer.
Detta visas i diagrammet nedan där vi ser andelen av hushållens konsumtion som går till
icke-vinstdrivande organisationer vilket är SCBs
sätt att uttrycka ett flöde av resurser som går från
hushållen till den ideella sektorn. Diagrammet visar
tydligt att andelen är stabil men något sjunkande
under den senaste 20-årsperioden.

60

80
50

70
40

60
50

30

40

20

30
10

20
10

0
1993

2013

Störst
Näst störst

Annan inkomstkälla

Upphandlad verksamhet

Uppdrag åt offentlig sektor

Finansiella intäkter

Bidrag för lokal/anläggning

Sponsring (näringslivet)

Gåvor

Försäljning och lotterier

Medlemsavgifter
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Källa: SCB, Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål i
2013 års priser

En del (ca 10 %) av denna ”konsumtion” går till gåvor till organisationer med 90-konto. Även den andelen har varit stabil sedan 2003 och uppgår till ca
0,3 % av hushållens totala utgifter för konsumtion.
Vi har jämfört detta med hur det ser ut i några länder som för övrigt påminner om Sverige. FRIIs
motsvarigheter i Danmark och Österrike rapporterar att motsvarande siffra i deras länder är 0,4 % av
hushållens konsumtion. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men faktum är att 0,1 % av hushållens

Tredje störst
Total

Källa: Ungdomsstyrelsen

I studien gjordes en uppdelning i storlek mätt som
antal anställda. En tydlig skillnad var att för gruppen med de största föreningarna (19 eller fler an-
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konsumtion 2012 var = 1 718 Mkr. Vilket t.ex. är
nästan dubbelt så mycket som Postkodlotteriets utdelning direkt till sina förmånstagare. Om svenska
hushåll skulle skänka pengar på dansk nivå, skulle
alltså resurserna öka märkbart för insamlingsorganisationerna.

överföring av finansiella resurser till det civila samhället.

4.4 IDEELLT ENGAGEMANG
Finansiella resurser och engagemang i form av tid
är två fundamentala komponenter i ideell verksamhet. Det ideella arbetet i Sverige omfattar, enligt en
befolkningsstudie som Ersta Sköndal högskola gjort
vid fem tillfällen sedan 1992, en stor andel av befolkningen. Samma studie visar att detta förhållande har varit stabilt under den tid som man mätt detta. Den absoluta majoriteten av alla ideellt
verksamma är också medlemmar i den organisation
de är engagerade i, även om ideellt arbete även utförs utanför det civila samhällets organisationer.

GLASSINDEX

Förra året lanserade vi glassindex som ett mått på
hushållens vilja att skänka pengar till 90-kontoorganisationer. Indexet jämför insamlade medel från
allmänheten enligt Svensk insamlingskontroll med
handelns försäljning av glass och godis. I konstruktionen utgår vi från att huvuddelen av denna försäljning konsumeras av hushållen. Tanken är att
jämföra utgifter som båda har karaktären av att inte
vara helt livsnödvändiga. En bild av hur hushållen
väljer att använda resurser ”på toppen” av sin konsumtion.

Omfattning av ideellt arbete. Andel (procent) av befolkningen totalt samt efter kön (16–74 år).

GLAS SI N DEX

			
Män		
Kvinnor		
Totalt
1992		
52		
44		
48
1998		
53		
50		
52
2005
53		
49		
51
2009
54		
43		
48
2014		
57		
50		
53

35%

28%

21%

14%

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva
gör ideellt arbete. Totalt, kön.

7%
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Män		
Kvinnor		
Totalt
1992		
14		
12		
13
1998		
15		
10		
12
2005
14		
13		
14
2009
15		
16		
16

2012 2013

Källa: Svensk insamlingskontroll, SCB Försäljning av livsmedel och
drycker inom handeln (enligt COICOP)

Även med detta mått kan vi se att något verkar ha
hänt med insamlingen efter tsunamin 2005. Glassindex ”förbättrades” kraftigt det året och effekten
tycks ha funnits kvar men klingat av efterhand.
2013 samlade landets 90-konton in 5,8 miljarder
från allmänheten. Samma år handlade vi glass och
godis för 24,7 miljarder kronor. Trots en ökad professionalisering av insamlingsbranschen tycks den
inte ha kunnat hålla jämna steg med livsmedelsbranschens förmåga att attrahera hushållens resurser. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg
att insamling utgör mindre än 10 % av hushållens

Källa: Ersta Sköndal högskola ( Rapport till Regeringskansliet 2010), kompletterad med siffror från 2014 års befolkningsstudie.

Det framgår med all tydlighet att det ideella engagemanget är stabilt och väl förankrat i Sverige.
Även om siffran för 2014 ännu ej är publicerad, är
den ett tecken på att användningen av sociala medier inte tycks påverka andelen som engagerar sig i
ideellt arbete.
Om vi multiplicerar den genomsnittliga ideella
arbetstiden per månad med antalet personer som
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gör en insats kommer vi upp i 1 735 781 timmar per
dag räknat på 365 dagar. Det motsvarar 216 973 arbetspass på 8 timmar.
En annan bild av det ideella engagemanget kan vi
hitta i SCBs undersökning Organisationernas ekonomi där man frågat om antalet ideell engagerade
och hur dessa fördelar sig över olika sektorer.

Enligt den undersökning som genomförts av Ersta
Sköndal högskola tycks viljan att engagera sig ideellt vara lika stabil i den yngsta åldersgruppen som i
övriga. Inget tyder alltså på att engagemanget skulle
vara i avtagande.

4.5 STRATEGISKA IMPLIKATIONER

Antal ideellt arbetande per huvudverksamhet 2012
							
Antal
Rekreation och Kultur			 955 334
Opinionsbildning och politik 			 248 476
Utbildning och forskning 			 187 381
Övrig religiös verksamhet			 129 635
Bostäder, social och
samhällelig utveckling			 98 414
Bransch-/yrkesorganisationer
och fackföreningar				 84 987
Social trygghet			
53 907
Miljö- och djurskydd 				 15 951
Internationell verksamhet			 15 427
Utdelande och insamlande
verksamheter				
14 319
Hälsa					
5 840
Annan verksamhet				 4 497
Totalt					
1 814 168

HUSHÅLLENS VÄXANDE RESURSER

Liksom förra året kan vi konstatera att hushållen
fått ökade resurser relativt den offentliga sektorn.
Den ideella sektorn tycks inte ha lyckats ta tillvara
detta på annat sätt än att bibehålla sin andel av
”konsumtionskakan”. Samtidigt framgår det tydligt
att hushållen är en större finansiär än offentlig sektor när det gäller den ideella sektorn i stort, även
om det sannolikt varierar mellan olika typer av organisationer och ändamål.
För framtiden är det sannolikt av vikt för de ideella organisationerna att lyckas erhålla en större del
av sin finansiering från hushållen. Att fortsätta att
hålla samma andel leder visserligen till en tillväxt
av resurser i samma takt som ekonomin (hushållens
konsumtion) växer, men det kan aldrig blir mer än
så. Enligt ESO Rapporten 2009 10) är det sannolikt
att den offentliga sektorn i framtiden behöver allokera en större del av sina inkomster mot välfärdsområdet. Detta kan öka konkurrensen om offentliga medel och utgör även det ett skäl för
civilsamhällets organisationer att öka sin finansiering från privat sektor. Det finns troligen långsiktiga risker med det nuvarande stora beroendet av offentliga medel.
Med utgångspunkt i samma rapport, bör det vara
intressant för sektorn att följa utvecklingen av arbetade timmar, som i stor utsträckning påverkar såväl hushållens som offentlig sektors inkomster.
Civilsamhällets organisationer bör enligt vår mening ha en medveten långsiktig finansieringsstrategi, där risker, möjligheter och väsentliga indikatorer
att bevaka har identifierats. Att förändra sin intäktsmix tar tid. Om en organisation vill förändra
detta hållbart, bör en långsiktig plan utvecklas och
tillämpas.

Källa: SCB Organisationernas ekonomi

Det är viktigt att komma ihåg att ganska stora delar
av det civila samhället inte ingår i den population
som SCB har som målgrupp för sin undersökning.
Dit hör bland annat bostadsrättsföreningarna,
Svenska kyrkan och alla små föreningar som inte är
”ekonomiskt aktiva”. Dessa data kommer från föreningarna, medan Ersta Sköndal har gjort en befolkningsundersökning. Siffrorna går alltså inte att
jämföra utan ger var sin bild av det ideella engagemanget.
Ideellt engagemang åldersgruppen 16–29 år
			 1992
Män
51
Kvinnor 42

1998
50
47

2005
39
43

2009
40
39

2014
57
50

Källa: Ersta Sköndal högskola
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Frågan som organisationerna bör ställa sig är: Hur
stor andel av hushållens inkomster vill vi ha i framtiden?
Om slutsatsen blir att andelen ska öka kräver det
troligen förändrade arbetssätt, eftersom de nuvarande tycks ge en stabil andel. Frågan är då: Hur ska
vi förändra vårt sätt att arbeta för att hushållen frivilligt ska avstå från en större del av sin konsumtion till ideella ändamål? Det är inte fråga om huruvida resurserna finns där. Det handlar om att få
hushållen att ändra sina prioriteringar.

lämpning av Jordbruksverkets värdering för ideell
tid i Leaderprojekt – 175 kronor per timme. Sett i
det sammanhanget ter sig t.ex. insamlade medel
från hushållen till 90-kontoorganisationer (drygt
5,8 mdkr) som mycket litet.
Även om siffrorna naturligtvis är osäkra är det
troligen så att hushållens främsta bidrag till sektorn
är den ideella tiden. Den förefaller vara en stabil
och till och med något växande resurs. I vår undersökning framgår att många organisationer bedömer
detta som en resurs som kan förväntas växa. Givet
den information vi har, är det inte orimligt.
Vi bedömer att en viktig framgångsfaktor för
framtidens ideella organisationer är att ha en tydlig
planeringsprocess för den ideella tiden som resurs.
På samma sätt som man har för andra resurser. Det
bör finnas en strategi kring hur denna resurs bäst
kan användas, vårdas och utvecklas.

DEN IDEELLA TIDEN SOM RESURS

Som framgår av Ersta Sköndal högskolas befolkningsstudie är den totala mängden ideellt arbetad
tid i Sverige hög. 2009 var den 52 796 682 timmar
per månad 11). Det är en stor resurs för sektorn. Värdet av den är 111 miljarder kronor per år, med til�-
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FR ÅGA TI LL A LLM Ä N H ETEN:

”Vilken är din allmänna inställning till ideella organisationer?”

46% 46%
2014

2013

28%
2013

29%
2014

17 %
2013

Mycket positiv

6%

Ganska positiv

19%
2014

Varken positiv eller negativ

2013

3%
2014

Ganska negativ

2%
2013

1%
2014

Mycket negativ

1%
2013

2%
2014

Vet ej

Källa: Novus
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5. GIVARNA OCH
ORGANISATIONERNA
Novus har på uppdrag av FRII genomfört en undersökning om allmänhetens inställning till ideella
organisationer och inställningen till att skänka
pengar till dessa. Samtidigt har FRII och PwC gjort
en undersökning bland ideella organisationer. I den
här delen av rapporten redogör vi för den bild dessa
båda undersökningar bidragit till.

har förtroende. 2013 var motsvarande siffra 50 %.
En fjärdedel (25 %) har varken stort eller litet förtroende (24 % 2013), 20 % har ganska litet förtroende (samma som 2013) och 6 % har inget förtroende
alls (5 % 2013). I grupperna högutbildade samt boende i Stockholm är det fler än genomsnittet som
har förtroende. I Sydsverige däremot är det 33 %
som har litet eller inget förtroende.
En internationell studie som görs av företaget
Edelman hjälper oss att sätta de svenska förtroendesiffrorna i ett sammanhang. Edelman har i 15 års
tid gjort en årlig internationell undersökning gällande människors förtroende för olika branscher i
samhället – Edelman Trust Barometer 12). I undersökningen får 1 000 personer per land, i 27 länder,
svara på frågor om sitt förtroende för olika branscher – government, media, business and NGOs.
Den senaste undersökningen, som släpptes i januari
2015, visar att svenskarnas förtroende för NGOs
(Non Governmental Organisations) är lågt jämfört
med många andra länder. I 8 länder i undersökningen har människors förtroende för NGOs ökat jämfört med föregående år. I 19 länder har förtroendet
för NGOs sjunkit alternativt är oförändrat. Sverige
tillhör det sistnämnda klustret och är ett av de länder i undersökningen som har lägst förtroendesiffror för NGOs. Från 2014 har det gått från 47 % förtroende till 37 % 2015. I undersökningen är det bara
Japan och Ryssland som har lägre förtroendesiffror
för NGOs.

5.1 VAD TYCKER ALLMÄNHETEN
OM IDEELLA ORGANISATIONER?
Tre av fyra svenska är positivt inställda till ideella
organisationer. 76 % svarade att de är mycket eller
ganska positiva när de fick frågan om sin allmänna
inställning. 2013 var det 74 % som svarade samma
sak. Kvinnor, högutbildade samt boende i Stockholm är de som är mer positiva än genomsnittet.
4 % uppgav att de var negativa i någon grad (8 %
2013.)
Förutom att fråga allmänheten om deras allmänna inställning till ideella organisationer frågade vi
även om deras förtroende för att pengar som
skänks når fram till de personer och projekt de är
avsedda för. Här ser vi en annan bild än den som
framkommer när vi frågar om den allmänna inställningen, där tre av fyra är positivt inställda. När
det gäller förtroende för att skänkta pengar når
fram är det varannan svensk (48 %) som säger att de
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5.2 ÄR ALLMÄNHETEN GIVMILD?

även de i högre utsträckning att de skänkt pengar,
65 % jämfört med snittet bland allmänheten på
58 %. Ser vi till hushållsekonomi ser vi att de som
har inkomst 400 000–599 000 kr är de som oftast
gett pengar (70 % jämfört med snittet på 58 %).
I gruppen med inkomst 200 000–399 000 kr är det
en däremot en hög andel – 47 % - som inte gett.
Vad betyder då dessa siffror om vi sätter in dem i
ett internationellt perspektiv? Är svenskarna givmilda? Hur står vi oss jämfört med andra länder?
FRIIs motsvarighet i Österrike – Fundraising Verband Austria – har gjort en sammanställning över
genomsnittligt givande per invånare i ett antal länder (2013) genom att titta på total insamling i relation till antal invånare.

Hur stor andel av Sveriges befolkning är det egentligen som skänker pengar? Den frågan intresserar
många och svaret varierar lite från undersökning
till undersökning. Det beror ofta på att tidsperspektivet som finns inbyggt i frågan varierar. Ibland
ställs frågan om man skänkt det senaste året, ibland
frågar man om människor skänkt den senaste månaden. För att kunna jämföra över tid måste med andra ord samma fråga, med samma tidsperspektiv, ha
ställts under flera år. I den undersökning som
Novus utfört på uppdrag av FRII ställdes frågan
”Har du under de senaste sex månaderna skänkt
pengar till någon ideell organisation?” Exakt samma fråga ställde FRII och Novus ett år tidigare och
innan det gjorde Swedbank Robur under ett antal
år en undersökning tillsammans med företaget Argument där exakt samma fråga ställdes. Det gör att
vi kan följa utvecklingen under flera års tid.
58 % säger att de under de senaste sex månaderna
skänkt pengar till en ideell organisation. Detta är
en liten minskning jämfört med 2013 då 64 % uppgav samma sak. Precis som 2013 är det något fler
kvinnor än män som uppger att de ger. 63 % av
kvinnorna har gett och 54 % av männen. I fjol var
andelen kvinnor som skänkt 68 %.
Om vi tittar på de senaste fem åren ser vi en tendens till att andelen givare går ner något. Nedgången är inte alarmerande, men det är ändå värt att notera att andelen svenskar som ger blir lite mindre.
Siffrorna för 2010 och 2013 kan ha påverkats något
av det faktum att undersökningarna genomfördes i
anslutning till två större naturkatastrofer. 2010 var
det jordbävningen i Haiti och 2013 var det tyfonen i
Filippinerna.
2010
2011
2012
2013
2014

Insamling i relation till antal invånare
USA					
€849,80
Storbritannien				
€249,20
Schweiz					
€174,29
Tyskland					
€91,79
Nederländerna				
€77,38
Frankrike					
€65,12
Österrike					
€64,94
Om vi räknar fram motsvarande siffra för Sverige
(5 821 000 000 kr i gåvor till landets 90-konton och
9 593 000 invånare) får vi 606 kr per invånare. Omräknat i Euro blir det €64,58. Den här typen av internationella jämförelser är svåra att göra och resultatet ska alltid tas med en rejäl nypa salt. Det finns
en mängd faktorer som påverkar givandet, t.ex.
skattesystemen, kulturella skillnader och traditioner. Beräkningsgrunden för totala insamlade medel
varierar också från land till land vilket gör att det
kan bli stora skillnader. I den svenska siffran är det
t.ex. enbart gåvor till organisationer med 90-konton inräknade.

66 % (Haiti)
59 %
69 %
64 % (Filippinerna)
58 %

5.3 HUR VILL VI SKÄNKA?

I den senaste undersökningen ser vi att en högre
andel äldre, 65–79 år, skänkt pengar. I den här
gruppen har 74 % skänkt. Även i gruppen 50–64 år
ser vi en högre andel, 64 %. Högutbildade svarar

När det gäller på vilka sätt allmänheten kan tänka
sig att ge gåvor dominerar fortfarande ”de traditionella sätten”. Det är dock viktigt att komma ihåg att
det här är det som allmänheten säger att de kan

20

JÄ M FÖR EL SE 2 013 -2 014 : K A N DU TÄ N K A DIG AT T

tänka sig att göra. Det är inte samma sak som vad
de faktiskt gör. Det kan däremot innebära att insamlingsorganisationerna i vissa fall kan behöva
förklara eller underlätta användandet av själva insamlingsmetoderna.
Värt att notera är att två av de sätt som allmänheten i stor utsträckning uppfattar som positiva är
försäljning av varor till förmån för en organisation
samt ”runda upp” 13). Båda dessa metoder är sådant
som allmänheten stöter på när de handlar och sannolikt uppfattas dessa två sätt som enkla för allmänheten. För organisationerna kräver det däremot goda kontakter med företag som kan tänka sig
att erbjuda dessa metoder till sina kunder. För organisationerna innebär det också en kortsiktig intäkt i bemärkelsen att det handlar om metoder där
det inte går att bygga en långsiktig relation med givarna. Den här typen av gåvor är så kallade engångsgåvor och givarna är helt anonyma för organisationen.
Ett av de absolut mest populära sätten att ge, är
minnesgåvor i samband med någons begravning.
52 % säger att de absolut kan tänka sig detta och 27 %
säger att de kanske kan tänka sig detta. Detta är i
princip oförändrat från 2013. För att ge dessa siffror
lite liv och kanske visa på potentialen med minnesgåvor är det värt att notera att bland FRIIs medlemmar var det 84 organisationer som under 2012 fick
in minnesgåvor till ett värde av drygt 179 miljoner
kronor. 2013 var det också 84 organisationer bland
FRIIs medlemmar som rapporterade att de mottagit
minnesgåvor. 2013 hade intäkterna från minnesgåvorna ökat med 18 % och landade på drygt 211 miljoner kronor. Varje år dör 90 000–91 000 personer i
Sverige. Vid hur många av dessa begravningar det
förekommer minnesgåvor vet vi tyvärr inte.
Det sätt att ge som allmänheten är minst positiv
till är att ge via testamente. Här är det endast 13 %
(12 % 2013) som absolut kan tänka sig att skänka
och 24 % som kanske kan tänka sig. Rent intäktsmässigt är testamenten en stor och viktig del för
många organisationer. Under 2012 var det 54 av
FRIIs medlemsorganisationer som rapporterade att
de fått testamenten till ett värde av drygt 742 miljoner kronor. 2013 var det 62 av FRIIs medlemmar
som rapporterade testamentesintäkter och då till ett
värde av drygt 882 miljoner kronor.

SK Ä N K A PENGA R T I LL EN I DEELL ORGA N ISAT ION PÅ
FÖLJA N DE OLI K A SÄT T ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2014: Ja, absolut
2014: Ja, kanske
2014: Nej

Testamentera

Autogiro

Mobiltelefon,
sms och appar

Internet kreditk/
direktbet

Ringa telefonnummer

Välgörenhetsevent

Betala lite extra

Inbetalning bank/postgiro

Pengar i en bössa

Minnesgåvor

0%

2013: Ja absolut
2013: Ja kanske
2013: Nej

Källa: Novus

I diagrammet ovan ser vi hur allmänhetens syn på
olika sätt att skänka har förändrats mellan 2013 och
2014. Intressant att notera är att i en tid där mobilen
verkar få allt större betydelse för många är det fler
som säger nej till att skänka via mobiltelefonen 2014
jämfört med 2013.

5.4 HUR FÅR ORGANISATIONERNA
IN SINA GIVARE?
I föregående stycke presenteras en bild av vad allmänheten kan tänka sig. I praktiken kan det dock
se helt annorlunda ut. För att få ytterligare en bild
av relationen mellan organisationer och givare frågade vi organisationerna på vilka sätt de får in flest
nya givare.
I tabellen på nästa sida ser vi bland annat att Direktreklam är den metod som flest rankar som
nummer ett, d v s den metod som ger flest nya givare. Situationen var densamma 2013. Det som däremot förändrats jämfört med 2013 är att det är betydligt fler som anger Face2Face som sin främsta
metod 2014. Egna insamlingar (givare värvar giva-
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re) rankades som nummer 1 av många organisationer under 2013, men har gått tillbaka 2014. Det är
också betydligt fler som rankar kampanjer i digital
form som sin näst bästa kanal under 2014 än under
2013. Den egna webbsidan är fortsatt stark, men
här är det flera som kommenterar att det är svårt
att veta var dessa nya givare egentligen kommer
ifrån. De som betalar på webbsidan kan mycket väl
ha fått ett brev från organisationen men väljer sedan att betala via webben istället för via inbetalningskort.

I undersökningen bland allmänheten som gjordes
2014 ställdes ingen fråga om vad som påverkar givarnas val av ideell organisation. Denna fråga ställdes däremot i den undersökning som Novus gjorde
på uppdrag av FRII 2013. Då var svaren tydliga. De
faktorer som mest påverkade givares val av ideell
organisation var:
• Jag har förtroende för verksamheten – nr 1.
• Organisationen är bra på att visa hur de använder
pengarna de får – nr 2.

R EK RY T ER A N YA GI VA R E 2 014
50

• Jag brinner för ändamålet – nr 3.
Rankad som ”3”
Rankad som ”2”
Rankad som ”1”

40

• Organisationen har ett känt varumärke och gott
rykte – nr 4.
I den undersökning bland organisationer med
90-konto som gjordes under 2014 frågade vi varför
organisationerna tror att deras givare väljer att ge
gåvor till just dem. Så här tror organisationerna:

30

20

10

• Allmänheten har förtroende för
vår verksamhet – nr 1.
• Allmänheten tror på vårt ändamål – nr 2.

Annat

Door2Door

TV-reklam

Telemarketing

Face2Face

Direktreklam

Egna insamlingar
(givare värvar givare)

Företagssamarbeten

Event

Kampanjer i digital form

Egen webbsida

0

• Vi har ett tydligt varumärke med god
renommé – nr 3.
• Vi är bra på att visa hur vi använder
våra medel – nr 4.

Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning

Det som allmänheten rankar som nummer två –
organisationen är bra på att visa hur de använder
pengarna de får – rankar organisationerna som
nummer fyra. Detta glapp identifierades redan i de
undersökningar som gjordes 2013 och glappet kvarstår även 2014. Om organisationerna inte tar allmänhetens inställning på allvar finns en risk att
detta på sikt kan påverka förtroendet – och även givandet – negativt. Det kan också vara så att det
finns en potential för de organisationer som tydligare än andra visar hur de använder givarnas pengar.

R EK RY T ER A N YA GI VA R E 2 013
60
Rankad som ”3”
Rankad som ”2”
Rankad som ”1”

50
40
30
20
10

Annat

Door2Door

TV-reklam

Telemarketing

Face2Face

Printade annonser

Egna insamlingar
(givare värvar givare)

Tryckt DM/DR

Kampanjer i digital form

Egen webbsida

0
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5.6 STRATEGISKA IMPLIKATIONER

ka till både en och två gånger på såväl framtida strategier som kommunikationen med befintliga och
potentiella givare.

SJUNKANDE SIFFROR

POTENTIAL

Andelen människor i Sverige som ger har minskat
något. Skillnaden mellan 2013 och 2014 är inte på
något sätt alarmerande, men sett över tid ser vi en
tendens till att andelen givare går nedåt. I kronor
har insamlingen i Sverige ökat mellan 2012 och
2013. I skrivande stund vet vi inte hur resultatet för
2014 ser ut, men många organisationer rapporterar
om en ökning även under 2014. Innebär detta att
det är de som redan ger som ger mer och att det
faktiskt blir färre och färre givare? Vad innebär det
i så fall för framtiden? Om vi till detta lägger det
faktum att förtroendet för ideella organisationer är
långt ifrån stabilt så finns det all anledning att tän-

Andelen svenskar som säger att de kan tänka sig att
skänka via sitt testamente har ökat från 12 till 13 %.
Men det är en marginell ökning och det är med andra ord inte det vi syftar på när vi tänker på potential. Potentialen handlar om att en metod som endast
13 % säger absolut ja till kan generera över 880 miljoner kronor på ett år. För så mycket fick 62 organisationer bland FRIIs medlemmar in via testamenten
under 2013. En långsiktig och medveten strategi
som ökar människors positiva inställning till att
skänka pengar via sitt testamente skulle med andra
ord kunna vara en god investering för framtiden.
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FR ÅGA TI LL A LLM Ä N H ETEN:

”Kan du tänka dig att skänka pengar till en ideell organisation på följande olika sätt?”

…att köpa en vara där delar av försäljningspriset
går till en ideell organisation
…minnesgåvor vid personers begravning

…att lägga pengar i en bössa

…inbetalning via bankgiro eller postgiro

…att betala lite extra (runda av uppåt) i en affär

…att delta på välgörenhetsevent, t.ex. konsert, middag

…att ringa telefonnummer för att ge ett bidrag per telefon

…internet, t.ex. med kreditkort eller direktbetalning

…betalning via mobiltelefon, t.ex. via sms eller appar

…autogiro

…att testamentera tillgångar till en organisation

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej

Vet ej

Källa: Novus
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6. ORGANISATIONERNAS
FINANSIERING
6.1 VARIFRÅN KOMMER
PENGARNA?

6.2 HUR PÅVERKAR PENGARNA?
För att få en bedömning av hur olika intäkter påverkar organisationerna bad vi de svarande att
rangordna åtta intäktskällor med utgångspunkt i
frågeställningen ”I hur hög grad tror du att följande
finansieringskällor påverkar ert sätt att bedriva er
ändamålsverksamhet?” Syftet var att fånga den påverkan valet av finansiering har på hur man bedriver sitt ändamålsarbete. Lägg märke till att påverkan i detta sammanhang är neutral, det säger inget
om påverkan är positiv eller negativ. Frågeformuläret var utformat så att det tvingade alla att ta ställning till och rangordna alla svar. Syftet var att
”tvinga” fram en bedömning även om intäktskällan
inte ens finns i den organisationen. Frågan är konstruerad så att 1 = största påverkan och 8 = minsta
påverkan. Det betyder att ju lägre genomsnittsvärdet är för en viss inkomstkälla desto större är påverkan.
Vi valde att jämföra organisationer med och utan
90-konto. Ett intressant faktum är att respondenterna i båda kategorierna gör väldigt olika bedömningar. Det är stor skillnad i bedömningen från organisation till organisation, något som kan tyda på
att varje organisations unika situation och/eller mix
av finansiering/finansiärer spelar stor roll. Det
finns ändå intressanta likheter och skillnader mellan dessa båda grupper. Gruppen utan 90-konto bedömer att ”medlemsavgifter” har störst påverkan,
medan de som har 90-konto ger denna källa lägre
värdering. Det motsatta gäller för gåvor från allmänheten där 90-kontoorganisationerna rankar
detta högre. Detta är troligen en följd av den relativa storleken av källorna. Intressant är att båda kate-

I vår enkät bad vi organisationerna redovisa sina
intäkter uppdelat på inkomstslag och inkomstkällor. Om vi fokuserar på utfallet för inkomstkällor
blev det totala utfallet så här.
I N TÄ KT ER NAS FÖR DELN I NG

5 % Företag

8 % Organisationer,
inkl Postkodlotteriet

32 % Myndigheter
49 % Allmänheten

7 % Försäljning av varor
och tjänster

Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning

I beloppet från allmänheten ingår gåvor, medlemsavgifter, försäljning, donationer, intäkter från egna
lotterier och övriga intäkter. De inbördes förhållandena förefaller rimliga i förhållande till det som
framkommer i SCBs undersökning organisationernas ekonomi och data avseende hushållens konsumtion.
Allmänheten och den offentliga sektorn är alltså
de dominerande intäktskällorna. Medan företagen
står för en relativt liten del av intäkterna hos de som
besvarat enkäten. Att vi valt att bryta ut försäljning
av varor och tjänster är att vi bedömer att det inom
det inkomstslaget kan finnas olika inkomstkällor,
dvs. att försäljningen kan ha skett till såväl företag
och myndigheter som till allmänheten.

25

Ranking								
Intäkter
1 = störst 							
Medel
från
påverkan			 KomGåvor Samarbeten
Gåvor
från
närings8 = lägst
MedlemsStatliga
munala
från
med
från stora
stiftelser verksamhet
påverkan
intäkter
bidrag
bidrag allmänheten
företag privata givare
och fonder
i egen regi

1
67
47
38
13
11
7
8
37
2
37
41
38
22
8
9
14
26
3
20
23
40
15
27
11
29
16
4
22
19
23
18
30
12
25
24
5
16
13
13
23
30
19
33
20
6
15
7
17
31
31
27
28
18
7
5
11
18
36
22
43
26
17
8
26
25
15
19
11
34
21
38
Totalt antal
208
186
202
177
170
162
184
196
Snitt EJ 90-konto 3,4
3,5
3,7
5,0
4,7
5,8
4,9
4,4
								
1
12
20
7
14
7
5
1
2
2
3
10
6
10
7
9
20
2
3
6
1
4
11
15
8
19
1
4
5
1
4
11
15
10
13
6
5
7
11
6
6
9
10
5
8
6
4
7
8
9
7
15
5
10
7
5
8
16
5
3
6
2
17
8
22
5
13
1
1
3
0
19
Totalt antal
64
63
64
67
64
66
65
65
Snitt 90-konto
5,09
3,81
5,32
3,55
3,78
4,44
3,37
6,21
Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning

6.3 VAR KOMMER PENGARNA
FRÅN I FRAMTIDEN?

gorierna är överens om att ranka statliga bidrag
högt som något som påverkar deras sätt att bedriva
ändamålsverksamheten, däremot tycks inte kommunala bidrag vara lika viktiga för 90-kontoorganisationer som för de utan, troligen en följd av att
de utan 90-konton är mer spridda över landet och i
mindre grad riksorganisationer.
Kanske är även detta en självklarhet i ett finansieringssystem som det svenska där offentliga bidrag är en viktig intäktskälla. Intressant är den stora skillnaden i bedömning av hur intäkter från
näringsverksamhet påverkar. Vi vet inte om det enbart förklaras av att detta helt enkelt inte är någon
större intäktskälla hos 90-konto organisationerna
och att den därför inte påverkar, eller om det beror
på något annat.

Som beskrivits tidigare har förutsättningar för finansiering av ideell verksamhet åtminstone i någon
mån förändrats under den senaste tioårsperioden. I
vår enkät bad vi organisationerna om en bedömning genom frågeställningen ”Ge er uppskattning
avseende hur ni tror att följande intäktskällor kommer att utvecklas de närmsta två åren”. Vi bad om
en bedömning både för ideell sektor i stort och för
den egna organisationen.
Vi bad om en bedömning på ett relativt stort antal intäktsslag. Observera vidare att bedömningen
inte säger något om storleken på intäkten för en enskild organisation. Oförändrat kan betyda noll kro-
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Medlemsavg.
från privatpersoner

Medlemsavg.
från juridiska
personer

Minska		 18,83 %
Oförändrat		 56,50 %
Öka		 24,66 %

19,73 %
62,33 %
17,94 %

Gåvor		
från Testamente/
allmänheten
arv

Intäkter från
företag via
rena gåvor

Intäkter från
Gåvor från
företag via
andra
samarbete organisationer

Statliga
bidrag

10,76 %
41,70 %
47,53 %

13,00 %
73,09 %
13,90 %

39,46 %
52,02 %
8,52 %

				
Försäljning		
			
Utländska av tjänster till		
Netto-		
		 Kommunala
offentliga
offentlig
Försäljning
inkomster
Kapital		
bidrag
bidrag
sektor
av varor
spel/lotteri
inkomst

Intäkt från
utländsk
organisation

Annat

19,73 %
78,48 %
1,79 %

15,70 %
81,61 %
2,69 %

Minska		 37,22 %
Oförändrat		 53,36 %
Öka		
9,42 %

23,77 %
69,51 %
6,73 %

10,31 %
51,12 %
38,57 %

12,56 %
61,43 %
26,01 %

11,21 %
57,40 %
31,39 %

10,31 %
62,78 %
26,91 %

22,42 %
55,61 %
21,97 %

17,94 %
67,71 %
14,35 %

24,66 %
63,23 %
12,11 %

Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning

6.4 RISKBEDÖMNING AV
FINANSIERINGEN

nor idag och vi bedömer att det kommer att vara
noll kronor om två år. Tabellerna ovan visar alla organisationers bedömning av hela den ideella sektorn.
Den helt dominerande bedömningen av alla intäktsslagen är att de kommer att vara oförändrade.
Det förefaller mycket rimligt. Två år är en kort tid
och mönster förändras långsamt. Mönstret i bedömningen är tydligt, organisationerna är pessimistiska när det gäller bedömningen av utvecklingen av alla typer av offentliga bidrag. Nästan 40 % av
organisationerna bedömer t.ex. att de statliga bidragen kommer att minska under de kommande två
åren. Intressant är att när man istället gör bedömningen för den egna organisationen sjunker denna
siffra till 26 %. De som svarat gör alltså en mer positiv bedömning av den egna finansieringen än den
som sektorn i sin helhet kommer att få från staten
och andra offentliga finansiärer. Överlag gäller att
organisationerna är mer positiva till sin egen finansiering, oavsett källa, än vad man är till sektorns i
sin helhet. Dessutom är andelen som svarar ”oförändrat” högre i alla kategorier när man bedömer
den egna organisationen.
Den intäktskälla som de flesta bedömer ska öka
är intäkter från samarbeten med företag. Det är den
enda kategorin där ”oförändrat” inte är det vanligaste svaret. Det tycks råda en stor tro på möjligheterna till en utveckling här. Som vi sett ovan är företag idag en mycket liten källa 14) jämfört med
hushåll och offentlig sektor, varför det förefaller
möjligt att öka intäkterna härifrån.

Organisationerna har gjort en riskbedömning av
olika finansieringskällor genom att rangordna risken enligt följande uppmaning: Hur hög bedömer
du att risken för stora förändringar av beloppets
storlek är i följande finansieringskällor? (1 = störst
risk, 8 = lägst risk)
I tabellen på nästa sida har vi markerat den gradering som fått det högsta värdet inom respektive
kategori. Som framgår gör de organisationer som
besvarat frågan15) olika bedömningar. Det tycks
alltså som att riskbedömningen avseende intäkterna är väldigt olika från organisation till organisation. Ett mönster som dock kan urskiljas är att organisationerna bedömer att risken för förändring
av intäkterna är lägst när det gäller medlemsintäkter och näringsverksamhet i egen regi. Det är också värt att notera avseende medlemsintäkter att
den ranking som fick det näst största antalet var 1
(alltså den högsta risken). Det tycks i någon mening vara antingen eller när det gäller denna intäktskälla.
Risken för förändring bedöms av respondenterna
vara störst när det gäller statliga och kommunala
bidrag. Tillsammans med den bedömning av framtida förändring som visas ovan, kan vi anta att den
bedömda risken för förändring troligen är negativ,
dvs. minskande intäkter. Intressant är att risken för
förändring av intäkter från företagen bedöms som
neutral till hög.
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Gåvor
Ranking av risk				
Komfrån
1 = störst risk		
MedlemsStatliga
munala
allmän8 = lägst risk		
intäkter
bidrag
bidrag
heten

Samarbeten
med
företag

Gåvor
från stora
privata
givare

Medel
från
stiftelser
och fonder

Intäkter från
näringsverksamhet
i egen regi

1		
16 %
25 %
2		
9%
16 %
3		
9%
10 %
4		
9%
9%
5		
10 %
6%
6		
9%
9%
7		
10 %
11 %
8		
28 %
11 %

9%
9%
16 %
14 %
18 %
8%
6%
8%

8%
7%
6%
14 %
9%
17 %
12 %
11 %

9%
14 %
16 %
9%
8%
13 %
10 %
9%

10 %
9%
9%
9%
11 %
8%
11 %
23 %

13 %
19 %
16 %
9%
4%
10 %
14 %
10 %

Användning av ideellt arbete		Ändamålsarbete		

I mycket stor utsträckning		
I stor utsträckning			
I viss utsträckning			
I mycket liten utsträckning		

11 %
9%
9%
13 %
15 %
10 %
12 %
12 %

Insamling		Medlemsrekrytering		Administration

38 %		
28 %		
24 %		
9 %		

15 %		
15 %		
19 %		
51 %		

18 %		
16 %		
28 %		
37 %		

21 %
14 %
29 %
36 %

Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning

6.5 DET IDEELLA ARBETET

för ideellt arbete. Kanske beror det på att särskilt
insamling under en rad år har varit föremål för en
ökande grad av professionalisering. Den traditionella insamlingsbössan som historiskt varit en viktig kanal för åtminstone en del insamlingsorganisationer har mer eller mindre försvunnit och ersatts
av autogiron, insamlingsgalor och SMS-kampanjer
som dels kräver en annan slags kunskap, men kanske framför allt inte kräver så många händer och
fötter. Intressant att notera är att det börjar dyka
upp exempel på organisationer som skapar renodlade insamlingsgrupper bestående enbart av ideella
krafter. Grupperna uppstår ofta på initiativ av de
ideella krafterna och arbetar med att samla in pengar via olika typer av event och aktiviteter på arbetsplatser.
Till de organisationer som uppgett att de har
90-konto ställde vi också frågan ”Hur stor andel av
era gåvor från allmänhet/privatpersoner samlas in
av ideellt arbetande?”

Som framgår i avsnitt 4.4, är ideellt arbete en viktig
del av de resurser hushållen erbjuder civilsamhället.
I vår organisationsenkät ställde vi ett antal frågor
om hur denna resurs ”används” i organisationerna.
Först och främst står det klart att en mycket stor
del (88 %) av organisationerna uppger att de använder ideellt arbetande inom sin verksamhet. För att
få reda på till vad organisationerna använder denna
ideella resurs ställde vi frågan: I vilken utsträckning
används ideellt arbetande inom följande områden:
Ändamålsarbete, Insamling, Medlemsrekrytering,
Administration.
Som tydligt framgår är det ändamålsarbetet som
dominerar när det gäller användandet av ideella resurser. Jämfört med förra årets undersökning där
59 % svarade att volontärer används i liten eller
mycket liten utsträckning i ändamålsarbetet är det
en stor förändring. Det är emellertid så stor skillnad
på antalet respondenter och urvalet i år jämfört med
föregående att det inte går att göra någon jämförelse
eller dra någon slutsats av detta. En orsak är sannolikt att antalet mindre organisationer som besvarat
enkäten i år är väsentligt större än föregående år.
Däremot tycks varken insamling eller medlemsrekrytering i någon större omfattning vara föremål

			
0%
Antal svar 39

25 %
7

50 %
2

75 %
4

100 %
1

Detta ger också vid handen att ideellt arbete för de
flesta organisationer inte utgör någon viktig resurs
inom insamlingsarbetet.
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När det gäller medlemsrekrytering16) är bedömningen att nyttjandet av ideella krafter är nästan
lika lågt som när det gäller insamling. Som vi ser
nedan får vi delvis en annan bild när vi frågar om
hur medlemmar faktiskt rekryteras.
När det gäller administration och ideellt arbetande är det stor skillnad på årets svar och de från föregående år. Då svarade 64 % av respondenterna
”i mycket liten utsträckning” och endast 2 % svarade
”i mycket stor omfattning”. Vår bedömning är att
detta till åtminstone viss del beror på att det är
många fler organisationer med få eller inga anställda som i år besvarat enkäten. Det kan också bero på
att ordet administration kan tolkas på många olika
sätt. Är t.ex. styrelsens arbete administrationseller ändamålsarbete? Med tanke på den stora resurs som det ideella arbetet utgör tror vi att det är
viktigt för organisationer inom civilsamhället att
ha eller utveckla en strategi för hur man vill använda den ideella arbetskraften.

sin ändamålsverksamhet för. Medlemsvärvning är
därför en viktig funktion i många ideella organisationer. Vi frågade de organisationer som är föreningar eller registrerade trossamfund ”På vilka sätt
får ni in flest nya medlemmar?”. Vi bad dem rangordna ett antal alternativ och resultatet finns i tabellen nedan.
Det är tydligt att det allra flesta organisationer
anser att medlemsvärvning främst sker genom andra medlemmar eller ledare, med den egna hemsidan som den tredje viktigaste kanalen. Värvningen
tycks alltså fortfarande ske genom direkt påverkan
mellan människor som i större eller mindre utsträckning har direkt fysisk kontakt med varandra.
När vi delar upp dessa svar på storlek efter antal anställda får vi samma bild. Det tycks inte vara någon
skillnad på större eller mindre organisationer.
Bilden kompliceras dock något av att vi vet svaret
på frågan ”Hur stor andel av era medlemmar rekryteras av ideellt arbetande?” Där fick vi följande svar:
Andel av medlemmar			 Antal
0 %					
47
25 %					
30
50 %					
18
75 %					
29
100 %				
43
Total				
167

6.6 MEDLEMSREKRYTERINGEN
Vi har redan sett att medlemsavgifter är en viktig
intäktskälla för de ideella organisationerna. Vi vet
också att ideellt arbete är en viktig resurs och att,
enligt Ersta Sköndals befolkningsstudie, en stor del,
om än inte alla, erbjuder sin ideella arbetskraft till
de organisationer de är medlemmar i. Dessutom är
det i många organisationer medlemmar man utför

Andel
28 %
18 %
11 %
17 %
26 %
100 %

Intressant nog är de två vanligaste svaren 0 % eller
100 %, antingen eller alltså. Jämfört med det ovanstående där ledare och andra medlemmar ses som

						
Rankad
På vilka sätt får ni in flest medlemmar?				
som ”1”

Rankad
som ”3”

Antal
rankningar

Medlemmar som värvar andra medlemmar (ej event/mässor)		
60
46
26
Ledare/motsvarande som värvar medlemmar (ej event/mässor
35
43
18
Egen webb-sida						
22
20
38
Event/mässor och liknade					
12
17
22
Annat						
29
7
15
Kampanjer i digitala medier					
5
16
9
Direktreklam						2
9
9
Telemarketing						1
1
7
TV-reklam						4		2
Summa						
180
159
146

132
96
80
51
51
40
20
9
6
475

Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning
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Rankad
som ”2”

de viktigaste kanalerna för rekrytering, är detta intressant. Det är förstås mycket möjligt att i vart fall
begreppet ”medlemmar som värvar andra medlemmar” inte ses som ideellt arbetande, utan något annat. Om det skulle vara så innebär det att det görs
oavlönade insatser till förmån för ideella organisationer utöver det som kallas för ideellt arbete.
Varför blir då medlemmarna medlemmar? Vi
ställde den frågan till organisationerna för att få del
av deras bedömning. Tre saker dominerar klart och
tydligt som det motiv som enligt organisationerna
gör att de får/har medlemmar.

Det första alternativet ”bra verksamhet” anses vara
det överlägset viktigaste. För att testa detta lyfte vi
bort alla organisationer som angett att de till 50 %
eller mer sysslar med idrott. Samma mönster kvarstår, det är samma tre motiv i topp. Bra verksamhet
är fortfarande viktigast, men avståndet till ”tvåan”
att människor sympatiserar med våra värderingar
är mindre.
Notera att detta är organisationernas bedömningar, om denna uppfattning delas av medlemmarna
eller inte har vi inte undersökt.

1. Vi bedriver bra verksamhet
2. Människor sympatiserar med våra värderingar
3. Vi har ett tydligt varumärke med gott renommé
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7. INSAMLINGS
BRANSCHEN I SIFFROR

Det här kapitlet baseras på två källor. Den ena är
den undersökning som gjorts bland ideella organisationer, där 411 organisationer har svarat. Av de
svarande har 84 st 90-konto och av dessa är 64 st
medlemmar i FRII. FRII hade vid undersökningstillfället 138 medlemmar. Den andra källan är den
insamlingsstatistik FRIIs medlemmar rapporterat
in till FRII för 2013 och där totalt 136 organisationer rapporterade in siffror. Syftet med den här delen av rapporten är att ge de organisationer som arbetar med insamling, framförallt från allmänheten,
en grund för jämförelse med andra organisationer.
Detta för att kunna bedöma hur man själv ligger till
och utifrån detta fatta såväl operativa som strategiska beslut.

månadsgivare för att få dem att öka sitt månadsbelopp till minst 200 kr per månad. Minimigränsen
per gåva för att den ska vara godkänd för skattereduktion är just 200 kr.
I årets undersökning bland organisationer saknas
underlag för att beräkna genomsnittligt antal autogirogivare i en organisation. Men i den rapport
FRII och PwC gav ut 2013 såg det ut på följande
sätt:

7.1 GÅVOR VIA AUTOGIRO

7.2 INSAMLADE MEDEL
– 2013 JÄMFÖRT MED 2012

Antal autogirogivare i genomsnitt
Liten organisation = 4 813 st
Mellanstor organisation = 8 608 st
Stor organisation = 21 250 st

Storleken på den genomsnittliga månadsgåvan har
ökat från 131 kr föregående år till 170 kr. Andelen
organisationer som svarat på årets undersökning är
något lägre än föregående år, vilket gör att underlaget är något mindre. Men även om det föreligger
vissa felmarginaler så är det en stor ökning från 131
kr per månad till runt 170 kr. Det är möjligt att systemet med skattereduktion för gåvor har påverkat
ökningen eftersom många av de organisationer som
är godkända gåvomottagare valt att bearbeta sina

FRIIs medlemmar har ökat sin insamling från allmänheten (inklusive minnesgåvor och testamenten) med ca 20 % från 2012 till 2013, medan Svensk
Insamlingskontroll rapporterar en ökning med ca
11 % när det gäller alla 90-kontoorganisationer.
När det gäller gåvor från allmänheten, inklusive
testamenten och minnesgåvor, är det 31 organisationer av 136 (alla medlemmar i FRII) som rapporterar att de samlat in mindre 2013 än 2012. Åtta av
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7.3 TESTAMENTEN

dessa 31 är organisationer med en insamling över
10 miljoner kronor, men under 40 miljoner kronor.
De övriga organisationerna ligger på en betydligt
lägre insamling. Om man skulle räkna fram ett genomsnitt på insamlade medel hos de 31 organisationer som minskat sin insamling blir det 7,6 miljoner
kronor. De allra flesta av de organisationer som
minskat sin insamling 2013 samlar dock in mellan
1 och 3 miljoner kronor. I snitt har dessa 31 minskat
sin insamling med 22,5 %, vilket motsvarar cirka
46,5 miljoner kronor.
Om vi tittar på gåvor från allmänheten, exklusive
testamenten och minnesgåvor, är det 44 organisationer som rapporterar att de minskat sin insamling
mellan 2013 och 2012. Vi kan med andra ord dra
slutsatsen att det främst är en minskning av andra
gåvor än testamenten och minnesgåvor som gjort
att den totala insamlingen minskat hos en del organisationer.
Ovanstående information ger oss en bild av att
det tenderar att vara de lite större organisationerna
som ökar sin insamling från allmänheten och blir
därmed ännu större. Bilden visar också att det
främst är de lite mindre organisationerna som
minskar sin insamling. Svensk Insamlingskontroll
rapporterar samtidigt att andelen av den totala insamlingen för de 20 största organisationerna har
sjunkit från 65 % till 60 %.
2013 är det två organisationer som har ökat insamlingen från allmänheten (exklusive testamenten
och minnesgåvor) med över 70 miljoner kronor
jämfört med 2012. Tre organisationer har ökat insamlingen med över 40 miljoner.
Bland FRIIs medlemmar fördelade sig den totala
insamlingen från allmänheten, exklusive testamenten och minnesgåvor, 2013 på följande sätt:

Bland FRIIs medlemmar är det 62 organisationer
som rapporterat att de har fått testamenten under
2013, jämfört med 54 stycken 2012. 2013 uppgick
testamentesintäkten för dessa 62 organisationer till
882,5 miljoner kronor. 2012 var intäkten 742,2 miljoner kronor.
Den organisation som får in mest testamenten
fick över 190 miljoner under 2013. Den som har
ökat mest i procent har ökat med 6 692 % och hade
testamenten 2013 för totalt 3,4 miljoner kronor.
Den som har haft störst ökning i kronor har ökat
sina testamenten från 2012 till 2013 med 20,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 35 %.
Så här ser fördelningen ut mellan de 62 organisationer som fått testamenten under 2013

Insamlat via testamenten			Antal org.
Över 30 miljoner 				
9 st
Total summa: 612 Mkr
Mellan 10 och 30 miljoner			 11 st		
Total summa: 195 Mkr
Mellan 3 och 10 miljoner			
8 st		
Total summa: 41 Mkr
Mellan 1 och 3 miljoner			 18 st		
Total summa: 30 Mkr
Mindre än 1 miljon 				 16 st
Total summa: 4 Mkr
Källa: FRII

7.4 MINNESGÅVOR
Bland FRIIs medlemmar är det 84 organisationer
som rapporterat intäkter från minnesgåvor under
2013, lika många som under 2012. Minnesgåvointäkterna har ökat med 18 % mellan 2012 och 2013,
från 179,6 miljoner kronor till 211,8 miljoner kronor. Även om de totala intäkterna från minnesgåvor ökat är det 33 organisationer som rapporterar
en minskning av minnesgåvor.

Insamling					
Antal org.
Över 100 miljoner 				 12 st
Mellan 50 och 100 miljoner			
7 st
Mellan 20 och 50 miljoner			
8 st
Mellan 10 och 20 miljoner 			 10 st
Mellan 2 och 10 miljoner			 34 st
Mindre än 2 miljoner				 65 st
Källa: FRII
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Så här ser fördelningen av minnesgåvor ut 2013:
Insamlat via minnesgåvor		
Över 10 miljoner			
Total summa: 154 Mkr
Mellan 2 och 10 miljoner		
Total summa: 33 Mkr
Mellan 1 och 2 miljoner		
Total summa: 13 Mkr
Mellan 100 000 och 1 miljon
Total summa: 10 Mkr
Mindre än 100 000		
Total summa: 1,5 Mkr

drag och huruvida de kommer från ett företag eller
från en stiftelse kopplad till företaget. Svensk Insamlingskontroll har en strikt syn på vad som är
vad och anser att en del pengar som organisationerna redovisar som bidrag från företag istället är bidrag från en stiftelse.
Bland FRIIs medlemmar är det 100 organisationer som rapporterat intäkter från företag under
2013, att jämföra med 2012 då det var 87 organisationer. Under 2013 uppnådde de totala intäkterna
från företag 1,07 miljarder kronor. Motsvarande
siffra för 2012 var 840 876 840 kronor.
Fördelningen av organisationernas insamling
från företag syns i tabellen här nedan.
Företagsinsamlingen domineras av ett fåtal av
FRIIs medlemsorganisationer. De 19 största samlar
in nästan 90 % av den samlade summan. Här finns
det anledning att fundera på vad det beror på.

Antal org.
5 st
8 st		
10 st		
22 st		
39 st		

Källa: FRII

Den organisation som har ökat sina minnesgåvor
mest har ökat med 1 027 %, vilket motsvarar en ökning på 11,8 miljoner kronor.

7.5 FÖRETAG

7.6 ANTAL PERSONER SOM ARBE
TAR MED INSAMLING

När det gäller insamlade medel från företag skiljer
sig siffrorna som FRIIs medlemmar rapporterat
jämfört med vad Svensk Insamlingskontroll rapporterar. Detta beror på definitionen av vissa bi-

Insamlat från företag			
Över 50 miljoner			
Mellan 10 och 50 miljoner		
Mellan 2 och 10 miljoner		
Mellan 1 och 2 miljoner		
Mindre än 1 miljon			

I diagrammet här nedan ser vi ett genomsnitt av
hur många personer som arbetar med insamling i
organisationer av olika storlek.

Antal org.		
4 st		
15 st		
18 st		
16 st		
47 st		

Total summa
630 Mkr
318 Mkr
86 Mkr
22 Mkr
14 Mkr

Andel
58,9 %
29,7 %
8,1 %
2,1 %
1,3 %

Källa: FRII

Totalt antal anställda						
Antal som arbetar med insamling och dess stödfunktioner		
Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning
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1–4
0,76

5–9
1,16

10–49 50–99 >100
4,84
8,3
4,12

8. FÖRETAGEN OCH
ORGANISATIONERNA
”Vi vill inte bara ge pengar. Det händer ibland, men vi
vill också lägga tid. Vi vill ha en riktig ömsesidighet. Då
blir det också strategiskt viktigt.”

I djupintervjuerna lades en hel del tid på att resonera kring begreppet CSR – Corporate Social Responsibility. Vad betyder det och vad innebär det i
praktiken? Bilden som framträdde var ganska fragmenterad och det är tydligt att företag dels använder många olika begrepp, dels har olika syn på vad
CSR faktiskt innebär. Utifrån djupintervjuerna
kunde vi urskilja ett antal teman som de flesta associerade med CSR. Dessa teman är:

OM AT T SA M A R BETA M ED I DEELLA ORGA N ISATIO N ER . SAGT AV R E SPON DEN T (5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)
I NOV US U N DERS ÖK N I NG.

I årets rapport har vi valt att lägga ett extra fokus på
relationen mellan företag och ideella organisationer
i syfte att förstå hur befintliga relationer ser ut och
vilken potential för samarbeten som finns. För att
förstå potentialen har vi ställt frågor till både företag och organisationer. I undersökningarna har respondenterna bland annat fått utveckla sina tankar
om företags sociala ansvarstagande/Corporate Social Responsibility, redogjort för drivkrafterna för
samarbete mellan företag och ideella organisationer
samt förväntningar på dessa samarbeten. När det
gäller organisationerna har vi även ställt frågor om
vilken typ av samarbeten som är vanligast och var
de huvudsakliga intäkterna kommer ifrån.

Hållbarhet/miljö
Samhällsansvar
Stötta det lokala
Stötta ideella organisationer
Genomsyrar hela verksamheten
Utifrån Novus undersökningar kan vi konstatera
att det finns en stor spännvidd gällande kunskap
och engagemang kring CSR-frågor. Det går från att
genomsyra all verksamhet till att vara extremt
ad-hocartat. Och en del gör inget alls. Företagen säger själva att det har blivit mycket större fokus på de
här frågorna nu jämfört med 5–10 år sedan. De
upplever också att det blivit högre krav från alla;
t.ex. kunder/konsumenter och myndigheter samtidigt som det finns mer kunskap om vad man kan
göra. Flera företag upplever också en ökad transparens kring den här typen av frågor och att många
företag berättar öppet om vad de gör. Det finns
många åsikter om begreppet CSR och flera röster
vill framhålla svenska begrepp, som t.ex. hållbarhet
eller socialt ansvarstagande.

UR FÖRETAGENS PERSPEKTIV:

8.1 SYNEN PÅ CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
”Vi har gått från att använda CSR till att prata om
hållbarhet. Ett svenskt ord, det blir mer och mer begreppet som används, och som fler kan samsas kring”
SAGT AV R E SPON DENT (5 0 -2 49 A NSTÄ LLDA) I

Några spontana röster om socialt ansvarstagande/
CSR:

NOV US U N DERS ÖK N I NG.
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”I vårt fall handlar det mer om att man ställer upp för
orten och människorna. Vi arbetar i en mycket liten ort
som håller på att avbefolkas och det är svårt för föreningslivet att få in tillräckligt mycket pengar den ”vanliga” vägen. Så vårt bidrag blir ännu viktigare.”

I djupintervjuerna lades stor vikt vid att förstå motiven bakom företagens arbete med socialt ansvarstagande. De motiv som nämndes kunde ganska enkelt delas upp i följande fyra olika kluster.
”Värderingsrelaterade” :
• Nära kopplat till företagets verksamhet (t.ex. inriktning)
• Nära kopplat till företagets värderingar (t.ex. värna orten)
• Där det finns en logisk/intuitiv koppling till företaget

(25 0 + A NSTÄ LLDA)

”Handlar om att ha ett gott rykte i omvärlden, och en
medvetenhet om värdet i att visa att man har det. Att
man har ett bredare perspektiv än här och nu. Sustainability, långsiktigt, hållbart företagande.”
(25 0 + A NSTÄ LLDA)

”Affärsrelaterade”:
• Långsiktigt ge högre lönsamhet, bättre affärer
• Skapa en positivare bild av varumärket
• Viktigt krav i upphandlingar
• Kunna använda i kommunikation/PR/marknadsföring
• En del har haft ”historier” som man vill bort ifrån

8.2 VEM ÄGER FRÅGAN OM
SOCIALT ANSVARSTAGANDE?
I undersökningarna har Novus bett att få prata med
beslutsfattare som är huvudansvariga/äger - eller
kan påverka - beslut om företagens sociala ansvarstagande/CSR-arbete OCH har mandat att t.ex. inleda ett samarbete med en ideell organisation. Redan
i djupintervjuerna syntes en tendens till att dessa
frågor är HR-ägda, d v s att ansvaret ligger inom ramen för Human Relations. Vi kunde också se en
tendens till att ju större företag desto mer renodlat
ansvar för hållbarhetsfrågor, d v s i en egen tjänst
som t.ex. hållbarhetschef eller liknande.
I den kvantitativa undersökningen var 52 % av respondenterna HR-chefer/personalchefer, 12 % var
vd:ar, 8 % var marknadschefer och 8 % var hållbarhetschefer eller motsvarande.

”Engagemangsrelaterade”:
• Företaget värnar om något specifikt område
• Ofta drivet av eldsjälar/engagerade medarbetare
• Ofta kopplat till idrott eller andra organisationer
• Viktigt för medarbetarna (och företaget) att få
göra gott
”Slumprelaterade”:
• Blivit kontaktad av någon organisation som man
fastnat för
• Andra aktörer har varit proaktiva för att få företaget att agera
När vi sedan i den kvantitativa undersökningen gav
företagen möjlighet att ange vilka deras främsta
skäl är till att arbeta med socialt ansvarstagande
fördelades svaren enligt diagrammet på nästa sida.
Under det öppna svarsalternativet ”Annat” kretsar
svaren främst kring att göra en god gärning eller
vara en del av samhället.
I undersökningen bland de ideella organisationerna ställde vi frågan ”Utifrån din erfarenhet, vad
tror du är företagens främsta motiv till att arbeta
med CSR? Välj de tre främsta motiven.” Svaren
stämmer ganska bra överens med det företagen själva anger, förutom förstaplatsen. Organisationerna

8.3 VARFÖR SOCIALT ANSVARS
TAGANDE?
”Vi vill uppfattas som ett företag som tar ansvar för
framtiden. Vi har en stor påverkan på människors vardag. Det handlar också om rekryteringar av nya duktiga medarbetare. De är värderingsstyrda, de frågar om
vårt ansvar eller hur vårt hållbarhetsarbete ser ut.”
(5 0 -2 49 A NSTÄ LLDA)
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Kan ge tillbaka till samhället
Stärker vårt varumärke/
rykte/trovärdighet
Stärker medarbetarnas engagemang/ökad medarbetarlojalitet
Stärker kundernas engagemang/ökad kundlojalitet
Ökar vår kompetens/
kompetensutveckling
Ökar vår lönsamhet/
ökar försäljning
Ger positiv uppmärksamhet i media

Totalt
50–250 anställda
251 anställa eller fler

Annat skäl/motiv, ange
Vet ej

Källa: Novus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

växt av anställda. Industrin har få sökande nu, vi måste tänka framåt. Vi vill ha de duktigaste talangerna.
Det är en hård konkurrens”

tror att varumärkesbyggande är det absolut viktigaste motivet. Därefter kommer ”Ge tillbaka till
samhället”, bygga medarbetarlojalitet och ökad lönsamhet. När det gäller ökad lönsamhet är det intressant att notera att organisationerna tror att det
är ett betydligt viktigare motiv än vad företagen
själva anger.
I djupintervjuerna diskuterades vilka faktorer
som hindrar eller försvårar ett ökat engagemang
inom socialt ansvarstagande. Det som utkristalliserades var följande:
• Ledning prioriterar inte – ser inte värdet, bara
kostnad
• Måste kännas rätt värderingsmässigt – svårt att
hitta koppling till verksamheten
• Krävs mycket kommunikation – både internt och
externt om man vill vara aktiv och få utväxling
på sin satsning
• För lite tid och pengar
• Inga/få initiativ utifrån – man får få förslag om
vad man kan göra

(5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)

”Det måste stämma överens med vår ideologi, där företagande är viktigt, och att kommunicera är viktigt. Det
måste också kännas naturligt, inte påklistrat. Vi berättar ju ofta för våra kunder om CSRs viktighet. Då är
det viktigt att vi lever som vi lär. Vi ska inte skicka pengar utan krav, utan gå lite djupare i engagemanget. Det
är en stor skillnad jämfört med att föra över pengar”
(5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)

8.4 HUR ARBETAR FÖRETAGEN
MED SOCIALT ANSVARSTAGANDE?
För att förstå mer om vad det är som gör att företag
väljer att göra det de gör frågade vi dem huruvida
de har en strategi/plan/policy för hur de ska arbeta
med socialt ansvarstagande. 55 % svarade att de har
en strategi eller annat styrdokument. Vi ser ingen
signifikant skillnad kopplat till antalet anställda,
men en tendens till att större företag oftare har en
strategi. Däremot ser vi skillnad när det gäller omsättningen. Företag som omsätter över 200 miljo-

Några spontana röster om motiven bakom socialt
ansvarstagande:
”Framför allt lokalt. Vi vill att våra företag ska upplevas som en positiv del i det lokala näringslivet. Vi är beroende av att skolan fungerar, att det finns idrott, att
man kan bo på orten. Vi tänker även på långsiktig åter-
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ner kronor per år har oftare en strategi (62 %). Vi
ser samtidigt att de företag som enbart stödjer/samarbetar med ideella organisationer, och inte driver
några egna projekt, oftare svarar att de inte har en
strategi. Av de företag som inte har en strategi för
socialt ansvarstagande säger var fjärde att de planerar att ta fram en.
En klar majoritet av de tillfrågade företagen (48 %)
anger att de både stödjer ideella organisationer och
arbetar med egna initiativ och projekt. 34 % säger
att de stödjer eller samarbetar med en eller flera organisationer och 12 % säger att de arbetar med egna
initiativ eller projekt. 6 % säger att de inte arbetar
med socialt ansvarstagande överhuvudtaget.
Vi ser att fler av de större företagen (68 %), både
när det gäller omsättning som antal anställda, oftare svarar att de både stödjer organisationer och arbetar med egna initiativ. När vi tittar på företag
som har, eller inte har, en strategi/plan för sitt
CSR-arbete, ser vi att de som inte har en strategi/
plan oftare stödjer en organisation.
I djupintervjuerna framkom ett mönster som visar att många har en uppfattning om vad de vill
göra inom socialt ansvarstagande – men färre har
en uppfattning om vad de faktiskt vill åstadkomma.
I djupintervjuerna framkom vissa tendenser till
förändringar i företagens CSR-arbete över tid.

Dessa kan sammanfattas med följande punkter:
• Ledning/styrelse prioriterar området på ett annat
sätt idag
• Engagerade medarbetare driver på och påverkar
• Gått mer från att stödja med pengar till att ha ett
ömsesidigt utbyte
Röster om strategier och målsättningar:
”Vi har ingen aktivitetsplan spikad än. Det kan vara
lätt att sätta ett mål, nu ska vi pytsa in 100 000 kr till
barnbyar eller något annat. Men effektmålen är svåra
att sätta. Hur mycket attraktivare blir vi som arbetsgivare tack vare vår insats…?”
(5 0 -2 49 A NSTÄ LLDA)

”Inte dokumenterat. Det plockas upp i vår ledningsgrupp, där marknadschef, VD eller jag lyfter det. Det
blir ofta diskussioner om vad vi har att vinna på
det/…/. Det har nämnts många gånger. Nu i januari
ska vi faktiskt gå igenom en policy för detta”
(5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)

OM DI T T FÖR ETAG M ÅST E PR IOR I T ER A BLA N D OLI K A SA M H Ä LL SPROJ EKT,
V I LK EN/V I LK A AV FÖLJA N DE Ä N DA M Å L T ROR DU DÅ AT T N I SKU LLE PR IOR I T ER A ?

Barn/ungdomar i Sverige
Miljö
Idrott
Social verksamhet i Sverige
Forskning
Kultur
Mänskliga rättigheter
Barn/ungdomar utomlands

Totalt
50–250 anställda
251 anställa eller fler

Utvecklingsarbete/bistånd i andra länder
Annat ändamål, ange
Vet ej

Källa: Novus
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8.5 VILKA ÄNDAMÅL PRIORITE
RAR FÖRETAG?

11 % uppger att de skänker mellan 100 001 och
250 000 kr medan 8 % ligger på nivån 1 000 001–
5 000 000. Vi ser att det enbart är företag med 251
anställda eller mer som skänker över 5 miljoner per
år. Vart femte företag i den storleken skänker över
miljonen varje år.
I djupintervjuerna reflekterade flera av företagen
kring vad som faktiskt är det främsta bidraget och
flera nämnde då att långsiktighet – att finnas med
över en längre tid – också är ett viktigt bidrag. En
annan sak som kom fram i djupintervjuerna var en
tendens till att större företag går från mindre engagemang hos många olika, till större engagemang
hos färre.

Frågeställningen kring vad företagen prioriterar
delades upp i två delar. Först frågade vi företagen
vad de skulle välja – lokala-, rikstäckande- eller globala ändamål – om de var tvungna att prioritera.
Drygt hälften svarade då att de skulle prioritera lokala ändamål. Därefter var det en ganska jämn fördelning mellan globala- och rikstäckande ändamål.
De större företagen, med 251 anställda eller fler, är
något mer osäkra och svarar oftare vet ej. När vi ser
till företag med en strategi/plan ser vi att dessa oftare än andra svarar globala ändamål.
Nästa steg var att titta på vilka specifika ändamål
som prioriteras. Vi ställde frågan ”Om ditt företag
måste prioritera bland olika samhällsprojekt, vilken/vilka av följande konkreta ändamål tror du då
att ditt företag skulle prioritera?
Vi ser några tydliga skillnader när det gäller företagen med och utan strategi/plan. De med en plan
svarar oftare miljö (50 %) eller social verksamhet i
Sverige (41 %). De utan plan svarar istället oftare
idrott (51 %). Andra ändamål som nämns i det öppna svarsalternativet är främst utbildning, men även
enstaka svar kring specifika ämnen, t.ex. mot narkotika eller brottsförebyggande arbete.

Spontana röster om vad företagen främst bidrar med:
”Det är en kombo av tid, pengar och kompetens.
Vi kommer nog att skala upp tiden mer längre fram”
(5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)

”Pengarna kommer nog först. Det har de största nytta
av. De möjliggör ju för dem att jobba långsiktigt. Sen
kommer det här med att sprida budskapet. Vi försöker
berätta om de samarbeten vi har, i alla våra kanaler.”
(5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)

8.6 PÅ VILKET SÄTT STÖDJER
FÖRETAG IDEELLA ORGANISATIO
NER?

8.7 SAMMANFATTNING – FÖRETAG
• Stor spännvidd i hur företagen arbetar med såväl
socialt ansvarstagande/CSR och samarbete med
ideella organisationer.

Av de företag som stödjer/samarbetar med ideella
organisationer är det nio av tio företag som gör det
genom att bidra med pengar. 33 % säger att de bidrar med produkter/tjänster/rabatter. 8 % anger att
det handlar om att företagets personal bidrar med
sin tid (volontärarbete). Endast 2 % anger att de säljer produkter till förmån för en organisation.
När det gäller belopp så är det 33 % av de som
idag stödjer/samarbetar med ideella organisationer
som uppger att de skänker mellan 25 001 och
100 000 kr per år. 16 % säger att de skänker mindre
än 25 000 kr och här ser vi att företagen utan en
strategi/plan för CSR oftare (24 %) skänker mindre
än 25 000 kr per år än andra.

• Hälften av företagen arbetar både med egna initiativ/projekt och stödjer ideella organisationer.
• Nio av tio företag som stödjer/samarbetar med
ideella organisationer idag, gör det genom att bidra med pengar. Tid/kompetens lika viktigt för
de som söker långsiktighet.
• Hälften av företagen som stödjer/samarbetar med
ideella organisationer investerar upp till 100 000
kr per år i ideella organisationer eller andra samhällsprojekt
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DE VA N LIGAST E T Y PER NA AV SA M A R BET E M ED FÖR ETAG ELLER STÖD FR Å N FÖR ETAG

Sponsoravtal – partnerskap där företag främst vill använda
samarbetet för att marknadsföra sig mot sina kunder
Företagspaket – företaget bli t ex ”guld eller silverpartner”
och får någon form av marknadsföringspaket som tack
Partnerskap kopplat till företags arbete med
Corporate Social Responsibility
Julgåvor – istället för traditionell
julklapp till anställda/kunder
Företaget säljer produkt till
förmån för er organisation
Annat
Samarbete där företaget tar ut mindre belopp av sina
kunder som går vidare till er. (t.ex. Runda-upp till närmaste
krona, dyrare plastkasse med er logga etc.)

Antal svar

0
Källa: FRIIs och PwCs organisationsundersökning
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90-konto

hela gruppen ideella organisationer har svarat, men
vi har även brutit ut organisationerna med 90-konto för att se om det finns skillnader mellan de som
har 90-konto och de som inte har det.
När vi tittar på svaren från alla organisationer,
d v s både med och utan 90-konto, är det tydligt att
sponsoravtal är den absolut vanligaste samarbetstypen. Därefter kommer företagspaket (företaget blir
t.ex. guld eller silverpartner och får någon form av
marknadsföringspaket som tack) tätt följt av partnerskap kopplat till företags arbete med Corporate
Social Responsibility. Om vi däremot enbart tittar
på organisationer med 90-konto är den vanligaste
samarbetsformen partnerskap kopplat till CSR tätt
följt av julgåvor.
I nästa steg frågade vi organisationerna om vilken
form av företagssamarbete som ger mest intäkter
och vilken som ger minst. Här är det väldigt tydligt
att sponsoravtal är det som ger mest. 39 % av respondenterna anger att det är den typ av samarbete
som ger mest intäkter. Den näst största intäktskällan är enligt organisationerna så kallade företagspaket och den tredje största är partnerskap kopplat till
CSR. Runda upp aktiviteter är den typ av samarbe-

• Drygt hälften av företagen uppger att de har en
strategi/plan/policy för sitt arbete med socialt ansvarstagandet. Ännu färre har uppsatta mål för
arbetet.
• Var fjärde som inte har en strategi/plan/policy
planerar att ta fram en.
• Om företagen måste prioritera bland olika samhällsprojekt så skulle drygt hälften prioritera sådant som berör lokala ändamål.
UR ORGANISATIONERNAS PERSPEKTIV:

8.8 VILKA ÄR DE VANLIGASTE
SAMARBETSTYPERNA?
I organisationsundersökningen bad vi organisationerna att ange vilka aktiviteter riktade gentemot
företag som man arbetar med. Vi har tittat på vad
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te som ger minst intäkter enligt organisationerna.
Värt att notera är att den samarbetsform som är
näst vanligast bland organisationer med 90-konto –
julgåvor – är den form som organisationerna själva
säger ger näst minst intäkter.

ten att bli någon form av huvudpartner eller långsiktig samarbetspartner. Det vanligaste är att en organisation har 3-5 huvudpartners.
Prislappen för att bli huvudpartner till en organisation varierar kraftigt. Här finns det anledning att
undersöka vidare för att förstå vad som ligger bakom de stora variationerna och vad det är olika organisationer erbjuder inom ramen för huvudpartnerskapet. När det gäller storlek på organisationerna
kan vi se att de som angett de högsta beloppen är
stora organisationer. I övrigt är det svårt att se ett
tydligt mönster kopplat till storlek. Vi vill flagga för
att det kan finnas en viss risk med alltför låga belopp när det gäller huvudpartnerskap eftersom värdet att bli huvudpartner kan minska om det är för
många som är det. Det kan också bli svårt att attrahera andra typer av samarbeten som ger mer pengar om det ”bara kostar 10 000 att bli huvudpartner”.

8.9 ORGANISATIONERNA OM
FRAMTIDEN FÖR FÖRETAGS
SAMARBETEN
För att få ett hum om hur organisationerna ser på
potentialen i olika former av företagssamarbeten
bad vi dem att svara på vilka intäkter från företag
de tror kommer att öka/minska/vara oförändrade
de tre närmaste åren. Även här är det sponsoravtal
som sticker ut. 61 % av respondenterna tror att
sponsoravtal kommer att öka. Endast 3 % tror att
det kommer att minska. När det gäller partnerskap
kopplat till CSR är det 50 % som tror att det kommer att vara oförändrat och 43 % som tror att det
kommer att öka. De klassiska företagspaketen tror
man också på. 45 % säger att de kommer att öka.
Knappt 27 % tror att försäljning av produkter till
förmån för organisationen kommer att öka, medan
nästan 60 % tror att det kommer att vara oförändrat. Just försäljning av produkt till förmån för organisationen tillsammans med julgåvor och runda
upp aktiviteter är de tre former som organisationerna tror minst på i framtiden. Åtminstone ur ett
intäktsperspektiv. Värt att notera här är att i den
undersökning som Novus gjort bland allmänheten
är det åtta av tio som säger att de kan tänka sig att
köpa en vara till förmån för en organisation. 67 %
säger att de kan tänka sig att betala lite extra, t.ex.
genom runda upp, när de handlar i en affär. Två av
de former som organisationerna tror minst på när
det gäller intäktsökning är alltså två av de metoder
som flest personer kan tänka sig att använda när de
skänker pengar.

Minsta belopp per år företaget måste betala och andel
organisationer som angett detta
Belopp					
Andel
Över 1 miljon kronor				 2,7 %
1 miljon kronor				 2,7 %
250 001–999 999 kronor			 12 %
100 001–250 000 kronor			 15 %
100 000 kronor				 11 %
40 001–99 999 kronor				 12 %
10 001–40 000 kronor				 13,5 %
5000–10 000 kronor				 17,5 %
Under 5 000 kronor				 13,5 %		
80 % av organisationerna säger att deras huvudpartners får använda organisationens logotype.
På frågan om varför organisationer ingår partnerskap (ett mer omfattande samarbete som löper
under en längre tid) med företag så är det absolut
vanligaste skälet att man behöver finansiering till
sin verksamhet. Organisationerna fick ange de tre
viktigaste skälen, vilket gör att totalen i nedanstående uppställning blir mer än 100 %.

8.10 LÅNGSIKTIGA PARTNERSKAP
Av de organisationer som angett att de arbetar med
att söka olika former av finansiering från företag är
det 69 % som säger att de erbjuder företag möjlighe-
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8.12 SAMMANFATTNING
– ORGANISATIONER

Skäl till partnerskap och andel organisationer
som angett detta
Skäl						
Andel
Finansiering					
94 %
Stärka arbetet med vårt ändamål		 66 %
Förstärka vårt rykte/trovärdighet		 49 %
Tillgång till partnerns kunskap		 26 %
Innovation och nya idéer			 16 %
Annat					
10 %

• Den form av samarbete/stöd från företag som är
näst vanligast bland organisationer med 90-konto
– julgåvor – är den form som organisationerna
själva säger ger näst minst intäkter av de olika företagssamarbetena.
• Två av de former av företagssamarbeten som organisationerna tror minst på när det gäller intäktsökning är två av de metoder som flest personer
kan tänka sig att använda när de skänker pengar
– runda upp och att köpa en produkt till förmån
för en organisation.

Vi ser tydligt att de flesta partnerskap mellan organisationer och företag kommit till tack vare att organisationen tagit kontakt med företaget. 76 % av
organisationerna säger att det är de som sökt upp
företaget. 19 % säger att det var företaget som sökte
upp dem och 5 % anger att det var en tredje part,
t.ex. en konsult, som har förmedlat kontakten.

• 76 % av organisationerna säger att det är de som
sökt upp företaget.
• Organisationer med 90-konto skiljer sig något
från övriga ideella organisationer i bemärkelsen
att bland 90-konto organisationerna är det samarbeten kopplat till företags CSR-arbete som är
den vanligaste formen av samarbete, medan den
vanligaste formen om man tittar på alla ideella
organisationer är sponsring.

8.11 PRO BONO-TJÄNSTER
Vi frågade organisationer om de under det senaste
året erhållit gåvor i form av ”pro bono” arbete från
företag. 37 % svarade ja på detta. Värdet på pro bono-tjänsterna varierar men flest (32 %) anger att det
handlar om ett värde över 250 000 kronor. Resterande anger olika värden under 250 000 kronor.

Att det finns en värderingsmässig överensstämmelse mellan företaget\varumärket och
den ideella organisationen
Att den ideella organisationen återkopplar
på ett tydligt sätt så att vi får veta vad samarbetet ger för resultat
Att det finns möjlighet till extern
kommunikation av samarbetet
Att det finns en tydlig koppling mellan
företagets och den ideella organisationens
verksamheter
Att det finns möjlighet för
företagets personal att få delta
i volontärarbete
0

Källa: Novus
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NÄR TVÅ VÄRLDAR MÖTS:

Även om organisationerna hade betydligt fler alternativ (och lite annorlunda alternativ) att ta ställning
till är det ändå intressant att notera att organisationerna rankar återkoppling/resultatuppföljning som
nummer 6, när 76 % av företagen bedömer detta
som helt avgörande eller avgörande. Här ser vi ett
område med tydlig förbättringspotential. Värt att
notera är också att de större företagen (251+ anställda) i betydligt större utsträckning än de mindre företagen värderar en tydlig koppling mellan företagets och den ideella organisationens verksamhet.
I djupintervjuerna med företag fördes ett resonemang kring hur de ideella organisationerna väljs ut.
Från dessa resonemang kunde fyra olika tendenser
identifieras:

8.13 VIKTIGASTE FAKTORERNA
VID BESLUT OM SAMARBETE
”Vi behöver organisationer som har gott renommé, och
gör ett bra jobb”
(5 0 –25 0 A NSTÄ LLDA)

”Föll för en säljare som ringde. Det var en bra beskrivning, väldigt konkret kring varför vi borde stödja och
vad pengarna skulle användas till. Det var heller inte
särskilt stora belopp”
(5 0 –25 0 A NSTÄ LLDA)

”Kör på i gamla hjulspår”:
• Mångåriga samarbeten som rullar på
• Få som egentligen minns/vet den egentliga bakgrunden
• Relativt nöjda med det som är – få som ifrågasätter valen

För att förstå vad företagen värdesätter när de ska
fatta beslut om ett eventuellt samarbete med en ideell
organisation fick de ange hur viktiga ett antal faktorer är. Skalan är 1–5 där 5 är ”Helt avgörande” och 1
är ”Inte alls viktigt”. Det viktigaste för företag när de
beslutar om ett eventuellt samarbete med en ideell
organisation är att det finns en värderingsmässig
överensstämmelse mellan företaget och organisationen. 57 % av företagen säger att detta är helt avgörande. Näst viktigast för företagen är att den ideella organisationen återkopplar på ett tydligt sätt så att man
får veta vad samarbetet ger för resultat. 43 % säger att
det är helt avgörande och tar vi även med de som gett
betyget 4 kommer vi upp i totalt 76 %.
Vi har även frågat organisationerna om vad de tror
är viktigast för ett företag i ett samarbete med en
ideell organisation. Organisationerna fick rangordna
nio olika alternativ och bilden vi fick var följande.

”Mix av interna och externa initiativ”:
• Drivet av internt engagemang eller proaktivitet
• Ofta nära kopplat till företagets värderingar/
verksamhet
• En del har skett ganska slumpartat (kontakt från
organisation)
”Personlig/privat koppling”:
• Ofta en faktor när det gäller de lokala engagemangen
• Starkt kopplat till företags engagemang i idrotten
”Specifik kunskap/erfarenhet i fokus”:
• Där man specifikt varit ute efter sakkunskap –
ofta kring miljö/hållbarhet
• Få access till målgrupper/miljöer man normalt
inte har tillgång till

							
Ranking
Goodwill					1
Professionellt bemötande			
2
Koppling till företagets kärnverksamhet
3
Möjligheten till extern kommunikation		
4
Tillgång till specifik kunskap och erfarenhet 5
Resultatuppföljning/återkoppling		 6
Delaktighet i organisationens verksamhet
7
Att få ett ”eget” projekt			
8
Möjligheten till volontärarbete
för personalen				9

8.14 VAD KAN IDEELLA ORGANI
SATIONER BIDRA MED?
En viktig del av underökningarna som gjorts har
varit att få en bättre förståelse för vilken potential
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som finns i samarbeten mellan företag och ideella
organisationer. I djupintervjuerna var det tydligt att
en del företag har svårt att konkretisera och visualisera vad ideella organisationer skulle kunna bidra
med. De vet helt enkelt inte vad organisationerna
gör och vilka möjligheter som finns. Det var dock
långt ifrån alla som hade denna svårighet. Djupintervjuerna gav oss en indikation på att de fem områden som ideella organisationer främst kan bidra
inom är följande:

Organisationerna hade en lite annorlunda skala och
fick följande alternativ: Stämmer helt och hållet,
stämmer till stor del, stämmer till viss del, stämmer
inte alls
FR ÅGA TI LL FÖR ETAG:

Ideella organisationer hjälper företag att förbättra
sin förståelse för sociala och/eller klimatrelaterade
frågor.
13 % av företagen instämmer helt. 29 % ger betyget 4 och 6 % instämmer inte alls.

”Ökat internt engagemang”:
• Kan skapa ett ökat engagemang internt
• Öka förståelsen för varför det är viktigt att engagera sig
• Kan inspirera så att alla känner både ”hjärta” och
”hjärna”

FR ÅGA TI LL ORGA N ISATION ER :

Vi har hjälpt våra företagspartners att förbättra deras förståelse för sociala och/eller klimatrelaterade
frågor.
7 % av organisationerna svarar att det stämmer
helt och hållet. 22 % svarar att det stämmer till
stor del och 31 % säger att det inte stämmer alls.

”Återkoppling på vad vi bidrar till”:
• Öka förståelsen för vad engagemanget konkret
bidrar till
• Kan konkretisera hur insatsen gör skillnad

Här kan vi drista oss till att säga att organisationerna nog ska våga lita mer på sin förmåga inom detta
område. Företagen har en positivare syn på organisationernas bidrag än vad organisationerna själva
har.

”Access till miljöer utanför de egna”:
• Kan ge access till miljöer/målgrupper företaget inte
ser
• Kan skapa ökat engagemang/förståelse för vår
samtid

FR ÅGA TI LL FÖR ETAG:

Ideella organisationer är bra på att leverera konkret
nytta till sina företagspartners.
6 % av företagen instämmer helt. 14 % ger betyget 4. 19 % ger betyget 2 och 9 % säger att de inte
instämmer alls. 36 % är neutrala.

”Ökad kunskap/kompetens”:
• Kan utbilda oss, delge oss en del av deras specialistkunskaper
• Öka vår allmänbildning

FR ÅGA TI LL ORGA N ISATION ER :

”Indirekt attrahera medarbetare”:
• En viktig pusselbit i att attrahera framtida medarbetare
• Starkt att kunna visa engagemanget för potentiella
medarbetare

Vi är bra på att leverera konkret nytta till våra företagspartners.
12 % av organisationerna säger att detta stämmer
helt och hållet och 34 % anger att det stämmer till
stor del. 46 % säger att det stämmer till viss del och
endast 8 % säger att det inte stämmer alls.

Vi har även undersökt hur väl företag tycker att ideella organisationer bidrar inom ett antal konkreta
områden. Samtidigt har vi frågat organisationerna
om hur bra de upplever att de är på dessa områden.
På en femgradig skala fick företagen tala om hur
väl de instämmer i ett antal påståenden. 5 = instämmer helt och 1= instämmer inte alls.

Här anar man att situationen är den motsatta mot
frågan innan. Här är det organisationerna som tenderar att värdera sin förmåga något högre än det
som företagen upplever.
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förväntar sig detta) och att det ska stärka företagets
varumärke (40 % förväntar sig det). När vi frågar
organisationerna vad de utifrån sina erfarenheter
tror att företagen förväntar sig är det absolut vanligaste svaret ”Stärkt varumärke”. Här finns med andra ord en ganska god överensstämmelse mellan
vad företagen vill ha och vad organisationen tror
att företagen vill ha.
Det tredje viktigaste företagen nämner (25 % förväntar sig detta) är att samarbetet ska stärka medarbetarnas engagemang/leda till ökad medarbetarlojalitet. Även här ser vi en tydlig överensstämmelse
med vad organisationerna tror. Detta är det som organisationerna rankat som näst viktigt.
15 % av företagen förväntar sig att ett samarbete
ska stärka kundernas engagemang och detta finns
också med som ett av de alternativ organisationerna säger att de tror att företag förväntar sig.
Företag med stor omsättning svarar oftare än andra att ett samarbete förväntas stärka varumärket
(47 %), stärka medarbetarnas engagemang (31 %)
och/eller kundernas engagemang (20 %).
Värt att notera här är att det alternativ som kommer på tredje plats när organisationerna rangordnar
vad de tror är viktigt för företagen är positiv uppmärksamhet i media. Det är dock endast 9 % av företagen som anger att de förväntar sig detta och det
kommer på plats 9 när vi sammanställer vad det är
företagen förväntar sig.

FR ÅGA TI LL FÖR ETAG:

Ideella organisationer är bra på att utnyttja företags
kompetens och nätverk för att åstadkomma större
effekt inom ramen för deras ändamål.
Endast 8 % av företagen instämmer helt i detta
och 14 % ger betyg 4. 32 % är neutrala och 21 % ger
betyg 2 och 5 % säger att de inte instämmer alls.

FR ÅGA T I LL ORGA N ISAT ION ER :

Vi är bra på att använda våra företagspartners kompetens och nätverk för att åstadkomma större effekt
inom ramen för vårt ändamål.
Endast 6 % av organisationerna säger att detta
stämmer helt och hållet, medan 24 % säger att det
stämmer till stor del. Störst andel, 48 % säger att
det stämmer till viss del och 22 % säger att det
inte stämmer alls.
Här ser vi en tendens till att båda parter tycker relativt lika, d v s att ideella organisationer generellt
sett inte är särskilt bra på att utnyttja företagens
kompetens och nätverk i ändamålsarbetet.

8.15 FÖRVÄNTNINGAR PÅ ETT
SAMARBETE
”Vi vill även ha något tillbaka. Inte pengar, men det ska
synas att vi gör något bra, att vi får goodwill. När det
gäller sponsring kräver vi uppföljning, där gör vi mycket utvärderingar på vad det ger oss. Om vi går in i något
större åtagande, då ska det vara något långsiktig samarbete. Ett kontinuerligt utbyte av information. Att vi jobbar med olika frågor ihop. Att det inte bara är pengar.
Att vi åstadkommer mer ihop, vi driver tillsammans…”

Spontant om befintliga samarbeten:
”Det funkar ganska bra. Det är en period där man lär
känna varandra. Ibland är organisationerna ovana att
jobba med företag som inte bara skickar pengar. Vi vill
inte ha en plakett, vi vill göra riktig nytta. Om de bara
vill ha våra pengar, då går vi vidare”
(25 0 + A NSTÄ LLDA)

(25 0 + A NSTÄ LLDA)

”Det fungerar bra. Vi gillar att det ställs krav från båda
håll. Vi ställer krav på dem, de ställer krav på oss. Vi bidrar båda på ett substantiellt sätt. Vi lämnar inte några
pengar och går därifrån. Det är ett tagande och givande.
Inte alltid lättsamarbetat. Det är lite gnissel ibland, men
det är samtidigt en ofrånkomlig del av ett samarbete.”

För att ett samarbete ska fungera väl är det viktigt
att båda parter har någorlunda samma förväntningar och framförallt att båda parter förstår vad förväntningarna är.
När företagen svarat på frågan vilka resultat de
förväntar sig av ett samarbete är de två vanligaste
svaren att man kan ge tillbaka till samhället (43 %

(5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)
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”Vi vill se tydliga, mätbara mål. Alla nagelfar sina budgetar mer och mer. Man behöver alltid förklara budgetskäl, inte bara visa en logga i en tackannons. Mycket
mer drivet mot ”det här har vi gjort, åstadkommit”

Som en avslutande del av djupintervjuerna frågade
vi företagen om de hade några tips och råd till organisationerna i syfte att attrahera fler företag till
samarbeten. Deras råd kan sammanfattas med fem
tydliga rubriker:
• Ha bra anpassade upplägg – läs på om oss, ge oss
råd och tips

(25 0 + A NSTÄ LLDA)

”Det ska även kunna förmedlas till de anställda. Att det
blir viktigt att liksom uppfostra de anställda i den här
frågan. Alla hjälper till, känner delaktighet, tillhörighet. Det är som att vi sitter vid samma middagsbord.
Man ska vara stolt över det man gör, över företaget. Det
ska vara VI på vårt företag, som ett bra sammansvetsat
fotbollslag. Det är det som företagande går ut på!”

• Ge oss företagsekonomiska argument – vilka är
de långsiktiga, positiva konsekvenserna av att
stötta den ideella organisationen
• Ha bra målsättningar – tydliga, mätbara mål
• Sikta på långsiktiga samarbeten – något gemensamt, något ömsesidigt, något beständigt
• Erbjud bra återkoppling/feedback – vi vill veta
vad vi bidragit till

(25 0 + A NSTÄ LLDA)

8.16 FAKTORER SOM FÖRSVÅRAR
ETT ÖKAT SAMARBETE

”De behöver ha ett genomtänkt mål med vad de vill.
Många ringer oss, men de har ofta inte så detaljerade
beskrivningar av vad de vill åstadkomma tillsammans.
De har ingen direkt bild av vad vi får tillbaka. De är
ofta inte intresserade av samarbete, bara att få våra
pengar. De måste ha ett bra upplägg. Du måste kunna
sälja in det till oss. Tänk igenom vilken bransch ett företag verkar inom, innan ni kontaktar dem. Väcka mitt
intresse. Ha ett paket… ”

I djupintervjuerna ställdes frågor om faktorer som
eventuellt försvårar eller förhindrar ett ökat samarbete med ideella organisationer. De tre tendenser
som framkommer är följande:
• Brister hos organisationerna – de har inte tillräckliga resurser
• Pengar finns men området prioriteras inte av ledningen – leder till ad hoc-artade insatser istället
för att satsa ordentligt
• Tiden – tiden räcker inte till och då prioriteras
inte den här typen av frågor

(25 0 + A NSTÄ LLDA)

8.18 SAMMANFATTNING
– NÄR TVÅ VÄRLDAR MÖTS
• Viktigaste faktorn för beslut om ett eventuellt
samarbete med en ideell organisation, handlar om
att det finns en värderingsmässig överensstämmelse mellan företaget och organisationen. Men
delvis också att organisationen återkopplar på ett
tydligt sätt.

8.17 HUR KAN ORGANISATIONER
ATTRAHERA FLER FÖRETAG ATT
SAMARBETA MED?
”Många organisationer är väldigt professionella. Men
vädja inte bara till företagens hjärta. De måste läsa på
noga om oss också. De måste förstå och förklara vad i deras verksamhet som kan vara intressant för företag som
vårt att engagera oss i. Inte bara be om pengar, utan det
handlar om att få till matchningen, så att det berör kärnan. Upplever ofta att de är lite dåliga på att bidra här…”

• Det resultat företagen förväntar sig av ett samarbete med en ideell organisation, handlar primärt
om att kunna ge tillbaka till samhället och att
stärka sitt varumärke.
• Återkoppling/feedback återkommer på flera ställen som en faktor som är viktig för företagen när
de stödjer/samarbetar med ideella organisationer.

(5 0 –2 49 A NSTÄ LLDA)
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Vi vet t.ex. att FRIIs medlemmar samlade in cirka
1 miljard kronor från företag 2013 och vi vet att 19
organisationer stod för ca 90 % av denna insamling.
Några organisationer verkar med andra ord ha hittat nyckeln till framgång när det gäller bra samarbeten med företag, medan andra fortfarande inte
har hittat rätt. Vi upplever att det finns ett genuint
intresse bland företagen att samarbeta med ideella
organisationer och ser därför en potential för fler
bra samarbeten. Dock finns det ett antal faktorer
som organisationerna skulle kunna förbättra för att
attrahera företagen. Samtidigt ser vi att det finns en
potential hos företagen att utveckla sitt arbete med
socialt ansvarstagande. Det är fortfarande många
företag som inte har någon strategi eller plan för arbetet och en hel del av CSR-arbetet sker ad-hoc. En
del röster gör gällande att det blir mer action utan
strategier, men risken är att det blir svårt att följa
upp det man gör och förstå vilken nytta arbetet leder till. Vilka fördelar skulle ditt företag ha av en
mer strategisk ansats på arbetet med socialt ansvarstagande? Finns det en outnyttjad potential?
Baserat på det vi sett i våra undersökningar kan
vi se att det finns fem centrala nyckelord för de ideella organisationer som vill attrahera fler företag.
Föranalys – Läs på! Vilka typer av branscher/företag ligger ”nära” vår organisation värderingsmässigt- och/eller verksamhetsmässigt.
Lyhördhet – Ha stor lyhördhet gällande att förstå
optimal/relevant nivå för respektive företag
Flexibilitet – Erbjud flexibla engagemangsnivåer. Erbjud möjligheten till ”unika” projekt.
Återkoppling - Säkra och anpassa återkopplingen. Visa konkret vad företagets bidrag möjliggjort.
Säkerställ målsättningar, utvärdering och mätbarhet.
Allt detta bygger relation och ökar sannolikheten för
vidareutveckling av samarbeten och ”återköp”.
Långsiktighet - Flera större företag vill gå från
många små engagemang till större och mer långsiktiga. Ömsesidighet och relation finns inbyggt i det
strategiska och långsiktiga samarbetet.
Vad kan din organisation göra för att utveckla er
potential när det gäller företagssamarbeten? Och
vad är det ni har behov av? Ett bra samarbete mellan organisation och företag bygger på att båda parter får sina behov uppfyllda. Och för att uppfylla behoven måste man först veta vad de är.

8.19 STRATEGISKA IMPLIKATIONER
ENGAGEMANG OCH TID

Även om det absolut vanligaste stödet från företag
till ideella organisationer är pengar ser vi en tydlig
tendens att engagemang och tid blir allt viktigare
för företagen. Undersökningarna visar att frågan
om socialt ansvarstagande i stor utsträckning är
HR-ägd. Vad innebär detta för de ideella organisationerna? Vad består din organisations erbjudande
av? Både organisationer och företag upplever att de
ideella organisationerna inte är bra på att utnyttja
företags kompetens och nätverk för att åstadkomma större effekt inom ramen för organisationernas
ändamål. Är det organisationerna som kommer att
kunna utveckla detta som är framtidens vinnare?
MÅL, RESULTAT OCH ÅTERKOPPLING

Som en röd tråd genom undersökningarna bland
företagen löper en tydlig önskan om återkoppling
från organisationerna. Företagen vill veta vad samarbetet/stödet leder till. Det finns ett gap mellan företagen och organisationerna i det faktum att återkoppling värderas som mycket viktigare av
företagen än vad organisationerna tror. Frågan är
hur detta gap fylls igen. Vad kan din organisation
göra för att bättre återkoppla till existerande och
potentiella företagspartners?
Vi kan se tendenser till att företagen vet vad de
vill göra, men inte vad de vill åstadkomma. De har
svårt att sätta mätbara mål för sitt arbete med socialt ansvarstagande och detta leder på sikt till att det
blir svårt att mäta den konkreta nyttan. Om organisationer bättre ska kunna leverera konkret nytta
till sina företagspartners, måste företagen först definiera vad det är för nytta de söker. Och om organisationerna ska kunna göra bra återrapporteringar
måste parterna vara överens om vilka målsättningar man har med samarbetet.
POTENTIAL

Bland FRIIs medlemmar är det 100 organisationer
som rapporterat intäkter från företag under 2013.
Vi vet också att det finns många andra organisationer som får in intäkter från företag, men när det
gäller FRIIs medlemmar har vi tillgång till siffror.
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FOTNOTER
1. Hämtad ur ”Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar”, Ungdomsstyrelsen
2013
2. Siffrorna avviker från förra årets rapport,
vilket beror på att SCB bytt metod för beräkningen av BNP. Vi kommer genomgående att
tillämpa data framtagna med den nya metoden (ENS 2010).
3. Den disponibla inkomsten består av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter, dvs det som hushållen förfogar över för
sparande eller konsumtion.
4. Observera att Svenska kyrkan och bostadsrättsföreningarna samt de företag som ägs av
ideella föreningar och stiftelser inte ingår.
5. Hushållens icke-vinstdrivande organisationer består av privata juridiska personer som
betjänar hushållen t.ex. idrottsföreningar,
fackföreningar och religiösa samfund.

7. Övriga intäkter är totala intäkter- de som är
upptagna på någon annan post. Före 2006 är
alla intäkter som inte är från allmänheten
upptagna som övriga intäkter.

13. I 2013 års undersökning fanns inte alternativet ”försäljning av varor till förmån för en
organisation” med. 2014 sa 46 % ”absolut ja”
till detta.

8. Ett krav för stöd från Postkodlotteriet är att
organisationen har 90-konto. 319 av totalt
1110 mkr 2014 delades ut via Postkodstiftelsen
och Postkodlotteriets kulturstiftelse.

14. Även om det troligen är så att de undersökningar vi utgått från, underskattar stödet
från företag till ideell sektor, åtminstone vad
gäller elitidrott som till viss del bedrivs i bolagsform inom lagidrotter och till stor del för
individuella elitidrottare. Även om man,
framför allt i det senare fallet, kanske ska se
det som en ersättning inom en underhållningsindustri, snarare än ett stöd till det civila samhället.

9. Ungdomsstyrelsen, Dialog, självständighet
och långsiktiga förutsättningar, 2013
10. Per Borg, Den långsiktiga finansieringen–
välfärdspolitikens klimatfråga?, Rapport till
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:1
11. Beräknat som 6874568 innevånare (16-74 år)
(SCB) x 48 % x 16 timmar/månad.

15. Totalt 277 svar avseende medlemsintäkter
minsta antalet svar avser stora givare där
234 svarat.
16. Vi har ingen jämförelse med föregående år
eftersom antalet svar då var för lågt.

12 http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2015-edelman-trust-barometer

6. Den definition av konsumtion som har använts är COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).
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FRII är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling,
opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och
förutsättningarna för insamling till goda ändamål.
www.frii.se · 08-677 30 90

PwC Sverige har genom vår kraftfulla satsning och specialisering på ideell sektor en
unik och marknadsledande position, vilket vi kontinuerligt och med stor omsorg förvaltar
och utvecklar för att ge våra kunder kompetens i världsklass.
Vi har utvecklat arbetssätt och metoder som tar hänsyn de unika förutsättningar som gäller
för den ideella sektorns organisationer som bär upp av en grupp med kunniga och engagerade
medarbetare som brinner för att hjälpa våra kunder att utvecklas och lösa problem.
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och
affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och kontor på 130 orter runt om i landet.
Det betyder att vi kan möta din organisation lokalt där ni finns.
PwC Sverige ingår i det globala nätverket PwC som är världens största nätverk inom
revision, skatte- och affärsrådgivning, Det betyder att vi kan erbjuda global kompetens,
erfarenhet och nätverk till små och stora ideella organisationer.
Läs mer om oss på www.pwc.se.

