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1. FÖRORD
”Alla människor har av naturen ett begär att få veta.”
A R ISTOTELE S

En populär lek bland många barn och unga – och till
viss del även hos vuxna – är sanning eller konsekvens. I den här rapporten leker vi lite med orden
och sätter fokus på sanning OCH konsekvens. Vad
är egentligen sant när det gäller civilsamhället och
dess finansiering och vad får denna sanning för
konsekvenser för din organisation? Vi gör inte anspråk på att leverera hela sanningen, men vi vill erbjuda ett helhetsperspektiv och ett sammanhang
som gör att vi i alla fall kommer ett par steg närmare sanningen. Ibland upplever vi att en del saker sägs
så ofta att det blir en sanning. Stämmer det till exempel att insamling i Sverige ökar från år till år? Är
det sant eller inte? Eller att människors engagemang
blir mindre och mindre. Är det sant eller inte?

ha förutsett. Att det sedan då och då dyker upp saker ni inte kan förutse är en annan sak.

Till skillnad från leken sanning eller konsekvens är
det upp till er som organisation att själva välja om
ni ska göra något och vad ni i så fall ska göra som en
följd av sanningen eller sanningarna. Vi hoppas
alltså att denna rapport ska bidra till att varje organisation får en liten hjälp att ställa sig frågor, frågor
som är centrala för den egna organisationens framtida finansiering. Det är viktigt att ni som organisation själva bestämmer om er framtid i så stor utsträckning som möjligt och att ni inte faller offer
för sanningar och dess konsekvenser som ni kunde

M A R I A RO S J ER N BERG		

Vår ambition med den här rapporten är att ge ett
helhetsperspektiv och på så sätt bidra till strategisk
planering i civilsamhällets organisationer. 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. Nu är den din tur
att vrida och vända på frågorna och svaren. Vad betyder rapportens innehåll för din organisation?
Stockholm i april 2016

Generalsekreterare, FRII
JOH A N SV ER K ER

Senior rådgivare Ideell sektor, PwC

PS. Vi vill rikta ett särskilt tack till Svensk Insamlingskontroll som gett oss tillgång till värdefull information genom att dela med sig av statistik ur sin
omfattande databas om landets 90-kontoorganisationer.
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FR ÅGA TI LL A LLM Ä N H ETEN:

”Vilken är din allmänna inställning till ideella organisationer?”
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2. SNABBVERSIONEN

Har du bråttom och vill komma igång? Letar du siffror och rena fakta? I den här sammanfattningen har vi brutit ut sifferresultat och rena fakta från resonemang och frågeställningar.
Det är här du hittar hur många procent som tycker si och gör så, utan att behöva läsa allt det
där andra runt omkring. Men när du har tid så rekommenderar vi att du läser helheten. Det
är när siffror och fakta sätts in i ett sammanhang, när man vrider och vänder på perspektiven, det är då som det börjar bli riktigt intressant. Och det är då vi tror att du kan börja ställa dig frågor som är viktiga för just din organisation.

Civilsamhället i sin helhet inklusive bolag och dotterbolag hade enligt SCB 2013 ett produktionsvärde1 på drygt 210 miljarder kronor.

Det är ca 3 % av hushållens konsumtion som går till
icke-vinstdrivande organisationer. En del (ca 10 %)
av denna ”konsumtion” går till insamling via insamlingsorganisationer med 90-konto. Även den andelen
har varit stabil sedan 2003 och uppgår alltså till ca
0,3 % av hushållens totala utgifter för konsumtion.

Totalt omsatte föreningar och stiftelser, exklusive
Svenska kyrkan, drygt 115 miljarder under 2013.
Av intäkterna kom ca 40 miljarder eller ca 35 %
från offentlig sektor i form av bidrag och köpta
tjänster. Ca 24 miljarder är medlemsavgifter, 33
miljarder är intäkter från försäljning till privat
sektor, resten är gåvor och bidrag från hushåll, företag och andra organisationer.

Allmänheten skänkte ca 6,1 miljarder till landets
90-kontoorganisationer under 2014. Samma år uppgick den totala försäljningen av godis och glass till
nästan 26 miljarder kronor.
53 % av Sveriges befolkning arbetar ideellt i någon
form och lägger i snitt 15 timmar per månad på sitt
ideella arbete. Totalt motsvarar det ideella arbetet
2014 ca 380 000 heltidstjänster.

Enligt SCB:s statistik har hushållens konsumtion
till icke-vinstdrivande organisationer i löpande
priser sedan 2003 ökat med 14 162 miljoner kronor
eller ca 33 % och uppgick 2014 till 56 154 miljoner
kronor. Under samma period har hushållens disponibla inkomster ökat med 55 %.

Antalet anställda i hela civilsamhället uppgick till
drygt 191 000, ca 58 % av dessa var kvinnor.
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I Novusundersökningen bad vi de personer som sa att de hade en positiv inställning till ideella organisationer att
med egna ord förklara vad det är som gör att de har en positiv inställning. Ordmolnet här ovan är en sammanfattning av svaren.

77 % av svenskarna är ganska eller mycket positiva
till ideella organisationer, vilket är liknande nivå
som 2013. Sex av tio svenskar säger att de skänkt
pengar till en ideell organisation de senaste sex
månaderna.

Förväntan på återkoppling från den organisation
man skänker pengar till verkar vara en vattendelare. 47 % av allmänheten förväntar sig återkoppling
och resten gör det alltså inte.
37 % av allmänheten säger att de enbart skänker till
ideella organisationer de redan känner till.

50 % av de som skänker pengar säger att de gör de
månadsvis via autogiro.

20 % av svenskarna instämmer i påståendet att arbetet i en ideell organisation går att bedriva helt
utan kostnader för administration. 62 % instämmer
inte.

I World Giving Index rankas Sverige som land
nummer 28 av 145. Precis som i alldeles för många
skidsammanhang får vi se oss besegrade av Norge,
som hamnar på plats 15.

2014 var 90-kontoorganisationernas insamlade
medel från allmänheten för första gången större än
tsunamiåret 2005.

Nästan varannan svensk (46 %) har förtroende för
att de pengar som skänks når fram till de personer
och projekt de är avsedda för. 25 % har litet eller
inget förtroende alls.

Enligt statistik från Svensk Insamlingskontroll har
intäkterna för organisationer med 90-konto ökat
med ca 71 % sedan 2003. Under samma period har
stödet från allmänheten till samma organisationer
ökat med 47 %.

55 % av svenskarna tror att pengarna som skänks
till ideella organisationer gör ganska stor nytta.
11 % tror att de gör mycket stor nytta, medan 10 %
svarar ganska liten eller ingen nytta alls.
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I Novusundersökningen bad vi de personer som uppgett att de instämmer i påståendet att det är befogat att det i en
ideell organisation finns anställd personal som får lön att med egna ord förklara varför de tycker att det är befogat. Ordmolnet här ovan är en sammanfattning av svaren.

Direktreklam via brev är den metod som flest organisationer anger som främsta kanal för att rekrytera nya givare. 28 % rankar den som nummer ett
medan 23 % anger att den egna webbsidan är den
främsta kanalen.

2014 samlade 62 av FRIIs medlemmar in pengar via
testamenten. De fick tillsammans in 981 miljoner
kronor. Detta kan jämföras med Allmänna arvsfonden som under 2014 fick in 464 miljoner kronor
netto.

Genomsnittsgåvan via autogiro är 134 kr per månad enligt resultatet av 2015 års organisationsundersökning.

Bland FRIIs medlemmar var det 90 organisationer
som under 2014 tillsammans samlade in 225 miljoner
kronor via minnesgåvor.

Genomsnittsgåvan för SMS-gåvor är 88 kr
och 50 öre.

Mellan 2012 och 2013 rapporterade FRIIs medlemmar en ökning av gåvor från företag med 27 %. 2014
minskade däremot gåvorna från företag med 2 %.

Genomsnittsgåvan för gåvor via DM per brev
är 246 kr.

Gåvorna till FRIIs medlemsorganisationer från fonder, stiftelser och andra organisationer ökade under
2014 med 14 %. Det är den kategori som ökade mest
under 2014. Notera att pengar från Postkodlotteriet
ingår här och utgör cirka hälften av de totala gåvorna
från organisationer. Om Postkodlotteriet räknas bort
ökade gåvorna från andra organisationer med 37 %.

Den totala insamlingen bland FRIIs medlemmar
ökade med 7 % 2014 jämfört med 2013. Jämfört med
2013 har ökningstakten dock mattats av något. 2013
ökade den totala insamlingen med 17 %.
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FR ÅGA TI LL A LLM Ä N H ETEN:

”Hur stort eller litet förtroende har du generellt när det gäller att
de pengar som skänks till ideella organisationer verkligen når
fram till de personer och projekt som de är avsedda för?”
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3. OM DEN HÄR
RAPPORTEN
ORGANISATIONSENKÄT

När vi nu för tredje 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 sex olika typer av informationskällor.

Vi har gjort en enkätundersökning som gick ut under november 2015 till medlemmar i FRII. Enkäten
skickades till 154 organisationer och 79 stycken
svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 51 %. Det är
en väsentligt mindre målgrupp än vi haft tidigare
år, eftersom vi då skickat även till organisationer
utanför FRII. Enkäten innehåller också färre frågor
den här gången. Skälet är att vi nu lättare kan bygga
beskrivning av civilsamhällets finansiering på data
från SCB som numer publicerar data årligen. Vid
sammanställningen av resultatet av organisationsenkäten har vi delat in organisationerna i olika
storlekar baserad på antalet anställda. Man skulle
även kunna ha valt att göra storleksindelningen baserat på organisationernas totala intäkter och då
hade vi i vissa fall fått en annorlunda bild. Det finns
ett antal organisationer som har väldigt höga intäkter och litet antal anställda. Med intäktsmått mätt
skulle dessa vara stora organisationer, men utifrån
perspektivet antal anställda blir de nu små organisationer. När man läser rapporten bör man hålla
detta i åtanke.

OFFICIELL STATISTIK

Från t.ex. SCB och Svensk Insamlingskontroll
RAPPORTER

Rapporter från t.ex. Ungdomsstyrelsen, Charities
Aid Foundation m.fl.
UNDERSÖKNING BLAND
ALLMÄNHETEN

På uppdrag av FRII och PwC har Novus gjort en
undersökning bland allmänheten där man ställt
frågor om inställning till ideella organisationer
samt givande till denna typ av organisationer. Undersökningen gjordes i början av januari 2016 och
målgruppen var den svenska allmänheten i åldersgruppen 18-79 år. Den är genomförd i Novus riksrepresentativa Sverigepanel som är slumpmässigt
rekryterad. Undersökningen genomfördes som en
webbenkät under perioden 22–28 januari 2016. Totalt omfattar undersökningen 1 031 intervjuer.

INTERVJUER

För att komplettera ovanstående organisationsenkät
med kvalitativ information som kan hjälpa oss att
tolka enkätsvaren, har vi intervjuat 15 ekonomi/administrativa chefer inom civilsamhället. Resultatet
av den undersökningen redovisas inte separat.
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FRIIS INSAMLINGSSTATISTIK

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.

Varje år samlar FRII in insamlingsstatisik från
sina medlemmar. Det är alltså siffror som FRIIs
medlemmar själva rapporterar in till FRII. I den
här rapporten använder vi oss av den statistik som
samlats in för 2014 och för att kunna göra jämförelser över tid har vi även använt oss av siffrorna
för 2013.
FÖRKLARINGAR

Vi bygger årets beskrivning av finansiering/intäkter för det civila samhället på SCBs insamlade
data. Tidigare år har vi frågat organisationerna direkt, men eftersom SCBs datainsamling numer
görs på årsbasis är det enklare att använda dessa
siffror och det ger dessutom ett mycket större och
bättre underlag.
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4. OMVÄRLDEN
4.1 MEGATRENDER

ska benämnas som. Tillsammans kommer de att ha
förändrat världen på så kort tid som fem till tio år.
Även om en del av förändringarna är mycket
långsiktiga och att konsekvenserna av dem inte är
helt tydliga och klara, bör de vara en del av det strategiska tänkandet för civilsamhällets organisationer.

Trender formar vår värld. Vi betraktar dem på avstånd men bäddas samtidigt in av dess kraft. Vi definierar en megatrend som ett antal storskaliga och
sociala och makroekonomiska krafter som tillsammans pekar åt en riktning – på många håll även
kallade drivkrafter. Som definitionen anger är de
stora och inkluderar några av samhällets stora förändringar. Inom sig rymmer de både stora utmaningar och möjligheter. Det vi också vet är att de
kommer att påverka oss gemensamt, både som
människor och som organisationer. Några påverkas
mer, andra mindre. Megatrender är som stora vågor, vi kan inte förändra deras riktning men de är
åtminstone delvis förutsägbara och det vi kan göra
är att övervaka dess konsekvenser för oss under tiden. Den framgångsrika organisationen kan ”surfa”
på megatrenderna, en och annan kommer att missbedöma och hamna i bakvatten eller i värsta fall
dras ned i dess underströmmar.
De fem megatrenderna som identifierats av
PwC:s globala ledare är:1
• Teknikutvecklingen
• Urbaniseringen
• Demografin
• Klimatförändringar och knapphet på resurser
• Den ekonomiska maktens förflyttning

TEKNIKUTVECKLINGEN

Den enskilt viktigaste förändringskraften för
mänskligheten står i relation till den tekniska utvecklingen. Exempelvis har elektriciteten drivit
våra industrier, gett oss ljus och värme till våra
hem och bidragit till en minskad fattigdom i hela
världen.
Företag skapas och försvinner och våra liv utvecklas genom forskning och utveckling. Nya idéer
och tekniker eller förbättrade tillämpningar och
kombinationer av gamla tankar i nya miljöer fungerar som magneter för både pengar och högutbildade
personer.
Ett skifte håller på att ske där vi går från att producera nya produkter till att utveckla en allt större
andel tjänster som är kopplade till produkter och
platser. Inte sällan genom en allt bredare användning av digital teknik. Detta gäller även den del av
världens länder som kallas utvecklingsländer.
Digitalisering, effektivisering och breddning av
värdekedjor leder till nya möjligheter till relationer
mellan producent och konsument. Möjligheten att
få tillgång till komplex information och använda
den leder till helt nya produktionsmönster för både
produkter och tjänster. Många av de tjänster som
idag förändrar t.ex. hotell- och taximarknaden, var
knappt påtänkta för tio år sedan. Vem kunde för 20

De kopplar delvis i varandra och avgränsningen
mellan dem och mot andra trender är inte entydig.
Andra aktörer inom omvärldsbevakning benämner
dem på andra sätt, det viktiga är inte vad de kallas
utan att den egna organisationen tar ställning till
om och hur ni ska förhålla er till dem och vad de
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år sedan ana att telefonen i fickan skulle kunna
fungera som bank, DJ och utföra ögonanalyser?
Hade vi ens en telefon i fickan? Hur kan det då se ut
om 10 år?
Internet of things inbegriper att produkter är
uppkopplade mot internet och kan avläsas och
fjärrstyras på distans. Det skapar möjligheter för
integration mellan den fysiska världen och datorbaserade system. Experter uppskattar att närmare 50
miljarder föremål kommer att vara uppkopplade redan 2020. Vad betyder det när vi kan interagera digitalt och på avstånd med våra bilar, och kylskåp,
eller när kylskåpet kommunicerar direkt med nätbutiken och fyller på sig själv? Eller när redovisningen av statliga bidrag övervakas i realtid av algoritmer samtidigt som Sidas drönare följer
verksamheten i fält? Kan man skicka ut lobbyprogram som påverkar sociala medier på global skala?
Vad innebär möjligheten att samla in och analysera
data om givares olika beteenden i realtid? Ska den
användas? Får den användas? I så fall hur? Vad
innebär den här typen av möjligheter för framtida
påverkansarbete?
Hur ska civilsamhället förhålla sig till utvecklingen? Vad ska bejakas? Vilken värden riskerar att gå
till spillo? Vad vet du/ni om utvecklingen och vilka
hot och möjligheter den innebär för er organisation?

prognos att finns fler i icke-arbetsför ålder än i arbetsför ålder i denna kommuntyp2.
SCB säger att storstäderna och deras tillhörande
förortskommuner kommer att stå för en stor del av
tillväxten. Enligt Boverket sker 70 % av befolkningstillväxten i de tre storstadslänen.
Där tillväxten sker båda globalt och lokalt krävs
stora investeringar. Behovet av smarta infrastrukturlösningar för att lösa etablerade och kommande
problem blir allt viktigare. Detta kan samtidigt göra
det svårare att attrahera kompetens och kapital till
de områden på jorden, och i Sverige, som inte är
lika attraktiva.
Till detta hör att personer med specialkompetens
kommer att kunna välja var de vill bo i större omfattning och samtidigt tenderar denna grupp att
flytta alltmer mellan städer och länder. Globaliseringen, som begrepp, hör ihop med urbaniseringen
då individer, näringsliv och städer hamnar alltmer i
symbios med varandra genom resande, idéutbyte
och handel.
Hur kommer detta att påverka Sverige som land?
Vi är i ett globalt perspektiv något av en geografisk
avkrok. Kommer vi som nation att kunna attrahera
och behålla en kompetent arbetskraft över tid, när
nya möjligheter öppnar sig i hetare regioner? Hur
påverkar det i sin tur civilsamhällets organisationer? En av de organisationer vi intervjuade inför
denna rapport, angav just sitt läge utanför storstadsområdena som en utmaning när det gäller rekrytering av medarbetare.
Vilka nya uppdrag finns för civilsamhället i ett
Sverige med en allt mer koncentrerad befolkning?
Ska man liksom Docksta Bordtennisklubb3 medvetet vidga sitt ändamål och driva allt från skolfastigheter till festivaler och bergsport och tom under en
tid en skofabrik, allt för att bidra till bygden och
människorna i den, eller ska man välja andra vägar?
Hur ska civilsamhället bygga sin infrastruktur i
de alltmer tätbefolkade delarna av landet? Har din
organisation gjort en analys av hur urbanisering
påverkar verksamhet, finansiering och demokratisk
styrning? Kanske mycket? Kanske inte alls?

URBANISERINGEN

Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer
och en prognos från FN visar att år 2030 kommer
4,9 miljarder människor att vara stadsbor. Idag
finns 22 megastäder i världen – alla med en befolkning på 10 miljoner, ungefär Sveriges hela befolkning, eller mer – och antalet kommer att öka dramatiskt. Till detta kommer megaregioner med fler
än 10 miljoner invånare samt megakorridorer med
fler än 120 miljoner. År 2050 kommer världens
stadsbefolkning ha ökat med 72 %.
I Sverige är förhållandet det samma. Enligt statistik och befolkningsprognoser från SCB sker i stort
sett all framtida befolkningstillväxt i storstäder, deras förorter och andra större städer. Glesbygdskommunerna har sedan 1970 tappat stort relativt övriga
kommuntyper och fortsätter att tappa enligt SCB:s
prognos. Dessutom kommer det enligt samma

DEMOGRAFISK FÖRSKJUTNING

En stark vilja att flytta till vissa områden samtidigt
som vi ser en nedgång i andra kommer att skapa
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starka resursförskjutningar på det lokala planet.
Detta kombinerat med att vi lever allt längre och
att, i vart fall med nuvarande pensionssystem, det
antal som ska ”försörjas” av den arbetande befolkningen ökar. Den åldrande befolkningen i de flesta
utvecklade länder påverkar oss starkt. Stegrande
sjukvårdskostnader och förmågan att leverera äldreomsorg och sjukvård blir alltmer problematiskt.
Att använda IT-system som ger kontinuerlig feedback och övervakar patienter som har kroniska
sjukdomar på distans kan vara ett sätt att effektivisera vården. Hur påverkar det oss som människor?
En annan trend som nämnts är den ökande globaliseringen och den följande migrationen. Andelen utrikes födda i den svenska befolkningen ökar hela tiden. I tabellen nedan redovisas statistik fram till
och med 2015. Asylsökande påverkar inte denna andel. Endast personer med uppehållstillstånd ingår.

folk i rörelse? Fungerar det gamla, eller behövs det
nya modeller?
KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH
RESURSBRIST

Efterfrågan på energi beräknas öka med så mycket
som 50 procent fram till 2030 på global nivå samtidigt som behovet av mat väntas öka med 35 procent. Klimatförändringar kommer att påverka olika
regioner på olika sätt och skapa nya förutsättningar
och utmaningar. Hur kommer den ökande konkurrensen om resurser att påverka förutsättningarna
för verksamhet i Sverige? Blir det ökande priser och
ändrade konsumtionsmönster? Hur påverkar det
ideell sektor?
PwCs årliga rapport (Low carbon economy index)
om länders utsläpp av växthusgaser beskriver att
världens ekonomier behöver minska utsläppen med
6.2 % årligen fram till 2100 för att vi ska nå målet
om max 2 graders uppvärmning. Vid senaste mätningen 2014 låg minskningen på 1,2 %. Utsläppen
behöver med andra ord minska fem gånger så
snabbt som den nuvarande takten för att begränsa
uppvärmningen till 2 grader. Just nu är jorden på
väg mot en 4 graders uppvärmning. Enligt FNs klimatpanel (IPCC) senaste rapport medför en 4 graders ökning av jordens medeltemperatur:
”...severe and widespread impacts on unique and
threatened systems, substantial species extinction,
large risks to global and regional food security, and
the combination of high temperature and humidity
compromising normal human activities...”
Kommer detta att leda till krav på mer eller mindre drakoniska åtgärder för att hejda förändringen?
Kommer det att kunna göras inom ramen för fria
demokratiska samhällsskick, eller kommer mänskligheten att låta sig styras på andra sätt?
På kortare sikt är det inte osannolikt att klimatförändringar och ökad konkurrens om resurser
kommer att påverka saker som migration, relativpriser på olika tillgångar, företags val av lokalisering och andra ekonomiska och politiska beslut.
Vad innebär detta för din egen organisation? På tio
års sikt? På 30 års sikt? Vilken värld kommer nästa
generations ledare i civilsamhället att konfronteras
med? Är det något vi ska börja arbeta med redan
idag?

EN BI LD AV DEMO GR A FISK FÖR Ä N DR I NG
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Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Vi ser alltså en tydlig förändring av hur befolkningen är sammansatt. När det gäller andelen utrikesfödda i de yngre yrkesaktiva åldrarna 25–44 år är
andelen enligt SCB 25 %. Vad innebär dessa förändringar över tiden för det civila samhället? Hur påverkar det människors sätt att vilja organisera sig?
Hur påverkar det efterfrågan på vad civilsamhället
ska ”leverera” i form av service och påverkansarbete? Hur påverkar det offentlig sektors vilja/förmåga
att finansiera ideell sektor? Vad vill det offentliga
”få ut” av sitt stöd? Är folkrörelserna öppna för ett
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SKIFTE I DEN EKONOMISKA MAKTEN

lets samverkan med företag som ägs och styrs av
asiatiska ägare att påverkas?

Den västerländska ekonomiska dominansen är ett
relativt nytt fenomen rent historiskt, det har egentligen bara några hundratal år på nacken. Och det
ändras i snabb takt. T ex. visar WTOs handelsstatistik4 att EUs andel av världens varuexport sjönk
från 42,7 % 2003 till 33,3 % 2014.
Den utveckling som vi ser och som blir allt tydligare är i huvudsak en om(åter)balansering av den
globala ekonomin mot ett antal parallella marknader, främst i Asien. BRIC-länderna samt andra tillväxtländer/ områden kommer alltmer att bli konsumtionsorienterade ekonomier. När de, så
småningom, blir exportörer av kapital, kompetens
och innovation kommer riktningen av kapitalflöden att justeras åt båda hållen mot en mer balanserad världsekonomi. Utvecklingen kommer på intet
sätt att vara lika snabb i de mer ”traditionella” tillväxtekonomierna, dit Sverige hör. Några exempel
på detta är:
Asien kommer att utgöra 66 procent av den globala medelklassen och 59 procent av medelklasskonsumtion 2030. I Indien, som exempel, finns idag
18 bilar per 1000 personer och i Kina är samma
siffra 60 per 1000 personer. Det kan jämföras med
ca 500 i Sverige och 765 i USA
Ett skifte håller på att ske gällande kunskapsförskjutning. Sydostasien håller på att ta över mycket
av investeringar i ledande forskning från USA, Japan och Tyskland. Under år 2022 kommer Kina,
som då blir störst, att vara ledande i investeringar
inom området.
Detta kommer självklart att påverka det svenska
samhället på olika sätt, och därmed även det svenska civilsamhället. Redan nu är t.ex. Kina en stor biståndsaktör i Afrika och andra utvecklingsländer,
vad innebär det för de svenska biståndsorganisationerna? Med ökade resurser ökar och förändras förutsättningarna för migration och global rörlighet.
Vad kommer det att få för konsekvenser? De flesta
av de nuvarande regimerna för internationell samverkan är byggda på västerländska strukturer och
idéer. Sannolikt kommer det i framtiden att finnas
fler alternativa strukturer tillgängliga och som bygger på andra värderingar och synsätt. Vad innebär
det för hot och möjligheter för en svensk ideell organisation? Hur kommer det svenska civilsamhäl-

4.2 SAMHÄLLSEKONOMI
HUSHÅLLENS VÄXANDE ANDEL

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) har sedan
2003 ökat från 2 677 miljarder SEK till 3 918 miljarder kronor år 2014. En ökning med drygt 46 %.

DEN EKONOM ISK A U T V ECK LI NGEN
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Som framgår av diagrammet har såväl skatteintäkterna som hushållens disponibla inkomster5 i stort
sett följt BNP-utvecklingen. Det är dock tydligt att
avståndet mellan hushållens inkomster och den offentliga sektorns inkomster genom skatter har ökat.
Hushållen har under den senaste tioårsperioden er-
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hållit en allt större del av den BNP-utveckling som
varit. Denna utveckling förefaller stabil. Även om
en eventuellt förändrad politik efter valet 2014 inte
har slagit igenom ännu, bör de organisationer som
inte tagit hänsyn till detta faktum i sin planering
överväga att göra så.

inkomst. Den första vuxne i ett hushåll räknas som
1,16 konsumtionsenheter, näste vuxne som 0,76,
barn räknas från 0,56 till 0,96 beroende på ålder. I
diagrammet ser vi utvecklingen för de 5 % av befolkningen (egentligen konsumtionsenheterna) med
högst inkomst och för de 10 % med lägst samt medelvärdet för samtliga. Det framgår tydligt att skillnaden mellan de med de högsta inkomsterna och
medelvärdet har ökat. 1991 hade topp 5 2,5 gånger
medelinkomsten och 2013 hade de 3,3 gånger medelinkomsten. Men även skillnaden mellan medelinkomsten och de med de lägsta 10 % har ökat. Från
2,2 gånger år 1991 till 3 gånger 2013.
Bilden är alltså för det första att de allra flesta har
fått mer resurser att konsumera medelinkomsten i
fast penningvärde är 50 % högre 2013 än 1991.
Men för det andra visar den också att skillnaderna
har ökat.
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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, under 2014 tog
den fart igen. Samtidigt hade hushållen 2014 för
första gången sedan vi började göra denna rapport
över 50 % av BNP i disponibel inkomst. Skillnaden
mellan skattekvoten och hushållens disponibla inkomster uppgick till 7,43 procentenheter, i reda
pengar är det ca 291 miljarder kronor.
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INKOMSTERNAS FÖRDELNING

När det nu står klart att hushållen får en allt större
del av kakan är det intressant att förstå hur inkomsterna fördelas bland hushållen. Ett sätt är att utgå
från de disponibla inkomsterna, det vill säga den
inkomst hushållen kan använda efter skatter och
transfereringar. Nedanstående diagram visar disponibla inkomster inklusive kapitalinkomster per
konsumtionsenhet. Konsumtionsenhet är ett begrepp som SCB använder för att ta hänsyn till försörjningsbördan dvs. vem som ska leva på en viss

Källa: SCB, Hushållens ekonomi

Diagrammet visar den historiska förändringen. Om
det fortsätter i samma riktning kommer hushållens
konsumtionsförmåga att öka, men ökningen är
större för de rikaste och mycket liten för de fattigaste. Hur kommer detta att påverka civilsamhällets finansiering (och behovet av civilsamhällets tjänster)
i framtiden?
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4.3 BRANSCHSPANING
– INSAMLING

på bred front, framförallt i face-2-face sammanhang.
Att filma i 360-grader och låta människor se filmer
med hjälp av virtual reality-glasögon är ett kommunikativt verktyg som gör det lättare att berätta om
ganska svåra, komplexa och ofta avlägsna frågor.
Tekniken gör upplevelsen och förståelsen mer verklig och helt plötsligt känns det som att du befinner
dig i flyktinglägret långt där borta eller kanske mitt
bland en grupp hemlösa som lever på gatan. Amnesty International i Storbritannien var en av de organisationer som var tidigt ute med att använda virtual reality. De visade en film från krigets Syrien i
samband med att de värvade nya givare via face-2-face. När de använde filmen som ett hjälpmedel
gick rekryteringen upp med 16 %.

I första stycket i detta kapitel beskrev vi så kallade
megatrender, som är storskaliga krafter som tillsammans pekar åt en viss riktning. I det här avsnittet går vi in på lite mer småskaliga företeelser – som
i och för sig kan ha stor påverkan – och spanar på
trender och tendenser som vi ser händer inom insamlingsområdet just nu.
Grunden till denna spaning kommer från ett frukostmöte som FRII bjöd in till i december 2015 och
som sedan sammanfattades i en artikel i FRIIs digitala tidning Patos.
BLACK FRIDAY & GIVING TUESDAY

TVÅSTEGSRAKET – FRÅN ENGAGEMANG
TILL INSAMLING

Vi skriver om konsumtion på flera ställen i den här
rapporten och därför känns det rätt att inleda med
en spaning som är direkt kopplad till shopping. Det
var med besked som det amerikanska shoppingfenomenet Black Friday gjorde entré inom den svenska handeln 2015. Det får oss att tro (och kanske
hoppas!) att det likaledes amerikanska Giving Tuesday kommer att göra detsamma. Giving Tuesday
innebär att tisdagen efter Thanksgiving-helgen är
en dag för att ge till ändamål som ligger en varmt
om hjärtat, lite som en balans efter de shoppingäventyr man ägnat sig åt i och med Black Friday och för den del även Cyber Monday. Giving
Tuesday har legat som en bubblare ett par år, men
det är först nu när Black Friday verkar ha slagit igenom på riktigt här i Sverige som vi tror att svenskarna är redo för att anamma en dag för givande. Giving Tuesday existerar i ett sammanhang och nu är
det sammanhanget här med besked. I år infaller Giving Tuesday den 29 november i USA – gör den
detsamma i Sverige?

Är det verkligen insamling som ska vara första steget – kanske är det engagemanget som är startpunkten? Det är i alla fall en utveckling som vi ser
hos alltfler organisationer. Spanska Oxfam gjorde
2015 en Google-kampanj som i första steget byggde
på ett enkelt engagemang. Planen var att där samla
in information från människor som sedan bearbetades och konverterades till givare. Andra organisationer vittnar om att de givare som först kommer in
via någon form av engagemang och sedan får en
fråga om att ge, ger mer än andra grupper där man
frågar om en gåva redan vid den första kontakten.
Kanske att det inte är att fråga efter pengar, utan istället börja med att be om engagemang, som är ingången till ökad insamling?
NEWSJACKING

Fler och fler organisationer inser vikten av att få
nyheterna att handla om just sina frågor. När Årets
julklapp 2015 presenterades av Svensk Handel var
Plan Sverige snabbt ute med en filmkommentar om
klappen, en kommentar som fick stor spridning på
nätet. Allt var planerat i förväg och i samma sekund
som nyheten om Årets julklapp presenterades la
man till ordet ”robotdammsugare” i texten i videon
och vips var man ute och kapade till sig uppmärksamhet tack vare att man blev synliga i nyhetsflödet. Även Svenska Freds var ute efter en del av kakan i samband med Årets julklapp 2015 och gick in

VIRTUAL REALITY

En av megatrenderna handlar om teknikutveckling
och här händer det verkligen massor redan nu. 2016
kan bli året då virtual reality gör sitt riktiga intåg i
insamlingssammanhang. Redan 2015 såg vi flera
exempel på ideella organisationer, både i Sverige och
Europa, som använde sig av virtual reality, och när
tekniken nu blir billigare kan vi få se den göra entré

16

och ordnade sponsrade länkar på sökresultat kopplat till ”robotdammsugare”. Omvärldsbevakning,
planering och timing är nyckeln till att lyckas.

är ständigt uppkopplad – t o m på stranden – kommer från Australien. Vi tänker på Instagramkampanjen ”Melanoma likes me” där man startade ett
instagramkonto i namnet ”Melanoma” som med
hjälp av en specialskriven algoritm kunde kommunicera direkt med människor som la upp bilder från
stranden, poolen etc, d v s sammanhang där man
löpte risk att bränna sig i solen och därmed öka risken för hudcancer (melanom).

VIKTEN AV KONTEXT

Enligt Wikipedia betyder kontext omständigheter,
sammanhang, omgivning, eller övergripande situation. Vi delar den tolkningen och det är just vikten
av att koppla sitt budskap till rätt omständigheter
och sammanhang som den här spaningen handlar
om. I marknadsföringssammanhang pratas det om
”Contextual marketing” och där handlar det om
vikten av rätt tid, rätt plats, men också att det är
teknikdrivet på så sätt att man utnyttjar relevant
teknik så att även tekniken bidrar till att skapa rätt
kontext. Ett klockrent exempel på denna spaning är
Peak Performances uppmärksammade kampanj Catch magic hour (catchmagichour.com) där man öppnade virtuella pop-up butiker som bara kunde nås
genom att befinna sig med sin mobiltelefon på en
specifik plats vid ett specifikt ögonblick. Hela kampanjen gick ut på att lansera klädkedjans nya kollektion för människor som vill upptäcka naturen och
äventyret. Platserna var några av världens vackraste
och svåråtkomligaste. Ett annat exempel på hur
man använt sig av kontext är Unicef Tap Project
som lanserats av Unicef i USA. Det är en app som
människor kan ladda ner till sina mobiler och ju
längre man kan hålla sig från att sms:a, Facebooka,
twittra mm, desto mer rent vatten kan Unicef förse
världens barn med. Kontexten handlar dels om det
faktum att alltfler människor börjar bli irriterade
på att andra människor aldrig är riktigt närvarande
eftersom de hela tiden håller på med sina mobiltelefoner och detta är en trend som Unicef plockat upp
och valt att göra något av. Dels handlar det om att
barn börjar ge uttryck för att deras föräldrar alldeles för ofta sitter med sina mobiltelefoner istället för
att ge sina barn full uppmärksamhet. Unicef är en
barnorganisation och vad passar då bättre än en app
som uppmanar människor till att hålla sig borta
från telefonen. På kampanjsidan kan man sedan följa hur mycket pengar som appen har genererat och
hur många liter vatten människor bidragit med istället för att titta på x antal roliga kattfilmer etc.
Ett annat exempel som tvärtemot Unicef istället
utnyttjar det faktum att den målgrupp man vill nå

GÖR DET SJÄLV

Under flera år har vi sett en tendens till att alltfler
människor väljer att starta sina egna insamlingar.
Det kan vara till minne av en vän eller anhörig som
gått bort, för att fira sin födelsedag eller för att man
ska genomföra någon form av idrottsprestation.
Många organisationer har uppmärksammat denna
företeelse och erbjuder människor möjligheter att
starta sina egna insamlingar, men där pengarna går
till den ideella organisationen. Internationellt har
WWF:s Panda Nation blivit uppmärksammad och
omskriven som ett bra exempel på hur en organisation kan stödja givare som vill driva sina egna insamlingar.
Trenden visar inga tecken på att minska, tvärtom
ser vi att det här sättet att få in nya givare blir mer
och mer betydelsefullt för många organisationer.
Det syns bl a i den organisationsundersökning som
vi gjort. Den här trenden handlar dock inte enbart
om människor som bedriver sina egna insamlingskampanjer till förmån för redan existerande organisationer, den handlar också om människor som driver sina helt egna insamlingsinitiativ där pengarna
går till egna projekt utan kopplingar till någon befintlig ideell organisation. Inte minst under hösten
2015 såg vi detta fenomen öka i samband med flyktingkrisen, där många människor tog saken i egna
händer och startade insamlingskampanjer till förmån för verksamhet som man själv också utförde.
Den teknikutveckling som skett de senaste åren i
form av betalningslösningar och sociala medier gör
det fullt möjligt för vem som helst att starta en insamling och få stor spridning. Det kanske mest
framgångsrika exemplet var det privata initiativet
”Vi gör vad vi kan” som hösten 2015 samlade in över
10 miljoner kronor på mindre än ett par veckor,
mycket tack vare stora framgångar i sociala medier.
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4.4 ALLMÄNHETENS
UPPFATTNING

Det finns alltså tecken som tyder på att det finns en
bild av att en ideell organisation är en organisation
där människor arbetar helt ideellt. Här finns en
kommunikativ utmaning eftersom det i många ideella organisationer förekommer anställd personal.
Om allmänhetens positiva syn i stor utsträckning
baseras på uppfattningen att alla arbetar ideellt
finns det en stor risk att det leder till en besvikelse,
och en negativ syn, om/när man förstår att så inte
alltid är fallet. Självfallet bygger inte hela den positiva bilden på denna uppfattning och bland de öppna
svaren på frågan om varför man har en positiv inställning, märks olika argument som brukar användas som skäl till varför det är viktigt med ett väl
fungerande civilsamhälle. Några exempel är.

Novus har på uppdrag av FRII genomfört en undersökning om allmänhetens inställning till ideella
organisationer och givande. Några av frågorna har
ställts på samma sätt under flera år vilket gör att vi
kan notera eventuell förändring över tid.
ALLMÄNHETENS INSTÄLLNING TILL
IDEELLA ORGANISATIONER

Den allmänna inställningen till ideella organisationer är övervägande positiv. I årets mätning uppgår
andelen som svarat att de är ganska eller mycket positiva till ideella organisationer till 77 procent, vilket är likande nivå som 2013. Tre av fyra svenskar
är med andra ord positivt inställda till ideella organisationer. Endast 6 procent svarar att det har ganska eller mycket negativ inställning till ideella organisationer. De grupper som oftare svarar att de är
positiva till ideella organisationer är universitetsutbildade (82 %), personer med en årlig hushållsinkomst på 600 tkr eller mer (82 %) samt personer
boende i Stockholm (84 %). När vi ser till orsakerna
bakom allmänhetens inställning så ser även det
mönstret likadant ut som 2013. Bland de som är positiva syns många svar koppat till engagemang och
samhällsnytta. Bland de som har en negativ inställning finns framförallt ett bristande förtroende
kopplat till misstro kring att pengarna verkligen
når sitt rätta ändamål. Intressant att notera är det
faktum att 81 % av de som svarat att de har en positiv inställning också valt att motivera varför de
tycker så. Av de som angett en negativ inställning
är det 70 % som valt att svara på varför. I tidigare
undersökningar har det varit tvärtom, d v s att det
är fler med negativ inställning som valt att förklara
jämfört med de med en positiv inställning.
Precis som tidigare år är det många av de som har
en positiv inställning som uttrycker tacksamhet för
att människor arbetar ideellt med att hjälpa andra.
Följande citat är bara ett av många exempel.

”Utan dessa så stannar Sverige!”
”Samhället fungerar inte utan
ideella organisationer”
”Jag tror att de är ovärderliga för att
få en mångfald i samhället och för att
samla goda krafter för många intressen och kulturella yttringar”
”De är en av förutsättningarna för en
fungerande demokrati. Utan arbete
och påtryckningar från ideella organisationer skulle samhället stagnera.”
ÄR ALLMÄNHETEN GIVMILD?

Hur många svenskar är det egentligen som skänker
pengar? Svaret varierar från undersökning till undersökning och är beroende av hur frågan formuleras. För att kunna göra jämförelser 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 har ställts tidigare år och detta gör
att vi kan följa utvecklingen under flera års tid

”De är just ideella, drivs av
oavlönade”
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Sex av tio (63 %) säger att de skänkt pengar till en
ideell organisation de senaste sex månaderna. 2014
låg motsvarande siffra på 58 %. 65–79-åringar svarar oftare att de har skänkt pengar (78 %). Samma
sak gäller universitetsutbildade (69 %) och personer
bosatta i Stockholm (75 %).
Om vi tittar på de senaste åren ser vi en tendens
till att andelen människor som ger ökar något i
samband med större katastrofer. Det år som sticker
ut är dock 2012 och där kan vi inte se något specifik
anledning till varför så stor andel svarade att de gav.
2010–2014 har mätningarna gjorts senare delen av
hösten. 2016 gjordes mätningen i januari.
2010
2011
2012
2013
2014
2016

görs i andra länder inte alltid är direkt jämförbara
med svenska förhållanden. Resultatet i CAF:s
World Giving Index 2015 ger oss dock en fingervisning om hur vi ligger till. I World Giving Index
mäts givande utifrån tre faktorer. De som svarar på
undersökningen får svara på om de gjort något av
följande under den senaste månaden:
• Hjälpt en främling
• Skänkt pengar till en ideell organisation
• Engagerat sig som volontär
Svaren från intervjuerna ställs i relation till antal invånare i respektive land och därefter rankas alla de
deltagande länderna. I World Giving Index 20151
rankas Sverige som land nummer 28 av 145. På en
sjätteplats hittar vi Storbritannien och på en sjundeplats Holland. Norge kvalar in på plats 15, Finland
på plats 31 och Danmark på plats 39. Det givmildaste landet enligt World Giving Index 2015 är Myanmar. Om vi enbart skulle titta på faktorn som handlar om huruvida man skänkt pengar till en ideell
organisation den senaste månaden eller inte hade
Sverige rankats som nummer 13. 60 % av svenskarna anger att de skänkt pengar, att jämföra med t ex
Storbritannien där motsvarande siffra är 75 %.

66 % (Haiti)
59 %
69 %
64 % (Filippinerna)
58 %
63 % (flyktingkrisen hösten 2015)

En tydlig utveckling är att allt fler personer anger
att de skänker pengar månadsvis via autogiro. I
årets undersökning svarar 50 % av de som har
skänkt pengar att de skänker månadsvis via autogiro. 2013 låg motsvarande siffra på 41 %. De två
grupper som i högre utsträckning än andra anger
att de skänker månadsvis är kvinnor (57 %) och
universitetsutbildade (56 %).

FÖRTROENDE

Inom civilsamhället pratas det ofta om vikten av
förtroendekapital. Människor måste känna förtroende för en organisation för att de ska skänka pengar. För att ta reda på mer om människors syn på
förtroende kopplat till ideella organisationer har vi
låtit Novus ställa ett antal frågor till allmänheten.

FR ÅGA : SK Ä N K ER DU I DAG PENGA R M Å NA D SV IS , V I A
AU TO GI RO, T I LL NÅG ON I DEELL ORGA N ISAT ION ?

28 %

Ja, till en ideell
organisation

Förtroende för att pengarna kommer fram

15 %

Ja, till två ideella
organisationer

En av de kanske viktigaste frågorna handlar om huruvida människor har förtroende för att de pengar
som skänks verkligen går till de saker som de är avsedda för. Svaret är att nästan varannan svensk
(46 %) har förtroende för att de pengar som skänks
når fram till det de personer och projekt de är avsedda för. 25 % har litet eller inget förtroende alls, medan 26 % har varken stort eller litet förtroende. 2013
var det 50 % som uppgav att de har förtroende för att
pengarna som skänks når fram vilket innebär en liten nedgång. Skillnaden mellan 2013 och 2016 är
inte stor, men för att säkerställa en långsiktig håll-

5%

Ja, till tre ideella
organisationer
Ja, till fyra eller
fler ideella
organisationer
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Hur står sig då Sverige och andelen givare om vi
gör en internationell jämförelse? Det är inte en helt
enkel fråga att besvara eftersom de mätningar som
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”Visar sig ofta att en alltför stor del
av pengarna går till höga löner i ledningen och en orimligt stor administration.”

barhet för insamling vore det positivt om utvecklingen gick åt andra hållet, d v s att andelen personer
som känner förtroende ökar istället för att minska.
De som angav att de hade litet eller inget förtroende för att pengarna som skänks verkligen når
fram gavs möjligheten att förklara varför. 199 personer av 259 möjliga valde att göra det. Det vanligaste svaret handlade om administrationskostnader
och löner – uttryckt på lite olika sätt. Följande citat
(sagda av respondenterna i undersökningen) får illustrera vad många av svaren handlade om:

Faktorer som påverkar förtroende
För att kunna bygga upp människors förtroende
måste man förstå vilka faktorer som ligger till
grund för en sådan känsla. Vi har därför frågat
allmänheten om vilka faktorer som är viktigast för
att man ska känna förtroende för en ideell organisation. Den faktor som absolut flest anger är att
organisationen är öppen med hur verksamheten
bedrivs och styrs (62 %). På andra plats kommer
den faktor som handlar om att organisationen visar hur givarnas pengar gör nytta (58 %) och tredjeplatsen handlar om att organisationen har
90-konto (48 %). Först på fjärde plats (39 %) handlar det om att organisationen har låga kostnader
för insamling- och administration.
Varje respondent har kunnat ange flera faktorer
vilket gör att den totala procenten är mer än
100 %.
Värt att notera är att personer i åldrarna 50 år
och uppåt svarar i högre utsträckning än andra att

”För stora organisationer, för höga
löner och omkostnader”
”De uppger själva att de tar ut stora
belopp för administration och egna
löner. Helt oacceptabelt för att kalla
sig ideella.”
”Alldeles för liten procent av gåvorna
når fram, för mycket äts upp av administration och höga löner till chefer.”

ANDRA
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MEDIA ORGANISATION MÄNNISKOR
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Ordmoln som visar en sammanfattning av de öppna svaren på frågan om varför man har litet förtroende för att
pengarna som skänks verkligen når fram.
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Återkoppling och information

90-konto är viktigast för att känna förtroende
(50–64 år 56 %, 65–79 år 66 %). I den yngre åldersgruppen, 18–29 år, svarar man i högre utsträckning än andra att det är viktigt att organisationen
visar hur givarnas pengar gör nytta (71 %). Och
var femte (21 %) person i åldersgruppen 18–29 år
uppger att det är viktigt att organisationen har en
bra webbsida där de kan hitta information.
De intervjuer vi gjorde med ett mindre antal
chefer inom ideell sektor gav samma intryck. Oavsett om det var medlemsbaserade organisationer
eller insamlande organisationer svarade de flesta
att det är avgörande att hantera pengar väl och inte
uppfattas som ”slösaktig” för att bygga förtroende
hos givare och/eller medlemmar.

47 % av allmänheten förväntar sig någon form av
återkoppling från den ideella organisation som de
skänker pengar till. Jämfört med 2013 (34 %) är det
långt fler som uppger att de förväntar sig återkoppling. Om vi tittar närmare på hur olika grupper svarar så visar årets undersökning att 18–29 åringar
förväntar sig återkoppling i betydligt högre grad
(54 %) än andra. 2013 var det 44 % av 18–29 åringarna som angav att de förväntade sig återkoppling.
Den äldre åldersgruppen – 65–79 år – är de som i
större utsträckning än andra inte förväntar sig återkoppling. Hela 61 % av denna grupp anger att de inte
har någon sådan förväntan.
Flera av de personer som svarade att de vill ha
återkoppling valde att tala om varför. Några av de
svaren såg ut så här:

Gör givarnas pengar nytta?
I tidigare undersökningar, såväl som i den som ligger till grund för den här rapporten, har det tydligt
framkommit att en viktig faktor för att människor
ska känna förtroende är att den ideella organisationen visar att givarnas pengar gör nytta. Vi ville
därför ta reda på i vilken utsträckning människor
tror att deras pengar gör stor nytta. Frågan vi ställde var ”I vilken grad bedömer du att de pengar
som skänks till ideella organisationer gör nytta för
de ändamål de är avsedda för, d v s åstadkommer
resultat, förändring etc.”
11 % anger att pengarna gör mycket stor nytta
och 55 % svarar att de tror att pengarna gör ganska
stor nytta. 18 % svarar att det är varken stor eller liten nytta och 10 % svarar ganska liten eller ingen
nytta alls. Det är med andra ord 66 % som anger att
de bedömer att pengar som skänks gör mycket eller
ganska stor nytta. Om vi jämför detta med svaren
på frågan ”Hur stort eller litet förtroende har du
generellt när det gäller att de pengar som skänks
verkligen når fram till de personer och projekt som
de är avsedda för?” så får vi en intressant bild. Det
är 46 % som svarar att de har mycket eller ganska
stort förtroende för att pengarna kommer fram,
men 66 % som tror att pengarna som skänks gör
mycket eller ganska stor nytta. Det är svårt att dra
slutsatser av detta, men det verkar som att några
respondenter verkar vara fundersamma på om
pengarna verkligen kommer fram till det de är avsedda för, men om de gör det så gör de stor nytta.

”Just för att se vad jag är med och
bidrar till och hur de skänkta medlen
fördelas.”
”Jag vill veta om det är lönt att
skänka framöver.”
”Hur ska man annars veta att
pengarna går dit de är ämnade och
inte i någons ficka.”
För att ta reda på mer om hur människor tänker
kring att ge till en organisation de inte känner till sedan tidigare ställde vi följande fråga: ”Om du skänker
pengar till en ideell organisation eller insamling som
du tidigare ej skänkt till, tar du då vanligen reda på
information innan du ger?” 46 % svarade att de tar
reda på information och 37 % svarade att de enbart
skänker till ideella organisationer de redan känner
till. 8 % svarade att de inte skänker till ideella organisationer överhuvudtaget. Personer i åldersgruppen
65–79 år svarar oftare än andra att de bara skänker
till ideella organisationer som de redan känner till
(50 %).
De som svarade ja på frågan om de söker information innan de ger fick en följdfråga som handla-
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de om vilken typ av information de då söker efter.
Flera svar var möjliga, vilket gör att summan uppgår till mer än 100 %. Följande diagram visar vad de
svarade.

måga att åstadkomma resultat. Det är också en
relativt hög andel som inte instämmer i påståendet
att dessa organisationer skulle vara ineffektiva. De
är däremot inte särskilt flexibla och anses inte fatta
snabba beslut. Intressant att notera är det faktum
att på de påståenden som får anses vara åt det mer
negativa hållet var det betydligt fler som svarade att
de inte vet jämfört med de påståenden som är mer
positiva.
När samma typ av påståenden ställdes kopplat till
nystartade insamlingsinitiativ som drivs av privatpersoner (d v s insamlingsinitiativ som t ex finns på
sociala medier och som ofta uppstår i samband med
olika typer av katastrofer) så är det förmågan att ta
snabba beslut, att de är flexibla och att de har förmåga att åstadkomma resultat som hamnar i topp. 45 %
instämmer i att de tar snabba beslut, vilket är det påstående som absolut flest instämmer i när det gäller
den här typen av initiativ. 29 % instämmer i att de är
flexibla och 26 % instämmer i att de har förmåga att
åstadkomma resultat. Intressant är att det går att se
en tendens till att det är åldersgrupperna 18–29 år
och 30–49 år som i högre grad än andra instämmer i
dessa påståenden. Ett annat påstående som också
sticker ut när det gäller den här typen av initiativ är
det som handlar om att de är långsiktigt hållbara.
Men här sticker svaret ut på grund av att det är en
hög andel som inte instämmer i påståendet (48 %).
Det är viktigt att poängtera att det är en väldigt
hög andel som svarat ”vet ej” när det gäller att ta

ALLMÄNHETEN TYCKER TILL

För att få en bättre förståelse för vad allmänheten
egentligen tycker och tänker om ideella organisationer och givande har vi i årets undersökning försökt att borra lite djupare än att bara fråga om allmän inställning och förtroende. Frågorna har
ställts i form av påståenden där de svarande har fått
ange i vilken utsträckning de instämmer.
Befintliga ideella organisationer kontra
nystartade initiativ
Under senare tid – framförallt under flyktingkrisen
hösten 2015 – har vi sett fler och fler insamlingsinitiativ som inte drivs i traditionell organisationsform utan av en eller flera privatpersoner. Initiativen har fått stor uppmärksamhet i media och en del
har varit oerhört framgångsrika i sitt insamlingsarbete. Vi har därför tyckt att det varit intressant att
ställa frågor även om denna typ av företeelse. Inte
minst för att media gärna målat upp befintliga organisationer som långsamma och ineffektiva i relation till dessa nystartade initiativ.
Av diagrammet på nästa sida kan vi utläsa att befintliga ideella organisationer anses vara professionella, långsiktigt hållbara, trovärdiga och har för-

FR ÅGA : OM DU SK Ä N K ER PENGA R T I LL EN I DEELL ORGA N ISAT ION ELLER I NSA M LI NG S OM DU T I DIGA R E EJ
SK Ä N KT T I LL , V I LK EN T Y P AV I N FOR M AT ION S ÖK ER DU ? (FLER A SVA R Ä R MÖJ LIGA)

Vad organisationen har åstadkommit tidigare
Om organisationen har 90-konto
Info om organisationen på deras egen hemsida
Hur organisationen drivs, styrs, leds
Info om ekonomi/administration (t ex löner inom
Organisationen, administrationskostnader, omsättning etc)
Hur länge organisationen har funnits
Vänners rekommendationer
Organisationens närvaro i sociala medier
Annat
Vet ej
0%
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FR ÅGA : GEN ER ELLT SET T, I V I LK EN U T ST R ÄCK N I NG I NSTÄ M M ER DU I FÖLJA N DE PÅSTÅ EN DEN OM OLI K A
FOR M ER AV N YSTA RTA DE I NSA M LI NGSI N I T I AT I V S OM DR I VS AV PR I VAT PER S ON ER (DVS I NSA M LI NGSI N I T I AT I V
S OM T EX FI N NS PÅ S O CI A LA M EDI ER O CH S OM OF TA U PP STÅ R I SA M BA N D M ED OLI K A T Y PER AV K ATAST ROFER ?)
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Påstående: Jag känner större förtroende för en ideell
verksamhet som bedrivs helt oavlönat och utan någon
administration, än jag gör för en ideell verksamhet
som har avlönad personal samt kostnader för sin administration.
- 36 % instämmer, 20 % är neutrala och 36 %
instämmer inte

ställning till nystartade insamlingsinitiativ drivna
av privatpersoner. Andelen som instämmer är också lägre än för befintliga ideella organisationer. Det
var t ex 56 % som instämde i att befintliga ideella
organisationer har förmåga att åstadkomma resultat och 26 % som instämde i motsvarande påstående gällande nystartade privata initiativ. En försiktig slutsats är att det inte är så många som känner
till de nystartade initiativen och att det därför är
svårt att göra en bedömning angående dessa.

Påstående: Jag anser att arbetet i en ideell verksamhet
går att bedriva helt utan kostnader för administration.
- 20 % instämmer, 15 % är neutrala och 62 %
instämmer inte

Ideella organisationer och anställd personal
En fråga som ofta är uppe på tapeten – vi ser det
inte minst i resultaten av den här undersökningen
– handlar om avlönad personal i ideella organisationer. Även här har vi ställt frågor i form av ett
antal påståenden.

Drygt hälften av de svarande ser alla personalkostnader som administration. I många organisationer
är personalkostnader en del av ändamålsarbetet
och en nödvändig del för att kunna åstadkomma
skillnad i ändamålet. Frågan är hur detta ska kommuniceras till givare för att de ska få en bättre förståelse för hur arbetet i många ideella organisationer fungerar. Kanske är det så att just den
kommunikationen är en del av nyckeln till att fler
ska känna ett starkare förtroende för ideella organisationer. Samtidigt ger de svarande en ännu tydligare bild av att det inte går att bedriva ideell
verksamhet utan kostnader för administration, endast 1 av 5 anser motsatsen.

Påstående: Jag anser att alla former av lönekostnader i
en ideell verksamhet är att betrakta som en administrativ kostnad.
- 54 % instämmer, 15 % är neutrala och 20 %
instämmer inte
Påstående: Det är befogat att det i en ideell verksamhet
finns anställd personal som får lön
- 53 % instämmer, 20 % är neutrala och 20 %
instämmer inte
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”Det är mer långsiktigt hållbart. Annars är det
beroende av människors ideella engagemang,
vilket är toppen, men det kan också kan sjunka
beroende på omständigheter. Vi kan inte förvänta oss att människor som jobbar för positiv förändring gör det oavlönat. Det är inte
hållbart i längden.”
Sagt av respondent i Novus undersökning som svar på frågan ”Vad gör att du tycker
att det är befogat att det finns anställda som får lön i en ideell verksamhet?”.
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FR ÅGA TI LL A LLM Ä N H ETEN:

”I vilken grad bedömer du att de pengar som skänks till ideella
organisationer gör nytta för de ändamål de är avsedda för, d v s
åstadkommer resultat, förändring etc?”

Ganska
stor nytta
Mycket
stor nytta

55%

Ganska liten
nytta

Vet ej

6%

11%
18 %

9%
1%
Ingen
nytta alls

Varken stor
eller liten nytta

Källa: Novus
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5. NULÄGET
5.1 ORGANISATIONERNAS
FINANSERING

En sammanställning av organisationernas ekonomi
för de tre senaste åren ger en stabil bild av en sektor
i tillväxt. Den största relativa skillnaden är att det
finansiella nettot ökat med nästan 4 miljarder under de tre åren.
Med den nya indelning som tillämpas av SCB
från 2013 framgår det tydligt att offentlig sektor genom bidrag och inköp av tjänster står för ungefär

Vi bygger årets avsnitt på SCBs insamlade data. Tidigare år har vi frågat organisationerna direkt, men
eftersom SCBs datainsamling numer görs på årsbasis är det enklare att använda dessa siffror och det
ger dessutom ett mycket större underlag.

A LLA SI FFROR I M I LJON ER K RONOR					

					
2013
2012
Medlemsavgifter		
23 918
24 075
1
Mottagna bidrag och intäkter från försäljning, offentlig sektor
40 588		
2
Mottagna bidrag,gåvor och transfereringar, övrigt
16 620		
Mottagna bidrag gåvor och transfereringar		
54 532
Intäkter från försäljning, övrigt
33 799
34 557
Övriga rörelseintäkter
662
608
Summa rörelseintäkter
115 587
113 772
Kostnader för råvaror och handelsvaror
-17 755
-17 290
Övriga externa kostnader
-28 139
-29 504
Personalkostnader		
-33 450
-32 931
Övriga rörelsekostnader
-490
-313
Av och nedskrivningar
-1 417
-1 368
Summa rörelsekostnader
-81 251
-81 406
Rörelseresultat		
34 336
32 366

2011
23 946

54 370
31 507
1 300
111 123
-15 380
-29 286
-31 943
-513
-1 581
-78 703
32 420

Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
Finansiellt netto 		
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

12 142
-2 308
9 834
44 170

9 860
-2 711
7 149
39 515

9 758
-3 880
5 878
38 298

Bokslutsdispositioner		
Skatter			
Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar
Över och underskott

177
-503
-39 727
4 117

-69
-548
-35 351
3 547

69
-481
-34 600
3 286

Källa: SCB, Organisationernas ekonomi
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BED ÖM N I NG AV BI DR AG (2 011)

35 % av intäkterna3 för det civila samhället. Det betyder att 65 % kommer från privata källor, dvs. allmänheten, företag samt föreningar och stiftelser.
En del av posten ”Lämnade gåvor, stipendier, bidrag
och transfereringar” stannar alltså inom sektorn
och blir till en intäkt i en annan ideell organisation.
När vi förra året bad organisationerna i en enkät
ange andelen intäkter från offentlig sektor landade
siffran på 32 %, då exklusive försäljning. Den ligger
alltså i samma storleksordning som den som SCBs
undersökning kommer fram till.
Intressant är att en så stor del som nästan 30 %
utgörs av försäljning. Den posten är 10 miljarder
kronor högre än medlemsintäkterna, som ”bara” utgör knappt 21 % av de totala intäkterna. Under förutsättning att redovisningen stämmer så utgör
bruttovinsten4 från försäljningen ungefär lika
mycket som totalt mottagna bidrag, gåvor och
transfereringar från privat sektor. Vid vår enkätundersökning förra året angavs endast 7 % av intäkterna komma från försäljning. Det var alltså en
kraftig underskattning. Det kan bero på ett snett
urval, att svaren var mycket få i förhållande till hela
civilsamhället, varför det är möjligt att många av de
organisationer som säljer tjänster till den offentliga
sektorn inte var med. Det kan också bero på att det
i begreppet försäljning ingår saker som serviceavgifter, träningsavgifter mm som ju utgör en del av
det medlemmarna betalar till organisationen.
För att få en kompletterande bild av hur det civila
samhället finansieras har vi hämtat data från Ungdomsstyrelsen5, numera MUCF. 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 här intill, bedöms medlemsavgifter
och bidrag från offentlig sektor ha ungefär samma
betydelse.
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 anställda) angav 53 % bidrag från offentlig sektor som
den viktigaste inkomstkällan.
Även i denna undersökning tycks försäljningen
underskattas i förhållande till vad SCB kommer
fram till i sin undersökning, även om den här återfinns i flera av kategorierna.
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Källa: Ungdomsstyrelsen (numer MUCF)

90-KONTOORGANISATIONERNA

År 2015 var antalet organisationer med 90-konto
det högsta hittills, även om skillnaden är liten (3 %)
mot åren innan. Med antalet 90-konton som indikator skulle man kunna säga att konkurrensen om
givarnas medel är stabilt ökande.

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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Även om antalet organisationer med 90-konto är
stort, dominerar de största sett till totala intäkter
				 2011
Andel 10 största 38 %
Andel 20 största 54 %

2012
38 %
54 %

2013
34 %
49 %

alltså. Istället är det andra intäktskällor som stått för
intäktsökningen för 90-kontoorganisationerna. Om
vi lägger in samma siffror som i diagrammet här intill, men i staplar där varje år utgör 100 % syns detta
tydligt. Stödet från allmänheten har snarast minskat
som andel av dessa organisationers intäkter.

2014
33 %
48 %

Källa: Svensk Insamlingskontroll 6

SV ENSK I NSA M LI NGSKON T ROLL , R ELATI V FÖR DEL N I NG AV I N TÄ KT ER

De tjugo största organisationerna dominerar fortfarande om man mäter deras andel av de totala intäkterna till 90-kontoorganisationer även om dominansen minskat något under de senaste åren.
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Källa: Svensk Insamlingskontroll
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I posten ”intäkter från organisationer” ingår bland
annat Postkodlotteriet och Radiohjälpen, som på ett
sätt kan ses som medel från allmänheten. Tydligast
är det för Radiohjälpen där intäkterna är insamlade
från allmänhet och företag, men i viss mån även
Postkodlotteriet genom att beslutet att köpa en lott
kan påverkas av det faktum att överskottet går till
ideella ändamål.
En aktör som succesivt 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 2014 uppgick stödet till över en miljard kronor 9.
Som ett komplement och en fördjupning av den
öppna statistiken vi bett Svensk Insamlingskontroll
att ta fram data från de tre senaste årens rapportering. Datakällan är den rapportering som 90-kontohavarna är skyldiga att göra. Vi har fått statistiken
nedbruten på storlek (mätt som total omsättning)
för att få en mer detaljerad bild av 90-kontoorganisationerna.

Övriga intäkter
Intäkter från organisationer
Intäkter från myndigheter
Intäkter från företag
Intäkter från allmänheten

Källa: Svensk Insamlingskontroll 7

År 2014 var för första gången 90-kontoorganisationernas insamlade medel från allmänheten större
än tsunamiåret 2005. Insamlingen ökade med nästan 200 miljoner kronor med hänsyn tagen till inflation 8. I procent ökade insamlingen från allmänheten med 6 % jämfört med 2013. 2015 års statistik
är ännu inte färdig. Vi får alltså invänta kommande
rapport för att se hur den stora flyktingvågen påverkat insamlingen.
Enligt statistik från Svensk Insamlingskontroll
har intäkterna för organisationer med 90-konto
ökat med ca 71 % sedan 2003. Under samma period
har stödet från allmänheten till samma organisationer ökat med 47 %, en väsentligt mindre ökning
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Storleksklass			 2012
Stora, >50 Mkr		
52
Mellan, 15–50 Mkr		
79
Små, 0–15 Mkr		
276
Totalt antal			407

2013
55
85
266
406

2014
58
87
260
405

Under denna korta period är det främst ökning i intäkter från allmänheten som sticker ut.11 Den har
ökat med 22 % 2012 till 2014. Svårare att se i diagrammet är att intäkter från organisationer i procent ökat ännu mer (25 %), även om nivån är väsentligt lägre.
När det gäller intäktskällornas fördelning är det
relativt stor skillnad beroende på organisationernas
storlek.
Det framgår tydligt att de stora organisationerna
relativt sett har en mindre andel av sina intäkter
från allmänheten och en större andel från myndigheter. Men det är ändå så att 84 % av de totala medlen från allmänheten år 2014 samlades in av de 58
organisationer som omsätter mer än 50 miljoner
kronor per år. Samma år hade den gruppen 89 % av
medlen från myndigheter.

Källa: Svensk Insamlingskontroll

Som framgår är de allra flesta 90-kontoorganisationerna små organisationer, även om andelen i de
båda större kategorierna har ökat under perioden.
De totala verksamhetsintäkterna för alla 406 organisationerna var 2013 ca 17,2 miljarder kronor dvs.
ca 15 % av den totala omsättningen för organisationer som ingår i SCBs redovisning av organisationernas ekonomi.
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8 000 000

OFFENTLIG SEKTORS FINANSIERING

7 000 000

Med utgångpunkt 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.
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Bidrag från offentlig sektor (mkr)
					2011
2012
2013
Staten			 31 062 32 789 33 365
Kommuner			 4 085 4 183 4 189
Landsting			 1 715 1 698 1 769
Summa			 36 862 38 670 39 323

2014

Medel från allmänheten
Medel från myndigheter
Övriga verksamhetsintäkter
Medel från organisationer
Medel från företag

Källa: Svensk Insamlingskontroll 10

Källa: SCB

Andel medel från allmänhet och myndigheter
												
2012
Medel från allmänheten STORA							35,7 %
Medel från allmänheten MELLAN							39,8 %
Medel från allmänheten SMÅ								52,2 %
Medel från myndigheter STORA							30,9 %
Medel från myndigheter MELLAN							 27,1 %
Medel från myndigheter SMÅ								21,5 %
Källa: Svensk Insamlingskontroll
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2013
36,8 %
45,1 %
55,1 %
29,9 %
22,4 %
19,2 %

2014
37,6 %
42,3 %
49,4 %
29,3 %
23,4 %
19,0 %

Den fem största posterna i det statliga stödet är (Mkr)
2011
13 058
3 275
3 083
1 937
1 454

Bidrag till a-kassor och aktivitetsstöd
Folkbildning
Biståndsverksamhet
Lönebidrag
Stöd till idrotten

2012
13 642
3 306
3 348
1 905
1 704

2013
14 604
3 546
2 906
1 949
1 704

Källa: SCB

Som framgår har offentlig sektors bidrag ökad under de tre år det finns data för. Ökningen var mindre mellan 2012 och 2013 än året före, men det går
inte att dra några slutsatser av det.
Enligt samma källor uppgick inköpen av tjänster
från civilsamhället till kommuner och landsting till
ca 14,5 miljarder kronor 2013, en minskning med ca
1 miljard jämfört med året innan.
Tillsammans utgör de fem posterna i tabellen
ovan nästan 75 % av statens stöd till det civila samhället 2013.

ändringar, inte hur stora beloppen är. Konsumtion
av kläder och skor är med som ett exempel på annan konsumtion som utvecklats annorlunda än
”konsumtionen av ideell sektor”.

U T V ECK LI NG AV H USH Å LLENS R ELAT I VA I N KOMST
O CH KONSUMT ION
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HUSHÅLLENS FINANSIERING
30

SCB redovisar inom ramen för nationalräkenskaperna hur stor andel av hushållens konsumtion som
går till icke-vinstdrivande organisationer varje år12.
Enligt den statistiken har hushållens konsumtion
till icke-vinstdrivande organisationer i löpande priser sedan 2003 ökat med 14 162 miljoner kronor eller ca 33 % och uppgick 2014 till 56 154 miljoner
kronor. Under samma period har hushållens disponibla inkomster ökat med 55 %. Stödet till de
icke-vinstdrivande organisationerna har alltså inte
ökat i samma takt som hushållens disponibla inkomster13. Tvärtom har gapet mellan den totala
konsumtionen och den del som går till icke-vinstdrivande organisationer ökat under större delen av
den period den här rapporten handlar om. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det totala beloppet från hushållen på över 56 miljarder kronor
är väsentligt högre än den offentliga finansieringen
enligt ovan.
Detta framgår i diagrammet här intill. Observera
att det är index som alltså jämför varje storhet med
sig själv. Vi ser en jämförelse mellan relativa för-
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Hushållens konsumption av kläder och skor
Total konsumtion
Hushållens konsumtion till icke-vinstdrivande organisationer

Källa: SCB (Index med 2003 som basår)

LOTTERIER

En metod som länge funnits för finansiering av ideell verksamhet är lotterier. Lotteriinspektionen är
ansvarig för spelmarknaden och delar ut lotteritillstånd till godkända lotterier. Utvecklingen för det
som kallas folkrörelsernas spel och lotterier14 har
sedan 2003 sett ut på följande sätt.
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FOLK RÖR EL SER NAS SPEL O CH LOT T ER I ER OMSÄT T-

kostnad av spelbolagen (ATG, Svenska Spel och Casino Cosmopol), men hur kommer det att vara i
framtiden? Här finns ett hot mot de organisationer
som har ett större eller mindre beroende av intäkter
från lotterier. Totalt sett är detta dock en liten del
av intäkterna till det civila samhället.

N I NG EF T ER U T BETA LDA V I NST ER
Mkr 2015 års priser
4 000

3 500

TRENDER KRING HUSHÅLLENS
FINANSIERING

3 000

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 användas till att öka sin ”konsumtion” av ideella organisationer.
Detta visas i diagrammet där vi ser andelen av
hushållens konsumtion som går till hushållens konsumtion till icke-vinstdrivande organisationer vilket är SCBs sätt att uttrycka det flöde av resurser
som går från hushållen till den ideella sektorn15.
Diagrammet visar tydligt att andelen är stabil men
något sjunkande under den senaste 20 årsperioden.
De uppåtgående taggarna på linjen är det fjärde
kvartalet respektive år.
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Källa: Lotteriinspektionen

Av diagrammet framgår tydligt att folkrörelserna
under perioden ökat sina möjligheter till intäkter
från lotterier. En hel del av förklaringen ligger i
Postkodlotteriets etablering.
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Källa: SCB, Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål i
2013 års priser

Av sammanställningen ovan av de olika lotteritypernas utveckling de senaste fem åren, framgår tydligt dels att spelmarknaden är relativt stabil – totalt
var omsättningen efter utbetalda vinster ca 20–21
miljarder kronor – men också att de utländska aktörerna snabbt vinner mark. Än så länge är det på be-

En del (ca 10 %) av denna ”konsumtion” går till insamling via insamlingsorganisationer med 90-konto. Även den andelen har varit stabil sedan 2003
och uppgår till ca 0,3 % av hushållens totala utgifter
för konsumtion.
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GLASSINDEX

Även med detta mått kan vi se att något verkar ha
hänt med insamlingen efter tsunamin 2005. Glassindex höjdes kraftigt det året och effekten tycks ha
funnits kvar men klingat av efterhand. Men de senaste åren har dock värdet ökat något igen. Att insamlingsorganisationerna inte samlar in mer än
vad de gör, bör alltså inte bero på en absolut resursbrist hos hushållen som grupp. Den totala försäljningen av godis, glass mm uppgick till nästan 26
miljarder kronor 2014.

I den första av våra rapporter 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.

VAR KOMMER PENGARNA FRÅN
I FRAMTIDEN?

GLAS SI N DEX

Även i år har vi bett organisationerna16 om en bedömning av framtida intäktskällor 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 kan konstatera att uppgiftslämnarna
var något mer optimistiska för den egna organisationen än för sektorn i stort, d v s andelen som bedömde att en källa skulle öka för den egna organisationen var något större.
Vi bad om en bedömning av ett relativt stort antal intäktsslag. Observera att bedömningen inte säger något om storleken på intäkten för en enskild
organisation. Att någon anger svaret oförändrat
kan med andra ord betyda noll kronor idag och vi

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Källa: Svensk Insamlingskontroll, SCB Försäljning av livsmedel och
drycker inom handeln (enligt COICOP)
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bedömer att det kommer att vara noll kronor om
två år. Diagrammen visar den bedömning som
gjordes 2015 respektive den som gjordes 2014.
Av diagrammen framgår att bedömarna tror på
ökning i fler intäktsslag 2015 än året före. Många
organisationer har med andra ord en positiv syn på
framtida finansiering. Gåvor från allmänheten har
passerat samarbeten via avtal. Här är det dock inte
osannolikt att skillnaden i urval får genomslag eftersom FRIIs medlemmar i stort sett samtliga ägnar
sig åt insamling från just allmänheten. Även om bedömningen ska gälla hela sektorn, så påverkar säkerligen den egna organisationstillhörigheten de
svar man ger. Intressant är att man nu i större grad
än tidigare tror på en ökning av rena gåvor från företag – över 60 % jämfört med strax över 20 % året
innan. Förra årets respondenter hyser vidare större
tro till att de offentliga bidragen inte sjunker, men
tror i gengäld mindre på försäljningen de kommande åren.
I de kompletterande intervjuer vi gjorde med alla
typer av organisationer ges en liknande bild, bedömningen är att intäkterna från privatpersoner
och företag kommer att öka, medan de bedöms
oförändrade från den offentliga sektorn. Bland de
organisationer som svarat på frågor i de kompletterande intervjuerna finns det en hög andel medlemsbaserade organisationer, vilket gör medlemsavgifter

anges som den intäktskälla som flest bedömer kommer att öka.
Med tanke på att hushåll och företag förfogar
över en allt större andel av landets resurser förefaller antagandet rimligt och det är troligen bra att ansträngningar görs för att åstadkomma en ökning
inom dessa intäktskällor. Observera dock att det
gäller för civilsamhället i stort. För enskilda organisationer kan det mycket väl vara rationellt att prioritera på annat sätt. För alla organisationer handlar
det också om att ta ställning till vilka eventuella beroenden man väljer att acceptera när det gäller sina
intäkter, och att bedöma vilka konsekvenser för
handlingsfrihet och möjlighet att bedriva ett framgångsrikt och hållbart ändamålsarbete olika val av
finansiering medför.

5.2 INSAMLINGSBRANSCHEN
I 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.
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HUR FÅR ORGANISATIONERNA IN
SINA GIVARE?

mer 3. Det är en kraftig ökning jämfört med 2014.
Ytterligare en metod som verkar ha vind i seglen är
Egna insamlingar där givare värvar givare. Det är
totalt 36 % som rankar den bland topp 3. Detta kan
jämföras med 2013 när motsvarande siffra var
knappt 20 % och 2014 då den kom upp i strax över
25 %. Face2Face och Door2Door är också två metoder som är på frammarsch. Jämfört med 2014 är det
betydligt fler som rankar dessa två på plats 1-3. Intressant att notera är också att Door2Door är den
metod som näst flest anger att de överhuvudtaget
inte använder. Den metod som flest anger att de
inte använder är TV-reklam.

Vi börjar med att titta på hur organisationerna arbetar för att rekrytera nya givare. Det här är en fråga vi ställt tre år i rad och kan därför börja utläsa
vissa förändringar över tid. Frågan är ställd utifrån
perspektivet att organisationerna ska rangordna de
alternativ som ger flest nya givare, där 1 är den metod som ger flest.
Om vi tittar på det alternativ som flest organisationer anger som nummer 1 så är ”Direktreklam –
brev” ohotad etta. 28 % anger det som den främsta
kanalen för att rekrytera nya givare. Därefter kommer ”Egen webbsida” som 23 % uppger som den
främsta kanalen. 20 % rankar Egen webbsida som
nummer 2 och 14 % rankar Egen webbsida som
nummer 3. Tittar vi på den sammanlagda bilden av
de som rangordnat Egen webbsida mellan 1 och 3 så
ser vi att den egna webbsidan blir allt viktigare för
att rekrytera nya givare. Många respondenter pekar
dock på svårigheten att veta var dessa nya givare
egentligen kommer ifrån. De som betalar på webben kan mycket väl ha fått ett brev från organisationen, men väljer att betala via webben. En annan
metod som är på stark uppgång är kampanjer i digital form. Det är endast 11 % som anger den som
nummer 1, men däremot är det 21 % som anger den
som nummer 2 och 20 % som anger den som num-

GÅVOR VIA AUTOGIRO

Under tre års tid har vi ställt frågan om genomsnittlig månadsgåva via autogiro. Antalet organisationer som svarat på undersökningen har varierat
från år till år – och det har även varierat vilken typ
av organisationer som svarat - vilket gör att resultaten ska tas med en nypa salt. Med det sagt såg vi en
ganska stor ökning mellan 2013 och 2014 när genomsnittsgåvan via autogiro steg från 131 kr till
170 kr. Resultatet av 2015 års undersökning ger resultatet 134 kr.
När det gäller det genomsnittliga antalet autogirogivare i en organisation så varierar det en hel del
beroende på storleken på organisation. Vi har defi-
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FÖR Ä N DR I NG (%) TOTA LT I NSA M LA DE M EDEL

nierat storleken på organisationen baserat på antal
anställda och det ger följande resultat. Observera
dock att antalet organisationer i varje kategori är litet vilket ger en osäkerhet.”
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Förändring mellan
Total insamling		2013 och 2014
>100 Mkr			
50-100 Mkr			
20-50 Mkr			
10-20 Mkr			
5-10 Mkr			
1-5 Mkr			
<1 Mkr			

Antal anställda		Antal månadsgivare
i organisationen		i genomsnitt
1–4				
841
5–9				
3 389
10–49			 16 658
50–99			 44 891
fler än 100			 20 866

8%
2%
8%
9%
10 %
21 %
55 %

Om vi tittar närmare på enbart insamling från allmänheten får vi följande resultat. FRIIs medlemmar har ökat sin insamling från allmänheten (inklusive minnesgåvor och testamenten) med 9 %
från 2013 till 2014. Mellan år 2012 och 2013 ökade
insamlade medel från allmänheten med 20 % så
även om tillväxten fortsatt under 2014 har den mattats av något. Under 2014 var det 86 organisationer
som ökade sin insamling från allmänheten medan
43 minskade.
De stora medlemmarna (samlar in mer än 100
miljoner kronor per år) ökade med 7 % från allmänheten, men det var de små organisationerna som
stod för den största procentuella ökningen. De som
samlade in mindre än 2 Mkr i gåvor från allmänheten under 2013 mer än fördubblade sin insamling
under 2014. Notera att 6 av 53 organisationer i detta
spann ökade med över 1000 %, vilket drar upp siffran. Endast ett spann backade och det var de organisationer som fick in 20–50 Mkr i gåvor från allmänheten under 2013. Dessa minskade sin
insamling med 1 % under 2014.

GENOMSNITTSGÅVOR

För första gången har vi ställt frågor till organisationerna om genomsnittsgåvor för olika kanaler. Vi
har bett om information om genomsnittsgåvan vid
SMS-gåvor samt för Direkt marknadsföring i brevform. Frågan har inte ställts förut vilket gör att vi
inte kan göra jämförelser över tid.
• Genomsnittsgåvan för SMS-gåvor är enligt undersökningen 88:50 kr.
• Genomsnittsgåvan för gåvor via DM per brev är
246 kr.
INSAMLADE MEDEL – 2014 JÄMFÖRT
MED 2013

Den totala insamlingen (allmänheten, företag, fonder och stiftelser samt andra organisationer) bland
FRIIs medlemmar (138 svar av 143 möjliga) ökade
med 7 % 2014 jämfört med 2013. Jämfört med 2013
har ökningstakten dock mattats av något. 2013 ökade den totala insamlingen med 17 %. De givare som
ökar mest är fonder, stiftelser och andra organisationer (+14 %) medan företag minskar sitt givande
med 2 %. Allmänheten står för 65 % av totala insamlade medel, företag för 15 % och stiftelser, fonder och andra organisationer står för 20 %. 82 organisationer anger att de ökar sin totala insamling
2014 medan 47 organisationer anger att de minskar.
Insamlingsresultaten varierar kraftigt mellan olika organisationer. 20 % av FRIIs medlemmar står
för 83 % av medlemmarnas totala insamling, men
det är de mindre organisationerna som ökar mest.

FÖR Ä N DR I NG (%) AV GÅVOR FR Å N A LLM Ä N H ET EN
I N K LUSI V E T E STA M EN T EN O CH M I N N E S GÅVOR
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Förändring mellan
Total insamling		2013 och 2014
>100 Mkr			
7%
50–100 Mkr			 11 %
20–50 Mkr			 -1 %
10–20 Mkr			 13 %
2–10 Mkr			 36 %
<2 Mkr			 116 %
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FÖRETAG

De organisationer som fick in störst del av sin totala
insamling från allmänheten var de som verkar
inom områdena Opinion (81 % av insamlingen
kommer från allmänheten) och Forskning (74 %).

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 bidrag 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.
Gåvorna från företag till FRIIs medlemmar
minskade med 2 % under 2014 och landade på 1,05
miljarder kronor. Mellan 2012 och 2013 ökade gåvorna från företag med 27 %.
Fler av FRIIs medlemmar ökade (61 st) än minskade (45 st) sin insamling från företag, men trots
det var nettoeffekten en liten minskning. Detta beror på att de stora insamlingsorganisationerna
minskade sin insamling från företag. 3 av 4 organisationer som samlade in 50 Mkr eller mer via företag under 2013 minskade sin insamling med 89
Mkr eller 14 % under 2014. De minsta insamlingsorganisationerna ökade kraftigt men eftersom deras
insamling från företag fortfarande är liten räckte
den ökningen inte för att täcka upp tappet hos de
stora organisationerna.

TESTAMENTEN

Bland FRIIs medlemmar var det 62 organisationer
som rapporterade att de fick in testamenten under
2014. Under 2013 var det lika många. Värdet av de
testamenten som kommit in har däremot ökat från
2013 till 2014.
T E STA M EN T E SI N TÄ KT ER FÖR FR I I : S M EDLEM M A R

2014			981 miljoner		62 organisationer
2013			883 miljoner		62 organisationer
2012		742 miljoner		54 organisationer

37 organisationer uppgav att de ökade sina testamentsintäkter under 2014 jämfört med 2013, medan
35 organisationer uppgav att de minskade. För de
flesta typer av organisationer utgjorde testamenten
ungefär 10 % av totalt insamlade medel, förutom för
forskningsorganisationer där nästan 1/3 samlades
in via testamenten.
MINNESGÅVOR

Minnesgåvorna ökade totalt sett med 6 % under
2014. Ökningstakten året dessförinnan var 18 %.

FONDER, STIFTELSER OCH ANDRA
ORGANISATIONER

I N TÄ KT ER FR Å N M I N N E S GÅVOR FÖR

Gåvorna från fonder, stiftelser och andra organisationer ökade under 2014 med 14 %. Det är den kategori som ökade mest under 2014. Notera att pengar
från Postkodlotteriet ingår här och utgör cirka hälften av de totala gåvorna från organisationer. Om
Postkodlotteriet räknas bort ökade gåvorna från
andra organisationer med 37 %.
76 organisationer fick in mer pengar från andra
organisationer jämfört med 2013 och 37 fick in
mindre. Organisationer inriktade på djur fick 29 %
av sina medel från andra organisationer medan de
som fokuserar på forskning, opinionsarbete, bistånd och humanitärt arbete fick en mindre del från
denna kategori av givare. Mönstret ser dock annorlunda ut om Postkodlotteriet räknas bort. Andelen
insamlade medel från kategorin minskar förstås

FR I I : S M EDLEM M A R

2014			225 miljoner		90 organisationer
2013			212 miljoner		84 organisationer
2012		180 miljoner		84 organisationer
51 organisationer uppgav att de ökade sina intäkter
från minnesgåvor under 2014, medan 39 organisationer uppgav att de minskade. Minnesgåvor utgjorde en mycket liten andel av insamlingen för de
flesta typer av organisationer, med undantag för de
som är inriktade på forskning där 10 % av insamlingen var minnesgåvor.
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överlag, men fokus skiftar också från djur till socialt arbete och opinion.

Organisationens varumärke:			 61 %
Organisationens finansiella kapacitet:		 46 %
Konkurrens med andra organisationer:		 38 %
Organisationens kultur:			 37 %
Samhällstrender:				
34 %
Organisationens struktur vad gäller
fördelning av medel:				 28 %
Konjunkturläge:				
20 %

FAKTORER SOM PÅVERKAR MÖJLIGHETERNA TILL INSAMLING

I organisationsenkäten har vi ställt frågor som rör
organisationernas egen syn på faktorer som påverkar möjligheten att öka sin insamling. Vi har även
ställt frågor som handlar om möjligheterna att rekrytera personal som arbetar med insamling eftersom det också är en faktor som kan påverka en organisations insamlingsresultat.
Möjligheten att rekrytera personal som arbetar
med insamling

5.3 IDEELLT ARBETE

Organisationerna fick svara på frågan ”Hur ser ni
på er möjlighet att rekrytera/anställa kompetent
och kunnig personal inom insamling?”. Av svaren
framgår att 41 % anser att det är svårt eller mycket
svårt, medan 20 % anger att det är lätt eller mycket
lätt. 28 % säger att det är varken lätt eller svårt. Det
är med andra ord en ganska stor andel som anser att
det är svårt att rekrytera kompetent och kunnig
personal just inom området insamling och detta
kan innebära ett hinder för en del organisationer
som vill öka sin insamling. Värt att notera är att
inom andra kategorier, t ex ledning och ekonomi,
ansåg organisationerna att det var lättare att rekrytera kompetent och kunnig personal. Inom ekonomi var det endast 14 % som ansåg att det var svårt
eller mycket svårt och inom ledning var motsvarande siffra 25 %. Det verkar med andra ord ligga
en utmaning inom just rekrytering av insamlare.

Finansiella resurser och engagemang i form av tid
är två fundamentala komponenter i ideell verksamhet. Det ideella arbetet i Sverige omfattar en stor
andel av befolkningen och denna nivå är stabil sett
över tid. Den absoluta majoriteten av alla ideellt
verksamma är också medlemmar i den organisation
de är engagerade i, även om mycket ideellt arbete
även utförs i organisationer man inte är medlem i.

OM FAT T N I NG AV I DEELLT A R BET E . A N DEL
(PRO CEN T) AV BEFOLK N I NGEN TOTA LT SA MT
EF T ER KÖN (16 –74 Å R).

		
1992
1998
2005
2009
2014

Faktorer som påverkar möjligheten att öka
sin insamling
Vi bad även organisationerna att rangordna de tre
alternativ (av totalt 8) de anser har högst påverkan
på sin förmåga att öka sin insamling. 56 % angav
organisationens finansiella kapacitet som den faktor
som har högst påverkan och 50 % angav organisationens varumärke som den faktor som har högst
påverkan. Om vi tittar på totalen, d v s hur många
procent av de svarande som angav respektive alternativ som antingen 1-3, får vi ett resultat som säger
att följande alternativ har högst påverkan på en organisations förmåga att öka sin insamling.

Män
52
53
53
54
57

Kvinnor
44
50
49
43
50

Totalt
48
52
51
48
53

GENOMSN IT TLIGT A NTA L TI M M A R PER M Å NA D S OM
DE A KT I VA G ÖR I DEELLT A R BET E . TOTA LT, KÖN.

		
1992
1998
2005
2009
2014
Källa: Ersta Sköndal högskola 1
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Män
14
15
14
15
17

Kvinnor
12
10
13
16
13

Totalt
13
12
14
16
15

A N TA L I DEELLT A R BETA N DE PER H U V U DV ER KSA M H ET 2 012

							
Rekreation och Kultur			
Opinionsbildning och politik 			
Utbildning och forskning 			
Övrig religiös verksamhet			
Bostäder, social och samhällelig utveckling
Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar
Social trygghet 				
Miljö och djurskydd 				
Internationell verksamhet			
Utdelande och insamlande verksamheter
Hälsa					
Annan verksamhet				
Totalt					

Antal
955 334
248 476
187 381
129 635
98 414
84 987
53 907
15 951
15 427
14 319
5 840
4 497
1 814 168

Källa: SCB Organisationernas ekonomi

Det framgår med all tydlighet att det ideella engagemanget är stabilt och väl förankrat i Sverige.

nomi” där man frågat organisationerna om antalet
ideell engagerade. Uppdelat på de olika verksamheter
organisationerna ägnar sig åt enligt SCBs indelning
såg det 2012 ut enligt ovan. Observera att en person
här kan vara räknad av mer än en organisation.
Det är viktigt att komma ihåg att ganska stora delar av det civila samhället inte ingår den population
som SCB har som målgrupp för organisationernas
ekonomi. Dit hör bland annat bostadsrättsföreningarna, Svenska kyrkan och alla föreningar som inte
är ”ekonomiskt aktiva”.
Siffrorna från SCB och Ersta Sköndal bygger på
helt olika slags undersökningar och går inte att
jämföra. De ger var sin bild av det ideella engagemanget.

I DEELLA H ELT I D STJÄ NST ER
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Källa: Ersta Sköndal Högskola och SCB Befolkningsstatistik

I DEELLT ENGAGEM A NG Å LDER S GRU PPEN 16 –29 Å R

Om vi räknar om antalet timmar till heltidstjänster
för respektive år får vi ovanstående diagram. Vi har
antagit att en heltidstjänst är 2 000 timmar/år. Observera att detta avser befolkningen 16-74 alltså en
betydligt större grupp än den som brukar antas
vara i yrkesverksam ålder. Enligt SCB hade hela det
civila samhället totalt 191 3782 anställda medarbetare år 2013. Den arbetstid som de ideellt arbetande
utför är alltså betydligt större.
En annan bild av det ideella engagemanget kan vi
hitta i SCBs undersökning ”Organisationernas eko-

			 1992
Män
51
Kvinnor 42

1998
50
47

2005
39
43

2009
40
39

2014
57
50

Källa: Ersta Sköndal högskola

Enligt den undersökning som genomförts av Ersta
Sköndal högskola tycks viljan att engagera sig ideellt var lika stabil i den yngsta åldersgruppen som i
övriga. Ingen tyder alltså på att engagemanget skulle vara i avtagande.
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I mycket stor utsträckning
I stor utsträckning
I viss utsträckning
I mycket liten utsträckning

Ändamålsarbete
38 %
28 %
24 %
9%

Insamling
15 %
15 %
19 %
51 %

VILKA UPPGIFTER UTFÖRS AV DE
IDEELLT ARBETANDE?

Medlemsrekrytering
18 %
16 %
28 %
37 %

Administration
21 %
14 %
29 %
36 %

2015 ställde vi frågan ”Hur stor andel av era medel
samlas in av ideellt arbetande?”.

Som framgår på föregående sida, är alltså en viktig
del av de resurser hushållen erbjuder civilsamhället i form av ideellt arbete. Frågan är då vad de gör
för något.
I vår organisationsenkät 2015 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 användningen av ideella i ändamålsverksamheten som dominerar. 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
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 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. I den
enkät vi sände ut till FRIIs medlemmar i november

Andel		Antal organisationer
0 %			
48
25 %			
17
50 %			
1
75 %			
4
100 %		
3
Totalt 86 svar

Som vi ser stödjer detta bilden av att ideella endast
samlar in en mindre del av intäkterna. Däremot säger dessa svar inget om hur mycket tid som de ideella ägnar sig åt insamling.
I Ersta Sköndals befolkningsstudie3 ställs frågan
om vad de ideella gör direkt till de som arbetar ideellt. Observera att en person kan uppge mer en kategori.

PRO CEN T AV DE I DEELLT A KT I VA S OM G ÖR EN
I NSAT S I NOM :

						
2009
Administration			68
Styrelse				
41
4
Utbildning 				
33
Ledarskap				
33
Information				
25
Penninginsamling			 21
Direkta hjälpinsatser			
19
Annat				
12

2014
72
43
17
34
28
21
26
23

Källa: Ersta Sköndal

Denna studie ger delvis en annan bild av det ideella
arbetet. En stor del uppger administration. Enligt
studien ingår i denna kategori även rent praktiska
göromål som städning, kaffekokning etc. Den näst
största insatsen är styrelsearbete. Det förfaller alltså
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som att många ideella gör insatser för att ”hålla
igång” föreningslivet rent praktiskt. Observera
dock att studien inte säger något om omfattningen i
tid av de olika insatserna. Det går inte att veta om
administration tar mer eller mindre total ideell tid i
anspråk än t.ex. direkta hjälpinsatser eller insatser
som ledare i olika ungdomsgrupper.

ställda får vi samma bild. Det tycks inte vara någon
skillnad på större eller mindre organisationer.
Bilden kompliceras dock något av svaret på frågan ”Hur stor andel av era medlemmar rekryteras
av ideellt arbetande5?”. Där fick vi följande svar:
					 2014
2015
				
Antal Andel Antal Andel
Ej aktivt värvande 130 55 %
13 27 %
0 %			
18
8%
8 17 %
25 %			
22
9%
14 29 %
50 %			
12
5%
7 15 %
75 %			
23
10 %
3
6%
100 %		
30
13 %
3
6%
Total		 235		48

MEDLEMSREKRYTERINGEN

Som framgår av avsnittet om organisationernas finansiering är medlemsavgifter 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 i de organisationer de är medlemmar i. Dessutom är det ju många
organisationer vars ändamålsverksamhet är till just
för de egna medlemmarna. Medlemsvärvning är
därför en viktig funktion i många ideella organisationer. I den enkätundersökning vi gjorde 2015 frågade vi de organisationer som är föreningar eller
registrerade trossamfund ”På vilka sätt får ni in
flest nya medlemmar?”. Vi bad dem rangordna ett
antal alternativ. Resultatet finns i tabellen nedan.
Det är tydligt att de 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 an-

År 2015 ställdes frågan endast till medlemmar i
FRII. 2014 ingick även medlemmar i Arbetsgivaralliansens och KFO i de som fick enkätfrågan.
För det första är det intressant att en så stor andel
anger att de inte rekryterar medlemmar aktivt. En
förklaring kan vara att det till stor del är riksorganisationer som svarat. 2015 är det medlemmar i
FRII där riksnivån är dominerande, 2014 gick enkäten ut mycket bredare, men det är inte osannolikt
att riksnivåerna även då var mer benägna att svara.
Vi vet inte säkert.
Bland de som värvar aktivt är det stor skillnad i
bedömningen av hur stor andel som värvas av ideellt arbetande.

M EDLEMSVÄ RV N I NGSI NST RUM EN T

Rankad som:		
Medlemmar som värvar andra medlemmar (ej event/mässor)
Ledare/motsvarande som värvar medlemmar (ej event/mässor
Egen webbsida		
Event/mässor och liknade		
Annat		
Kampanjer i digitala medier		
Direktreklam		
Telemarketing		
TV-reklam		
Summa		
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”1”
60
35
22
12
29
5
2
1
4
180

”2”
46
43
20
17
7
16
9
1
–
159

”3”
26
18
38
22
15
9
9
7
2
146

Antal rankningar
132
96
80
51
51
40
20
9
6
475

FR ÅGA TI LL A LLM Ä N H ETEN:

”Vilka faktorer är viktigast för dig för att du ska känna
förtroende för en ideell organisation?”

Att organisationen
är öppen med hur
verksamheten
bedrivs och styrs
Att organisationen
visar hur mina och
andra givares
pengar gör nytta

62%

58%

Att organisationen har
90-konto

48%

Att
organisationen
har låga kostnader
för insamling- och
administration

39%

Att de som
arbetar i
organisationen
inte har för
höga löner

29%
Att organisationen
har en bra webbsida
där jag kan hitta
information
Vet ej

10%

42

4%

Annat

3%

Källa: Novus

6. TILLÄMPNING
OCH FRAMTID
I denna rapport har vi presenterat en del fakta och
gjort tolkningar av fakta som ger en bild av hur civilsamhället finansieras. Vi har också beskrivit en
del trender, tendenser och företeelser som har eller
kan ha betydelse för hur utvecklingen framåt kommer att se ut. Rapporten beskriver en övergripande
makronivå. I detta kapitel vill vi uppmuntra dig
som läsare att fundera över din och din organisations mikronivå. Vad är det som är viktigt och intressant för din organisations förutsättningar för
utveckling? Vad kommer att påverka er?
Vi tror att alla organisationer bör ägna sig åt någon form av systematisk omvärldsbevakning som
en naturlig och återkommande del av planering
och styrning av verksamheten. Det kan förstås se
olika ut beroende på storlek, verksamhet och annat. Arbetet bör dock innefatta att identifiera ett
antal områden där förändringar innebär möjligheter eller hot mot organisationens verksamhet eller
förmåga att skaffa resurser för sin verksamhet. Under arbetet definieras lämpligen ett par ”variabler”
som organisationen kan följa för att få en förvarning. Exempel på det skulle kunna vara antal tidningsartiklar som tar upp en viss fråga, politiska
förslag inom ett visst område, antalet organisationer som ägnar sig åt en viss verksamhet eller medianålder på föreningens medlemmar. Tanken är att
detta ska hjälpa er att se förändringar och kunna
vidta åtgärder som gynnar er organisation och ert
ändamål. Sedan måste man alltid förhålla sig till att
en massa förändringar inte går att förutse och då
måste man snarare ha förmågan att agera när de
väl inträffar.

Nedan presenterar vi ett antal frågeställningar
kopplade till det vi lyft fram i rapporten och som vi
ser kan vara relevanta för organisationer inom den
ideella sektorn. Det betyder inte att de måste vara
relevanta för just din organisation. Kanske är det
något annat som är mer viktigt för just er. Fundera
och ta ställning. Världen är full av möjligheter.

6.1 HUSHÅLLENS LATENTA
RESURSER
Denna rapport visar tydligt att hushållen – dvs allmänheten – förutom att vara skälet till att det civila
samhället överhuvudtaget finns till, också är en
viktig del av organisationernas finansiering. Framför allt i form av ett mycket stort ideellt arbete, men
också genom finansiella bidrag i form av medlemsavgifter, gåvor och köpta tjänster. I viss mån är ju
även de offentliga bidragen en följd av allmänhetens
vilja uttolkad av dess politiska företrädare. Hushållen är alltså mycket viktiga.
Men – och det är lika tydligt – stabiliteten gäller
också den andel av hushållen/allmänheten som av
olika skäl inte väljer att delta eller bidra med arbetstid eller medel. Trots att det stora flertalet av hushållssektorns medlemmar objektivt sett skulle ha
möjlighet att bidra med mer resurser.
2014 fanns det enlig SCB 699 283 personer som
hade en sammanräknad förvärvsinkomst på
500 000 kr eller mer. Om denna grupp kunde öka
sitt givande eller sin medlemsavgifter med 50 kr/
månad, vilket troligen samtliga rent objektivt har
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6.3 MOTIVEN FÖR ENGAGEMANG

möjlighet till, skulle det ge nästan 420 miljoner kronor i nya resurser.
Vad är det då som gör att ”bara” drygt hälften arbetar ideellt, att hushållen så stabilt vill betala ungefär 3 % av sina disponibla inkomster till sina
icke-vinstdrivande organisationer eller att hushållen köper glass och godis för mer än fyra gånger så
mycket pengar som man skänker till 90-kontoorganisationer?
Det pratas mycket om en professionalisering av
ideell sektor, inte minst inom insamlingsverksamheten. Och många organisationer säger att de satsar
just på att bygga upp sin insamling. Borde inte de insatserna göra att givandet ökar i relation till inkomst
och glassätande? Eller har insatserna gjort att vi förhindrat en nedgång som annars hade inträffat?
Liksom glaset kan vara halvtomt eller halvfullt,
kan man vara glad för det som ges idag, eller misslynt för att det inte går bättre. Eller kanske i alla fall
fundersam, om man tycker att misslynt låter lite väl
pessimistiskt. Kanske kan man vara både glad och
fundersam? Hur tänker din organisation?

Enligt Una Osili1, en amerikansk forskare, har
man i USA sett att värderingarna/motiven för att
ge skiftat från att ”ge tillbaka till samhället” till att
handla om att ”se att man gör nytta och personligt
välbefinnande”. Kommer samma förändring att
ske i Sverige? Är t.ex. de nu aktuella privata initiativen att bidra i flyktingkrisen ett svenskt tecken
på samma förändring? Ännu är det svårt att veta
om det är på sättet eller inte.
Det som vi vet redan nu är att civilsamhällets
organisationer bör säkerställa att de har goda kunskaper om vad som gör att människor är engagerade som givare, frivilliga och medlemmar i den
egna organisationen. Vilka motiv för engagemang
som finns i den egna organisationen bör vara ett
strategiskt område att bevaka och följa för varje
organisation? Hur har de förändrats under de senaste åren? Vad driver förändring av dem i framtiden? Har vi arbetssätt som svarar upp mot det?
Allra bäst är att också förstå vilka motiv som
driver alla de som valt att inte engagera sig i din
organisation. Det är en förutsättning för att kunna
få fler människor att engagera sig i framtiden.

6.2 FINANSIERINGSMIXEN
Som vi sett i rapporten kommer finansieringen av
det civila samhället från en rad olika källor, både privata och offentliga. Både genom gåvor och bidrag
och som en mer eller mindre tydlig ersättning för en
tjänst som organisationen erbjudit. Hur ser detta ut i
din organisation? Har ni rätt finansiering för att driva ett framgångsrikt och hållbart ändamålsarbete?
Olika finansieringskällor innehåller olika risker
och möjligheter. Olika typer av finansiering kräver
kanske olika mycket insatser för att upprätthålla.
Varje organisation bör ställa sig frågan hur den
egna finansieringen ser ut. Vad innebär den för risker och möjligheter? Hur mycket resurser i form av
insamling, projektansökningar, medlemsrekrytering, återrapportering etc. innebär de olika finansieringskällorna? Hur kommer förutsättningarna
för dem att utvecklas under de kommande åren?
Alla organisationer bör fatta medvetna beslut om
vilken finansiering man vill ha framtiden, på samma sätt som man beslutar om vilken verksamhet
som ska prioriteras.

6.4 DEMOGRAFISKA
FÖRÄNDRINGAR
Vi har i rapporten skissat en övergripande bild av
den pågående demografiska förändringen. Allt fler
bor i städer, allt fler blir allt äldre och allt fler är
födda i andra länder än Sverige. Detta påverkar civilsamhället på olika sätt. Varje organisation bör
gå igenom sin egen situation och ställa sig frågor
som:
• Hur påverkas min organisation av en åldrande
befolkning, ökande migration och en fortsatt urbanisering?
• Vad innebär det för ändamålsverksamhet, finansiering, rekrytering av medlemmar, givare och
frivilliga samt styrning av organisationen?
En annan utmaning är den värderingsförskjutning
som följer med de demografiska förändringarna.
De så kallade ”millenials” födda 1980 – 2000 som
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är uppväxta med sociala medier, ständigt uppkopplade och med förväntningar om ständig uppskattning och snabb återkoppling. Hur passar din organisation in på det? Idag utgör den här gruppen ca
25 % av befolkningen. Är din organisation anpassad för det? Borde den vara det?

medlemmar rätt förutsättningar för att förstå hur
verksamheten bedrivs. Kanske är det så att om fler
får möjligheten att sätta sig in i hur det fungerar –
varför en organisation har anställd personal och
vad administration egentligen handlar om – så kanske en del frågetecken skulle kunna rätas ut och en
del missuppfattningar rättas till. Förtroendet är en
betydande faktor när det gäller allmänhetens syn på
ideella organisationer och är inte sällan kopplat till
uppfattningar om kostnader och löner. Vad kan din
organisation göra för att påverka detta i rätt riktning? Kanske är det så att landets 90-kontoorganisationer målat in sig själva i ett hörn i sin strävan
att kommunicera så låga administrationskostnader
som möjligt. Una Osili, som vi nämnde tidigare har
sagt följande: ”ideell sektor är den enda branschen
som skryter med att man inte skaffat sig den bästa
utan den billigaste organisationen man kan få.”
Vem vågar i så fall ta första steget ut ur hörnet rakt
in den våta färgen?
Det är möjligt att den här utmaningen är begränsad till insamlingsorganisationer, eller så är den inte
det. Har din organisation denna typ av utmaning?
Vet ni hur era medlemmar och finansiärer ser på er
och hur ni utför ert arbete?

6.5 SYNEN PÅ ANSTÄLLDA
OCH ADMINISTRATION
Vår undersökning bland allmänheten visar att det
fortfarande finns en utmaning i synen på anställda
och administration i ideella organisationer. Både
bland de som är negativa, med synen att pengar riskerar att ”hamna i någons ficka” eller ”försvinner på
vägen” och bland de som är positiva och motiverar
det med att det är fantastiskt att alla jobbar ideellt,
och med det menar oavlönat. I det första fallet eftersom deras uppfattning kan vara ett hinder för
engagemang, i det andra för att de riskerar att bli
besvikna när de förstår att arbete med ideella mål
inte sällan utförs med anställd personal. Oavsett
vilket fall det handlar om behöver ideella organisationer fundera över om man ger sina givare och
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FOTNOTER
SNABBVERSIONEN:
1. Produktionsvärde = sammanlagt värde av
alla de varor och tjänster som produceras under en viss tidsperiod
KAPITEL 4.1:
1. http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends.html
2 SCBs tidsskrift Välfärd 2012:2
3. www.dbtk.se
4. www.stat.wto.org
5. Den disponibla inkomsten består av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter, dvs det som hushållen förfogar över för
sparande eller konsumtion.
KAPITEL 4.4:
1. https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/world-giving-index-2015
KAPITEL 5.1:
1. 2013 ändrades indelningen. 2011 och 2012 avser denna siffra ”Mottagna bidrag, gåvor och
transfereringar”
2. 2013 ändrades indelningen. 2011 och 2012 ingick även försäljning till offentlig sektor här.
3. Exklusive finansiella intäkter, gäller samtliga andelstal i stycket

4. Intäkter från försäljning minus kostnader
för råvaror och handelsvaror.
5. Ungdomsstyrelsen, Dialog, självständighet
och långsiktiga förutsättningar, 2013
6. 2011 och 2012 redovisade Svenska kyrkan på
ett annat sätt.
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.
8. Inflationsberäkningen är baserad på Levnadskostnadsindex/KPI (SCB)
9. Ett krav för stöd från Postkodlotteriet är att
organisationen har 90-konto. 319 av totalt
1 110 Mkr 2014 delades ut via Postkodstiftelsen och Postkodlotteriets kulturstiftelse.
10. För definitioner se www.insamlingskontroll.
se Det är vissa skillnader i definitioner mellan åren, men de påverkar inte den stora
bilden.
11. Observera att begreppet innehåller alla typer
av intäkter, inte bara gåvor. ”
12. Hushållens icke-vinstdrivande organisationer består av privata juridiska personer som
betjänar hushållen t.ex. idrottsföreningar,
fackföreningar och religiösa samfund.
13. Den definition av konsumtion som har använts är COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).

14. I detta ingår, Rikslotterier, Bingo och lokala
och regionala lotterier
15. Observera dock att resurser som går från
hushåll till bostadsrättsföreningar och aktiebolag ägda av ideell sektor inte ingår.
16. Observera dock att enkäten detta år endast
gick till medlemmar i FRII. Det är alltså ett
annat urval än tidigare år.
KAPITEL 5.3:
1. Ersta Sköndal Högskola Arbetsrapportserie,
Folk i rörelse – medborgerligt engagemang
1992–2014
2. SCB Det civila samhället 2013, tabell 13
3. Ersta Sköndal Högskola Arbetsrapportserie,
Folk i rörelse – medborgerligt engagemang
1992–2014
4. När frågan ställdes 2009 var Utbildning och
ledarskap en kategori
5. Frågan ställdes båda åren bara till de organisationer som uppgett att de var ideella föreningar eller registrerade trossamfund
KAPITEL 6.3:
1. Professor vid Lilly Family School of Philantropy vid Indiana State University
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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.

