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Förord
Filantropiskt forum är Entreprenörskapsforums mötesplats för att kommunicera och 
diskutera filantropins omfattning och betydelse för pluralism, förnyelse, ekonomisk 
tillväxt och välstånd i såväl Sverige som internationellt. Tidigare forskning visar att 
filantropi har en positiv effekt på ekonomisk utveckling genom att öka finansierings-
möjligheter och genom att bidra till mångfald i utbudet av tjänster och produkter. 
Filantropiskt forum har ambitionen att ta fram policyrelevant forskning och generera 
ny kunskap om filantropi genom bland annat rapporter och seminarieverksamhet 
som kan vara till gagn för beslutsfattare inom såväl politiken som inom privat och 
offentlig sektor. 

Filantropiskt forums andra rapport syftar till att på ett lättförståeligt sätt presentera 
den filantropiska processen från det att en presumtiv givare bestämt sig för att ägna 
sig åt filantropi till olika strategier för att komma igång med sitt givande. Rapporten 
syftar även till att öka kunskapen om filantropins utveckling och filantropins roll i 
samhället. 

Rapporten är författad av Amelie Silfverstolpe, medlem i Filantropiskt forums styr-
grupp, filantropisk rådgivare och grundare av Volontärbyrån. Författaren svarar för 
de slutsatser och den analys som presenteras. Filantropiskt forum stödjs av bland 
annat Stockholms Handelskammare.  

Stockholm i december 2013

Pontus Braunerhjelm                  Johanna Palmberg 
VD och professor      Ekon dr och forskningsledare 
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Sammanfattning
Intresset för filantropi har ökat i Sverige de senaste åren. Detta märks bland annat på 
en allt mer positiv syn på filantropiska donationer i media, förändrade regelverk och 
en ökning i antalet organisationer som specialiserar sig på att professionalisera och 
förbättra effekterna av donationer. 

Denna skrift syftar till att ge en orientering i ämnet för den som vill lära sig mer om 
filantropi, dess utveckling, innehåll och verktyg. Ambitionen är att bidra till ökad kun-
skap om filantropin brett definierad, dess utveckling, trender och påverkan på viktiga 
samhällsfunktioner. Målet är att bidra med praktiskt vägledning för den som själv 
funderar på att börja ge genom att beröra några konkreta frågeställningar vad gäl-
ler ändamål och tillvägagångssätt. Förhoppningen är att såväl tjänstemän i offentlig 
förvaltning som insamlingsansvariga på ideella organisationer, forskare och hållbar-
hetsansvariga på företag, liksom personer som engagerat sig filantropiskt i både liten 
och stor omfattning, ska kunna dra nytta av rapporten utifrån sina specifika intressen 
och frågeställningar. Genomgående ges exempel på innovativa filantropiska initiativ.

Utförliga beskrivningar av det rika utbud av mottagarorganisationer eller enskilda 
projekt som tar emot donationer ligger utanför syftet med denna rapport, med 
undantag för de tillfällen då dessa används som illustrativa exempel. Rapporten 
förhåller sig genomgående neutralt till vilka ändamål eller vilka organisationer som 
kan stödjas.

Rapporten inleds med en historisk tillbakablick för att belysa filantropins historiska 
rötter och visa på dess utveckling i stora drag. Avsnittet börjar med en beskrivning av 
mecenaterna i Italien och går vidare till att skildra kyrkans roll som donator i Europa 
och Carnegies välgörenhet i USA. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring orsa-
kerna till nedgången i givande i Sverige i samband med Pomperipossadebatten på 
70-talet och filantropins återkomst i Sverige i slutet av 90-talet. 

Kapitel två går igenom de vanligaste begreppen i den filantropiska diskussionen 
och debatten. Det inleds med en diskussion om begreppet filantropi och varför ordet 
välgörenhet inte uppskattas inom den ideella sektorn. Det andra avsnittet redogör 
för olika begrepp, t ex bidrag, venture philanthropy och impact investments och 
avslutas med en illustration av hur de överlappar.

Det tredje kapitlet handlar om hur man hittar sin filantropiska vision och hur man 
formulerar en förändringsteori eller theory of change. Olika metoder för att åstad-
komma förändring genom gräsrotsarbete, bygga upp organisationers kapacitet eller 
ge stöd till samhällsentreprenörer beskrivs i detta kapitel. Det belyser även vilka 
personliga vägval en filantrop behöver göra för att åstadkomma den förändring han 
eller hon vill se, så som inriktning, nivå och tillvägagångssätt. Kapitlet behandlar även 
frågor som filantropisk bredd i förhållande till djup, öronmärkta och generella bidrag 
samt påverkan av filantropens egen aktivitetsgrad. Ett längre avsnitt behandlar 
möjligheterna med ett begränsat tidsperspektiv för stiftelsers arbete, ett så kallat 
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spend-out-perspektiv. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur en filantrop kan 
involvera barn och barnbarn i givandet. 

Det fjärde kapitlet går igenom olika verktyg för att implementera en filantropisk 
strategi. Exempel på verktyg som beskrivs är, förutom den klassiska avkastnings-
stiftelsen, crowdfunding, skattebefriad aktieutdelning, matchande donationer, 
givarcirklar och filantropiskt riskkapital. Kapitlet går också igenom möjligheter med 
tålmodigt kapital och att använda sig av mellanhänder för givandet. Avslutningsvis 
fördjupas den tidigare översiktliga beskrivningen av begreppen venture philanth-
ropy, impact investments samt social impact bonds, development impact bonds och 
companisation.

En viktig del av filantropisk verksamhet är att mäta och utvärdera arbetet som 
både filantropen gör och det arbete som görs i organisationer till vilka man skän-
ker pengar. Kapitel fem går igenom de flitigt använda engelska begreppen: input, 
activities, output, outcome och impact och föreslår svenska översättningar. Kapitlet 
redogör också för effektmätningsmetoderna socioekonomiskt bokslut, social return 
on investment (SROI) och impact reporting and investement standards (IRIS). 

Rapportens sista kapitel är en framtidsspaning om filantropins utveckling i Sverige.  
Hypotesen är att vi kommer att se fler former för filantropi växa fram, att vi kommer att 
få fler aktörer och se en större bredd på ändamålen. Välfärdsutmaningarna kommer 
att innebära att behovet av filantroper och ideella aktörer blir än större. Näringslivet 
drivs av kvartalsrapporter och politiken drivs av mandatperioder. Civilsamhället 
i form av stiftelser och ideella verksamheter utan kortsiktiga krav spelar därför en 
viktig roll i den långsiktiga samhällsutvecklingen. 

Filantroper kan stå för nytänkande och ta risker för att pröva ”det omöjliga” 
eftersom misslyckanden i filantropiska initiativ inte har samma konsekvenser som för 
marknadsdrivna företag eller för politikers återvalsmöjligheter.  Stiftelser och andra 
filantropiska initiativ har en unik position att kunna arbeta riktigt långsiktigt, vara 
kreativa och arbeta över sektors- och organisationsgränser utan att styras av kort-
siktiga prestationskrav och mätetal. Filantroper har möjlighet att bidra till ett skifte 
från traditionellt bidragsgivande till ett kreativt utvecklingstänkande och problem-
lösningsarbete som vårt moderna samhälle behöver. Kapitlet avslutas med tjugofem 
rekommendationer till presumtiva filantroper. Förhoppningen är att denna rapport 
skall vara till både nytta och inspiration!
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Noblesse oblige
Filantropi är en aktivitet med månghundraåriga anor. En historisk tillbakablick hjälper 
oss att förstå den roll som filantropiska handlingar spelar i dagens samhälle.

Människor som betraktat sig som samhällets stöttepelare har manifesterat detta 
ansvar genom att stötta andra. Beteendet kan härledas till den romerske statsman-
nen Clinius Gaius Maecenas, en frikostig gynnare av författare och konstnärer. Det 
är också hans namn som gett upphov till beteckningen mecenat på dem som följer i 
hans fotspår. Vid tiden för den italienska renässansen spelade förmögna privatperso-
ner en viktig roll för kulturlivet genom att beställa verk till kyrkor och till sina palats. 
Michelangelo, Rafael och Leonardo da Vinci hade alla mecenater som tryggade deras 
vardag och stöttade deras konstnärskap.1 Familjen Medici i Florens är bland de mest 
kända och de stöttade såväl konstnärer och arkitekter som forskare och författare. 
Även i Frankrike kom mecenatskapet tidigt att spela stor roll för kulturlivet. Flera av 
landets kardinaler och kungligheter agerade som mecenater och använde filantropi 
som ett sätt att visa sin överhet.

Givandet i Europa har sin grund i den katolska kyrkan där den starkt förknippades 
med det kristna budskapet om att ”göra väl” för sina medmänniskor, caritas. Vägen 
till Gud var, enligt det budskapet, att bedriva filantropi. Detta pågick fram till nations-
byggandets era under 1500-1600-talen då de europeiska kungamakterna istället för 
att ge genom kyrkan tog över rollen som den mäktiga donatorn.2 Välgörenhet i olika 
former blev därför vanligare även inom den adel som omgav hovet. 

Det franska uttrycket noblesse oblige betyder att adelskap förpliktar. I Dictionaire 
de l’Académie Française definieras förpliktelserna som att ”agera nobelt” och att man 
”måste bete sig i linje med den ställning i samhället man innehar och ta det ansvar 
som följer med den ställningen”. Någon som det gått bra för i samhället kan därmed 
inte bara fördriva sin tid med onyttigheter, utan måste föregå med gott exempel och 

1. Eliasson, G och Eliasson, U, 1997, Företagandets konst, Cityuniversitetet
2. Brännström, D. (2008), i Vänbok till Sigbritt Franke.
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ta ansvar för dem som inte har varit lika lyckosamma. Frankrikes stora kulturella infly-
tande på resten av Europa bidrog till att tanken om den ansvarstagande adelsmannen 
blev norm i många andra europeiska länder, bland dem Sverige och Storbritannien.

Den sociala utslagning som följde i spåren av industrialiseringen under 1700-talets 
andra hälft bidrog till att mecenatskapet fick sällskap av regelrätt välgörenhetsarbete 
för att undsätta exempelvis änkor i ekonomisk knipa eller som förlorat sina män i 
arbetsplatsolyckor och barn som övergivits i städerna. De som valde att bry sig mer 
om människor än om konsten kom att kallas för filantroper, från grekiskans filos, vän, 
och anthropos, människa. Handlingarna låg också i linje med tankar som uttryckts av 
den tidens tongivande filosof, franske Jean-Jacques Rousseau, som hävdade att det 
just var omsorgen om våra medmänniskor som gjorde oss till människor. 

Introduktionen av sociala aspekter på givande ledde till att synen på mecenat-
skapet breddades och ordet filantropi började användas alltmer. Synen på filantropi 
som en passande och moralisk syssla för överklassen har funnits i samhället i flera 
hundra år. När en engelsk adelsfröken, Florence Nightingale, som tonåring i början av 
1800-talet summerade sina framtidsutsikter, förväntades hon som kvinna ägna sitt 
liv åt oförargliga konversationer i stora salonger. Möjligtvis kunde hon följa i sin mors 
fotspår och ägna sig åt filantropi i byn närmast familjegodset. I borgarklassen var 
däremot filantropi inte lika vanligt, av två anledningar. Dels hade många av dem acku-
mulerat sin förmögenhet själva under industrialiseringen och ville först och främst 
själva njuta frukterna av sitt slit, dels var det adelskapet som förpliktigade till ansvar, 
inte förmögenheten. Det var därför inte förrän borgarna ville placera sig själva på 
samma nivå som den adliga överklassen som de började ta efter adelns seder.3 

Det är svårt att säga hur utbredd filantropin var i det svenska samhällets övre 
skikt under 1800-talet. En indikation på begreppets utbreddhet är det faktum att 
”philantropism” togs med i Anders Otto Lindfors stora lexikon över svenska ord 1815. 
Författaren Erik Gustaf Geijers beskrivning av filantropi från 1829 som att ”taga något 
ur bättre fyllda fickor, dela det och stoppa det i de tomma” visar samtidens syn på 
filantropi.4 

Andrew Carnegies artikel The Gospel of Wealth i tidskriften North American Review 
(1889) hade en enorm genomslagskraft och ledde till en grundläggande förändring av 
samhällsnormen så att även borgerligheten ålagdes ett ansvar för mindre bemedlade. 
Författaren hävdade att en entreprenörs liv skulle bestå av två faser, där den första 
fasen ägnas åt att skapa rikedom och den andra till att fördela förmögenheten till väl-
görande ändamål. I artikeln kombinerade Carnegie den europeiska tanken om allas 
lika rätt och lika värde med den amerikanska idén om att varje individ är ansvarig för 
sin egen framgång. Carnegie nådde därigenom slutsatsen att alla hade rätt att tjäna 
pengar, men inte att ärva dem, då det skulle göra att förmögna barn (arvtagare) fick 

3. Intervju med författare Per Grankvist 130808
4. Svenska Akademiens Ordbok http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/68/146.

html 
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en fördel i livet. När han 1901 sålde sitt företag Carnegie Steel Company för 480 miljo-
ner dollar (vilket motsvarar 120 miljarder dollar i dagens penningvärde), ville han leva 
som han lärde genom att ägna återstoden av sitt liv åt filantropi. Under de kommande 
två decennierna kom han att finansiera flera konserthallar, skänka stora summor 
till universitet och bekosta över 2 500 bibliotek i USA, Kanada och Storbritannien. 
Trots de stora donationerna återstod över 30 miljoner dollar vid hans död 1919. 
Avkastningen på detta kapital gör att Carnegie Foundation fortfarande kan dela ut 
betydande summor varje år. Andrew Carnegies än mer förmögna vän, oljemagnaten 
John D Rockefeller, skänkte också stora summor vid samma tid. Tillsammans lade 
de grunden till den syn på filantropi som är förebild för många filantroper än idag, 
dvs filantropi som ett ansvar som följer med att man blivit förmögen.5 Det är relativt 
vanligt att höra framförallt amerikanska filantroper tala om sin önskan att ”ge tillbaka 
till samhället”.

I Sverige har det varit vanligt för personer med stora självförvärvade förmö-
genheter att inrätta en stiftelse i sitt eget namn som aktiverades när han eller hon 
avled. Nobelstiftelsen skapades till exempel genom Alfred Nobels testamente 1895 
och därefter följde inrättandet av många privata stiftelser. En viktig anledning till att 
personer testamenterade sin förmögenhet till stiftelser var den dåvarande arvskat-
ten. Denna tids skattelagstiftning gjorde det mycket fördelaktigare att testamentera 
förmögenheten till en stiftelse än att låta den gå i arv och beskattas.6  

När Astrid Lindgren fick sin debattartikel om Pomperipossaskatten publicerad, i 
vilken det framgick att hon betalde 102 procent i marginalskatt, tog en stor debatt om 
filantropifrågan fart.7 Detta var en bidragande orsak till att de filantropiska donatio-
nerna i Sverige under 70-talet avtog i antal såväl som i omfattning. Många ansåg att 
då marginalskatterna var så höga skulle staten också ta allt ansvar för de samhällsnyt-
tiga frågorna. Även om skattetrycket i Sverige idag är mycket lägre hörs fortfarande 
argumentet om statens ansvar som orsak till att inte ge mer.  

Intresset för filantropi har under de senaste 20 åren återigen ökat.8 Bland annat 
startas det betydligt fler stiftelser idag än tidigare trots att arv- och gåvoskatternas 
avskaffande gör att skatteplanering inte är drivande på samma sätt som tidigare.9  
En anledning till det ökade intresset kan vara att den svenska staten på 1990-talet 
kraftigt skar ner på bidrag till t ex kultur, forskning och social verksamhet. En annan 
bidragande orsak kan vara medialt fokus på social utsatthet och även på världens 
klimat- och fattigdomsutmaningar. Det kan också ha att göra med en ökad förmö-
genhetsbildning i samhället och att förmögna funderar på hur de kan etablera goda 
familjevärderingar, eller också vill man bli uppmärksammad för annat än att ”bara” 

5. Grankvist, P. (2013), Engagemang - Batman, Putnam och jag. Volante.
6. Backman C., Fagerberg K., Lindman J., Löfgren- Lewin B., Sandell A-C. (2008), 

Stiftelsehandboken, s 51. Nordstedts juridik AB.
7. http://www.expressen.se/noje/pomperipossa-i-monismanien/
8. Larsson, H-P. (2012), Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk 

verksamhet. http://www.skattenytt.se/pdf/SN%2010%202012,%20s.%20717-728.pdf
9. Larsson, H-P. (2012), Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk 

verksamhet. http://www.skattenytt.se/pdf/SN%2010%202012,%20s.%20717-728.pdf
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ha varit en god affärsman eller affärskvinna. Även företagens ökade satsningar på 
ansvarsfullt företagande, hållbarhetsfrågor och Corporate Social Responsibility-
program (CSR), har troligen bidragit till att stimulera det individuella filantropiintres-
set, liksom influenser från USA där filantropin fått en renässans.

I USA har det blivit vanligare att filantroper börjar ge under sin livstid, snarare än 
genom testamente, en tendens vi kan se även i Sverige.10 Intresset för filantropi beror 
delvis på vår tids Carnegie och Rockefeller - Bill Gates och Warren Buffet. De båda har 
varit mycket tydliga i ett ställningstagande för filantropi. Genom att aktivt uppvakta 
förmögna personer i hela världen har Gates och Buffet gemensamt förmått över 100 
familjer att avge ”The Giving Pledge”- ett löfte att skänka bort minst 50 procent av 
sin förmögenhet.

I dagens svenska debatt idealiserar många det amerikanska samhällets utbredda 
givande. I det amerikanska samhällskontraktet ingår att man ska hjälpa andra och 
ge tillbaka till samhället. I Sverige har den offentliga sektorn axlat den rollen i stor 
utsträckning. En annan förklaring till den utbredda filantropin i USA som ofta saknas 
i jämförande diskussioner om länderna är den amerikanska välfärdens grovmaskiga 
skyddsnät. I USA drivs donationerna ofta av en synlig nöd i samhället och inte, som 
i Sverige, primärt av lusten att ge. Dessutom kan filantropiska donationer användas 
som ett skatteplaneringsverktyg i USA på ett sätt som inte är möjligt i Sverige. 

Filantropi förknippas främst med monetära donationer. Genom att ställa sig själv, 
sina kunskaper, kontakter och tid till förfogande har insiktsfulla filantroper börjat 
bidra med stora värden för organisationer utöver pengar. Genom samtal med filan-
troper, både i Sverige och i USA, kan det skönjas att ett sådant förhållningssätt också 
verkar innebära en djupare tillfredsställelse för filantropen. Internationaliseringen 
och kontakter mellan förmögna över landsgränserna har bidragit till att samma 
förhållningssätt även nått Sverige. Utvecklingen har bland annat resulterat i nya och 
innovativa sätt att ge och engagera sig, vilka belyses i kapitel fyra i denna rapport.

10. Institute for Philanthropy. (2010), The Power of Now - Spend Out Trusts and Foundations in 
the UK http://www.instituteforphilanthropy.org/images/files/the_power_of_now_spend_
out_trusts_in_the_uk.pdf
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2
Definitioner och begrepp
En filantrop definieras ofta som ”en människovän och välgörare, en som osjälviskt 
delar med sig av sina tillgångar – donerar – för att på olika sätt bidra till ett bättre 
samhälle”.11 Handlingen som individen utför, filantropin, avser en privatpersons 
personliga donationer av kontanter eller materiella tillgångar, exempelvis konst och 
fastigheter till ideella projekt och organisationer samt ibland även till individer som 
på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle. Ändamålen kan vara allt från att främja 
vetenskaplig forskning eller olika kulturyttringar till att hjälpa mindre bemedlade 
individer eller finansiera större satsningar för att minska olika gruppers utanförskap.

Det finns ingen exakt definition på hur stor gåvan måste vara. Det finns heller inga 
krav på att handlingen ska upprepas, vilket gör att alla som skänker något, i princip, 
kan kalla sig för filantrop. Däremot kommer den som skänker tusen kronor troligen 
inte kallas filantrop av omgivningen, något som däremot den som skänker en miljon 
kan räkna med. Själva handlingen kan dock betraktas som filantropisk även om det 
handlar om mindre summor. 

Många skiljer inte på begreppen filantropi och välgörenhet men ibland görs en 
distinktion vilken har en historisk förklaring. Under 1800-talet uppfattades välgören-
het som kortsiktiga och oorganiserade försök att på frivillig basis lösa akuta fattig-
domsproblem. Filantropi var då beteckningen för det långsiktiga och organiserade 
arbete som gjordes för att försöka lösa samhällets sociala utmaningar, det som idag 
ibland kallas strategisk filantropi. Vid en historisk granskning används dock både 
filantropi- och välgörenhetsbegreppet för att beskriva såväl spontana ingripanden 
som mer långsiktiga hjälpinsatser.12  Den amerikanske ekonomen Zoltan Acs gör i sin 
bok, Why Philanthropy Matters, en annan distinktion. Han menar att välgörenhet inte 
kräver någon motprestation från mottagaren. Filantropi å andra sidan innebär ett 

11. Braunerhjelm, P & Skogh, G (red.) (2004), Sista fracken inga fickor har. Filantropi och 
ekonomisk tillväxt, s 11. SNS Förlag.

12. Karlsson, M. (2012), Filantropi under konstruktion - En undersökning av Sällskapet DBW:s 
samhällsengagemang 1814–1876. Acta Universitatis Upsaliensis.
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mer ömsesidigt förhållande mellan givare och mottagare som kräver att mottagaren 
lägger ner både tid och energi i utbyte mot donationen.13 Filantropi som den beskrivs 
i denna bok kan vara av så väl engångs- som långsiktig karaktär, med och utan krav 
på motprestation.

Det är viktigt att komma ihåg att begreppet välgörenhet kan uppfattas som krän-
kande för mottagarna i den ideella sektorn i Sverige. Med sitt historiska arv indike-
rar begreppet att det är allmosor från de rika till de fattiga, från de som kan till de 
oförmögna. Den ideella sektorn i Sverige har länge arbetat aktivt för att skapa en 
horisontell relation mellan givare och mottagare, dvs att den som ger och den som får 
hjälp ska mötas i ett jämlikt och respektfullt förhållande. Företrädare för den ideella 
sektorn använder därför ogärna begreppet välgörenhet. Istället används begrepp 
såsom ”stöd”, ”insamling” eller möjligen ”välgörande ändamål”.

Med begreppet strategisk filantropi avses handlingar som syftar till att inte 
enbart lindra akut nöd på kort sikt utan som även avser att förbättra samhället 
och sociala strukturer på längre sikt. När företag använder begreppet strategisk 
filantropi används det ofta som en synonym till sponsring. Begreppet används för 
att beskriva ett företags samarbeten med ideella organisationer som har till syfte 
att på ett strategiskt sätt stärka företagets vinst, till skillnad från de donationer som 
är av mera klassisk välgörenhetskaraktär, t ex en gåva till Röda korset istället för jul-
klappar till personalen. Strategisk företagsfilantropi är inte filantropi i strikt mening 
eftersom företag inte får ge bort sina pengar men begreppet används för att mark-
nadsavdelningarna lockats av att använda ett ord i ropet för att beskriva en form av 
marknadsföringsaktivitet.

Venture philanthropy, eller filantropisk riskkapitalism som det ibland kallas, är ett 
bredare begrepp och inkluderar allt från rena gåvor till filantropiformer där filantro-
pen någon gång i framtiden förväntar sig att få tillbaka sin investering. Framförallt 
betyder venture philanthropy att filantropen aktivt engagerar sig i verksamheten 
utöver att bara ge pengar. Begreppet anspelar på riskkapital (på engelska venture 
capital). Riskkapitalister är oftast mer involverade än traditionella aktieägare, som ett 
sätt att försöka minimera den högre risk som en sådan investering innebär i jämfö-
relse med att investera i mogna bolag eller organisationer. Filantroper som engagerar 
sig i venture philanthropy är också ofta mer riskbenägna än filantroper som satsar 
på mer passivt givande. De går in i ett tidigare skede i organisationens utveckling 
och bidrar oftast även med andra resurser i form av tid och kompetens för att hjälpa 
verksamheten att utvecklas.

Venture philanthropy används också som ett samlingsbegrepp som inkluderar 
olika former av samhällsnyttoorienterade investeringar, långlån, lånegarantier och 
andra innovativa donations- och samarbetsformer. Begreppet omfattar också mer 
än ideella verksamheter, det kan exempelvis vara bidrag till samhällsentreprenörer 
eller investeringar i vinstdrivande verksamheter med samhällsnytta som mål. Värt att 
poängtera är att de som valt att engagera sig i venture philanthropy (enligt European 

13. Acs, Z. J. (2013), Why Philanthropy Matters: How the Wealthy Give, and What It Means for 
Our Economic Well-Being. Princeton University Press.
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Venture Philanthropy Associations (EVPA) definition) inte förväntar sig att få avkast-
ning på samma sätt som en riskkapitalist. De ser istället sin investering som ett sätt 
att tillföra kapital som gör att mottagarorganisationen kan utvecklas snabbare än vad 
som annars hade varit möjligt. När målen uppnås är ambitionen för filantropen att 
om möjligt återfå kapitalet och investera det på nytt i andra samhällsnyttoinriktade 
verksamheter. 

De olika begreppen som används inom filantropi är inte helt entydigt definierade 
och används av olika aktörer på olika sätt. Figur 1 är en modifierad version av EVPAs 
modell och ger en överblick över vad som vanligen menas med de olika begreppen. 
I denna rapport används begreppen samhällsentreprenör och samhällsnytta istället 
för socialt entreprenörskap och social nytta. Se avsnitt 6.13 för fortsatt diskussion av 
begreppen.

Figur 1: En bild över begreppens överlappning14

14. Shaeroa and EVPA
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Att hitta sin filantropiska 
vision och fokus
Att göra gott ses ofta som något altruistiskt, dvs helt osjälviskt. Altruism är en 
viktig komponent i filantropiskt arbete men det finns många andra, lika legitima, 
drivkrafter, som till exempel att hitta en gemensam nämnare för familjen att samlas 
kring, att skapa ett långlivat eftermäle eller att bidra positivt till lokalsamhället. De 
personliga motiven för givandet varierar över tid och hamnar ibland i konflikt med 
varandra. En tydlig strategi underlättar givandeprocessen och möjliggör en balans 
mellan motiven.

Många filantroper har börjat ge av en slump, kanske för att någon vän frågade dem 
om att stödja projekt de själva var engagerade i eller för att de kommit i kontakt med 
en organisation som behövde deras stöd. Efter några år av slumpmässigt givande 
framträder ofta en vilja att forma en tydligare strategi. En tydlig strategi bidrar till 
ett mer medvetet val av mottagarorganisationer och projekt och gör att givandet 
helt enkelt blir mer givande. Ett exempel är familjen af Jochnick som stöttat många 
projekt genom åren. 2004 startade de en stiftelse för att samla givandet under en 
tydligare strategi, som bland annat fokuserar på hjälp till självhjälp inom områdena 
barn, ungdom, utbildning och global hälsa.

3.1 Vikten av en förändringsteori - theory of change
För att skriva checkar till ideella organisationer krävs egentligen inget mer än 
ett stort hjärta och en välfylld plånbok. För många filantroper är det naturligt 
att också formulera en tanke om hur de tror att de bäst kan åstadkomma skill-
nad inom de områden som de donerar till. Detta kallas theory of change eller 
förändringsteori, och beskriver logiken bakom hur såväl filantroper som ideella 
verksamheter och samhällsentreprenörer tror att de bäst kan uppnå sina mål och 
nå önskad effekt av arbetet.
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En väl formulerad förändringsteori beskriver relationen mellan aktiviteterna och 
deras effekt samt vilka bevis och antaganden som gjorts i resonemanget.15 En visua-
lisering av förändringsteorin synliggör processen från det behov en filantrop vill rikta 
in sig på till den förändring som önskas, och vilka insatser som behövs för att uppnå 
målet. En förebild på området är stiftelsen New Philanthropy Capital som genom 
sin modell gör det enkelt för alla intressenter att ta del av såväl problem, fakta som 
metoder för att nå målet. Figur 2 är ett exempel på hur de visualiserat en förändrings-
teori för att hjälpa barn att inte komma efter i skolan.

Figur 2: Problemet att lösa: Barn kommer efter i skola på grund av problem hemma16

Flödesschemat förstås bäst i omvänd ordning. Stiftelsen börjar med att ange den 
effekt de vill uppnå och arbetar sig sedan baklänges genom ett resonemang kring 

15. Arrillaga-Andreessen, L. (2012), Giving 2.0 - Transform your giving and your world. Jossey-
Bass.

16. Kail, A. & Lumley, T. (2012), Theory of change - The beginning of making a difference. New 
Philanthropy Capital. http://www.thinknpc.org/publications/theory-of-change/
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vilka insatser som behövs för att uppnå målet. Detta gör att nya vägar och insatser 
beaktas och att organisationen inte fastnar i de aktiviteter som görs i dag. 

På samma sätt bör processen för att definiera en filantropisk förändringsteori utgå 
från målet och arbeta sig bakåt för att identifiera de problem, metoder och fakta som 
är relevanta:

1. Definiera ett tydligt och realistiskt mål som önskas med givandet (effekten).
2. Arbeta baklänges och ställ upp delmål för att nå slutmålet. Här bör fokus på vad 

som redan görs idag undvikas för att inte riskera att fastna i gamla tankespår.
3. Definiera vad som är orsak och verkan för att hitta i vilken ordning de olika re-

sultaten uppnås och länkarna dem mellan. Det är viktigt att orsakssambanden 
är väl underbyggda och att resonemangets antagande är adekvata.

4. Identifiera vilka aktiviteter som leder till vilka resultat.
5. Identifiera externa komponenter som behöver finnas för att projektet ska 

kunna genomföras. Ett sätt är att identifiera faktorer som skulle kunna förhindra 
att resultatet uppnås och tänka igenom vad som behövs göras för att undvika 
att dessa förhindrar den eftersträvade effekten.

6. Definiera vilka resurser som filantropen eller organisationen behöver bidra 
med.

Precisa effektmål är att föredra. Stora och oprecisa mål som att ”utrota fattig-
dom” bör undvikas då de är alltför svåra att följa upp och mäta i ett senare skede. 
Förändringsteorin för någon som vill arbeta för att exempelvis minska fattigdomen i 
Malawi skulle kunna uttryckas på följande fiktiva vis:

Jag vill minska fattigdom genom att stimulera malawiska kvinnors entrepre-
nörskap medelst att genomföra 10 000 mikrolån (utfall/output) i samarbete 
med organisationen X. Min förändringsteori bygger på att forskning som gjorts 
visar på att 56 % av kvinnorna som fått mikrolån blir självförsörjande inom två 
år och att 90 % satsar det överskott de genererar på barns skolgång (resultat/
outcome) vilket i sin tur visat sig vara en viktig komponent för att ta sig ur 
fattigdom (mål/effekt). Därför tror jag att mikrolån är ett bra sätt att minska 
fattigdom…

Att det kallas teori beror på att det inte går att vara helt säker på resultatet. Filantropi 
är av naturen ett risktagande. Den som vill åstadkomma förändring måste vara 
beredd att ta risken att förändringsidén inte lyckas. Det är bra att vara medveten om 
att det är mycket svårare att mäta framgång inom ideell sektor än i näringslivet där 
marknadsandel, vinst och p/e-tal är lätta att jämföra. Att veta huruvida en tidig insats 
hos barn resulterar i förbättrad livskvalitet 20 år senare är mycket komplicerat att 
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både definiera och mäta. Det innebär inte att en filantrop eller organisation inte bör 
försöka, men att det är viktigt att våga lita på den egna idén även om den inte alltid 
går att bevisa.

Förändringsteorin behöver ses över och revideras kontinuerligt (vart tredje till 
vart femte år är att rekommendera) och gärna diskuteras med utomstående som har 
kunskap om området. Från början baseras ofta teorin på många antaganden men allt 
eftersom tiden går och fler utvärderingar görs, desto bättre bör den kunna anpassas 
och baseras på evidens från den egna verksamheten. Innan en filantrop kan beskriva 
sin förändringsteori måste hon eller han dock ställa sig ett antal frågor för att fast-
ställa sin filantropiska inriktning.

3.2 Att hitta ett fokus
Ett väldefinierat fokus gör det både lättare att förklara vad som doneras till och, kan-
ske ännu viktigare, vad som inte doneras till. En övervägande del av de som ger vill 
förändra något genom sitt givande, inte bevara status quo. Ett tydligt fokus gör det 
enklare att åstadkomma förändring. Det är vanligt att börja med ett brett perspektiv 
såsom: ”Jag vill göra något åt klimatfrågan” men det slutar oftast med att filantropen 
specialiserar sig inom ett smalt område. Till exempel kan någon, som från början varit 
intresserad av utbildningsfrågor generellt, senare välja att fokusera på sjuksköterske-
utbildning för ensamstående kvinnor i Ghana.

Antonia Ax:son Johnsons breda engagemang för en hållbar värld resulterade 
i skapandet av en egen stiftelse för miljö och hållbar utveckling för två decennier 
sedan. För att skapa förändring och för att få fler att arbeta för en hållbar värld, 
bestämde hon sig för att stiftelsen ska arbeta för att underlätta praktiskt tillämpning 
av forskningen inom hållbar utveckling.17 Stiftelsen arrangerar möten, seminarier och 
utbildningar samt producerar filmer för digitala medier. Detta för att sammanföra 
forskare och praktiker som annars inte skulle ha träffats då de kommer från olika 
kompetensområden. Målet är att bidra till diskussioner om konkreta och innovativa 
lösningar på världens hållbarhetsproblem. 

I vissa familjer spelar religion eller etnicitet en stor roll för vilka organisationer de 
ger till. Ett sätt att hålla ihop släktingar eller familjemedlemmar är runt ett gemen-
samt tema för givandet som alla ställer sig bakom. Andra som har eller har haft en 
sjukdom själva eller i familjen vill ofta ge till forskning eller stöd relaterat till detta, 
liksom personer som ser utbildning som en viktig del i sin egen framgång vill möjlig-
göra för andra som kanske inte har råd med utbildning. Motiven för att ge kan delas 
in i fyra grupper:18 

17. http://www.axel-johnson.se/Pages/Presentationpage.aspx?id=104&epslanguage=EN
18. Anheier, H. & Leat, D. (2002), From Charity to Creativity – Philanthropic Foundations in the 

21st century, s 62. Comedia.
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• Värderingsbaserade motiv: Socialt och miljömässigt ansvarstagande, religiösa 
motiv, politiska övertygelser, geografisk anknytning

• Instrumentella motiv: Strukturen som en stiftelse ger, skattefördelar, familjetra-
ditioner, önskan om att skapa ett eftermäle, avsaknad av (lämpliga) arvingar

• Grupptrycksmotiv: Påtryckningar från vänner och bekanta, trender i samhället
• Privata motiv: Kontroll över tillgångarna och den personliga glädjen och 

tillfredställelsen av att skapa en stiftelse

En kombination av personliga motiv, rationell analys och ett starkt engagemang för 
en fråga utgör ofta basen för ett långsiktigt och givande givande.

3.2.1 Inriktning
Det finns tusentals olika organisationer och projekt att stödja bara inom det sociala 
området. Barn, kultur och forskning hör till de vanligare inriktningarna. Anledningen 
till att så många filantroper ger stöd till barnrelaterade frågor som fadderbarn, 
mentorsprogram och utbildningsstipendier är inte bara att det är lätt att känna ett 
personligt engagemang. Många stödverksamheter för barn har gynnats av stiftelse-
lagstiftningen som ger inskränkt skatteplikt för stiftelser som ger till ”vård- och fost-
ran av barn och ungdom”. Filantropiskt stöd till forskning är också ett område som 
är gynnat av nuvarande stiftelseskatteregler. En av Sveriges största donatorer inom 
forskningsområdet är Wallenbergstiftelserna som årligen delar ut ca 1,5 miljarder.19 

Filantroper som vill göra något för t ex barn- och unga bör noga undersöka vad som 
redan görs inom området innan en egen verksamhet startas. Med stor sannolikhet finns 
det redan en stiftelse eller ideell organisation som gör precis det som den presumtiva 
filantropen tycker är viktigt. Då är det klokare och effektivare att stödja dessa initiativ 
än att starta ett eget, på grund av önskan att ensamt stå bakom ett initiativ. 

Det finns många små och stora frågor, sjukdomar eller fenomen inom vilka det 
behöver forskas mer, eller där redan drabbade behöver stöd. Familjen Storch star-
tade Tobiasstiftelsen med syfte ”att stödja uppbyggnaden och upprätthållandet” av 
ett svenskt stamcellsgivarregister till minne av deras son Tobias som avled i en svår 
blodbristsjukdom då det inte fanns en givare med passande benmärg. 

Klimatförändringarnas konsekvenser är ofta i medias fokus och oroar många. 
Problemet har utvecklats långsamt och har mycket långa ledtider. FN:s klimatpanel 
publicerade under hösten 2013 sin klimatrapport som visar att det finns en stor risk 
för katastrofala konsekvenser om inte vi inte genomför radikala förändringar.20 De 
flesta filantroper anser att de bör göra något för att förbättra miljön, men är ändå 
osäkra på var insatserna behövs bäst. Det beror till stor del på att resultaten av 
insatserna, vare sig det är naturvård eller policypåverkan, är svåra att beskriva, mäta 
och överblicka. IT-entreprenören Niklas Zennströms stiftelse har tagit sig an miljö-

19. http://www.wallenberg.com/
20. http://rod.se/ipcc-rapport-bekr%C3%A4ftar-allvarligt-klimatl%C3%A4ge
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frågan med fokus på Östersjöregionen och arbetar bland annat för att politiker och 
beslutsfattare ska inkludera de verkliga kostnaderna för företagens klimatpåverkan i 
sina beslut. Ett mål, bland andra, är att skapa nya arbetssätt som leder till utveckling 
men samtidig tar hänsyn till det gemensamma bästa.21 Även Björn Carlssons stiftelse 
BalticSea 2020 fokuserar på Östersjön.

Det finns även stora möjligheter att göra skillnad på integrationsområdet i 
Sverige. När svenskarna utvandrade till Amerika för drygt 150 år sedan var det ofta 
bygdens driftigaste som utvandrade till USA för att skapa en bättre framtid för sig 
och sina barn.22  Det finns anledning att tro att detsamma gäller många av de som 
i modern tid utvandrat till Sverige. Som samhälle har vi att vinna på att ta tillvara 
på deras kompetens och erfarenheter. Dan Olofsson stiftelse Uppstart Malmö har 
som mål att på tre år skapa arbete åt 1000 personer genom att bland annat stödja 
och stimulera entreprenörskapet hos personer med utländsk bakgrund.23 Stiftelsen 
Framtidsgenerationen, grundad av Daniel Sachs och Luciano Astudillo, är en annan 
stiftelse i Malmö som är aktiv på integrationsområdet.24 Genom att låta unga i Malmö 
berätta om sig själva och sin verklighet med egna ord, hoppas de bidra till ökad 
förståelse över kulturella och etniska gränser. Genom berättelserna vill stiftelsen 
synliggöra invånarnas drömmar, konflikter och relationer och bidra till insikter om 
ungdomarnas framtidshopp och rädslor. Baserat på antagandet att kultur kan använ-
das som en gränsöverskridande kraft, arbetar stiftelsen med ett projekt som handlar 
om att förvandla ungdomarnas berättelser till en teaterpjäs på Malmö Stadsteater 
och därigenom utgöra en grund för en bredare diskussion. 

Robert Weil och Sven Hagströmer är också aktiva filantroper inom integrations-
området och stödjer bland annat Berättarministeriet. Det är en ideell verksamhet 
som tillhandahåller skrivarverkstäder för unga och verksamheten drivs med hjälp 
av volontärer. Grundarna menar att språket ofta är en förutsättning för ett arbete 
och att språk och arbete är en mycket viktig del av människors identitet. Målet med 
skrivarverkstäderna är att barn och unga ska bli trygga i det skrivna ordet och därmed 
få förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Filantropiska donationer bidrar till att utveckla och upprätthålla en bred och plura-
listisk kulturscen. Konst och kreativitet är också en viktig komponent i innovationspro-
cesser. Att ge kulturella bidrag sker ofta på hemmaplan där filantropen har möjlighet 
att själv ta del av resultatet. I San Francisco bor svenska Barbro Osher som är en stor 
filantrop på kulturområdet både i Sverige och USA. Bland annat har hon och hennes 
make stöttat Confidencen, Nationalmuseum, Vadstenaakademien och Dalhalla. De 
har också bidragit med 43 miljoner kronor till Karolinska Institutet för att finansiera 
ett forskningscentrum för utvärdering av integrativmedicinska behandlingsformer. 
Byggherren Sven Harry Karlsson har öppnat ett eget konstmuseum liksom Baby Björns 

21. http://www.zennstrom.org/
22. http://www.popularhistoria.se/artiklar/svenskarna-i-amerika/
23. http://uppstartmalmo.se/
24. http://framtidsgenerationen.se/
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grundare Björn Jacobsson som öppnat utställningshallen Artipelag i Gustavsberg och 
Jeanette Bonnier som står bakom Bonniers konsthall i Stockholm. Ett annat exempel 
är finansmannen Anders Wall som bland annat stödjer unga musiker genom stiftelsen 
i sitt eget namn.

För de flesta filantroper handlar det inte om att hitta ett fokusområde utan om 
att hitta en kombination av fokusområden och fundera på om och hur dessa kan 
samspela.

Några exempel på vanliga utgångspunkter för givande:
• Utmaningar: Fattigdom, mänskliga rättigheter, klimat, hälsa, innovation, 

resursslöseri
• Målgrupper: Kvinnor, barn, invandrare, hemlösa, katastrofoffer, idrottslag, 

konstnärer
• Institutioner: Universitet, museer, forskningsverksamheter, tankesmedjor
• Egna upplevelser: Uppväxtvillkor, sjukdomar, hobbys

3.2.2 Lokalt, regionalt, nationellt, internationellt eller globalt
Utsatta barn går att finna såväl på Haiti som i hemkommunen. Den som engagerar 
sig i lokalområdet har större möjligheter att själv delta aktivt och se förändringen 
på nära håll, den som stödjer barn och familjer i andra länder riskerar att bli mer 
distanserad till projektet.

Nationella och internationella projekt når oftast fler personer än lokala insatser. I 
mer lokala projekt har man som filantrop en annan möjlighet att bli huvuddonator. 
Det kan ha både för- och nackdelar att vara en stor donator. En donation som utgör 
10-20 procent av en mindre organisations budget ger större möjligheter att vara med 
och påverka strategiarbetet än om gåvan utgör en mindre del av en stor organisa-
tions budget. I större organisationer, å andra sidan, är det fler som delar på både risk 
och framgång.

Inom internationellt biståndsarbete gick länge mycket givande från nord till syd, 
från industriländer till utvecklingsländer, på ett sätt som av många betraktades 
som alltför kolonialt. ”Experter” från norr exporterade produkter och lösningar och 
”tvingade” dem på mottagarna. Idag är internationella hjälpinsatser mer inriktade på 
hjälp till självhjälp och är oftare lokalanpassade lösningar.25  

Många av dagens utmaningar kräver globala lösningar. Många policyfrågor bedrivs 
också globalt, t ex av Fairtrade som arbetar för rättvisa villkor för producenter och 
lantbruksarbetare i utvecklingsländer.26 

25. http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/koloniala-forestallningar-lever-kvar-i-
svenska-insamlingsgalor/

26. http://fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/
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En strategi som kan vara bra för den som är i början på sin filantropiska resa, är att 
börja på lokalplanet genom att stödja mer konkreta projekt för att lära sig hur givan-
det fungerar och skapa en nära relation till organisationen. Den som vill engagera 
andra familjemedlemmar eller vänner kan med fördel satsa på ett projekt i geografisk 
närhet. Vill givaren engagera sig i internationella frågor kan det vara bra att börja med 
en organisation som har sitt säte i Sverige för att förenkla processen inledningsvis.

Insatser kan göras på fem olika plan:
• Lokalt
• Regionalt
• Nationellt
• Internationellt
• Globalt

3.2.3 Gräsrotsnivå, organisationskapacitet eller policyarbete
Förändring kan ske på många olika sätt och på många olika plan. Problem kan åtgärdas 
på gräsrotsnivå, genom att bygga organisationskapacitet eller genom att förändra på 
policynivå. Brukarnära stöd eller, som det ibland också kallas, stöd på gräsrotsnivå, t 
ex katastrofbistånd eller stöd till frivillig väntjänst som besöker ensamma äldre, är en 
”här och nu-aktivitet” där bidraget direkt går att räkna i antal mättade munnar eller 
nöjda pensionärer. Ju mer brukarnära ett projekt är, ju konkretare brukar de vara. 
Brukarnära gräsrotsprojekt kan genomföras såväl i filantropens hemstad som i en 
liten by i Kina.

Ett annat sätt är att hjälpa till är att ge stöd till att bygga en organisations egen 
kapacitet så att de kan bedriva sin verksamhet bättre, effektivare och i större skala. 
Kapacitetsbyggande aktiviteter kan omfatta finansiering, ledarskapsutbildning, 
utveckling och implementering av ekonomi- eller IT-system, förbättring av insam-
lingskompetens, juridisk rådgivning, stöd till strategisk planering och till att förbättra 
organisationens utvärderings- och uppföljningsförmåga.

Som ett exempel kan hjälp till en väntjänstorganisation göras genom finansiering av 
en ny databas som automatiserar matchningen av behov och volontärer och därmed 
ersätta tidskrävande manuell matchning på en anslagstavla. Detta leder till en effek-
tivisering av matchningsprocessen och organisationen kan därmed öka sin kapacitet 
och hjälpa fler personer. Ett annat exempel är Tomas Björkman som genom sin stiftelse 
Ekskäret bland annat kostnadsfritt erbjuder många ideella ledare tillgång till en vacker 
konferensanläggning i skärgården för samtal om viktiga frågor som utvecklar ledarna 
och organisationen.27 Många organisationer har svårt att få stöd för kapacitetsutveck-
ling från befintliga stiftelser, här kan nya filantropiska bidrag göra stor nytta och ge 

27. www.ekskaret.nu
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filantropen en bättre hävstång för insatser. Dessa behov utannonseras sällan så oftast 
krävs en fördjupad dialog med organisationen för att identifiera behoven.

På policynivån kan det vara svårare att mäta hur många glada pensionärer som ett 
bidrag har genererat, eftersom donationen är tänkt att sträva efter en mer långsiktig 
påverkan. Å andra sidan kanske den som stöttar en lobbyist eller en pensionärs-
förening, som driver frågan om att det offentliga ska erbjuda fler dagaktiviteter på 
äldreboenden, kan åstadkomma en större samhällsförändring än de som betalar för 
en halvtidsanställd på väntjänsten. Det är även möjligt att stödja forskning för att öka 
kunskapen inom området för att stärka det intresse som stöds.

Policypåverkan behöver inte vara politisk; det kan handla om att förändra beteende. 
Exempelvis finns flera projekt i utvecklingsländer som, med målet att åstadkomma ett 
paradigmskifte, syftar till att lära invånarna att bygga med miljövänligt material. 

I många fall börjar filantroper med gräsrotsprojekt för att de ofta är konkreta och 
enkla att förstå men när de är mer insatta i frågan vill de påverka de bakomliggande 
strukturerna och intresserar sig då för projekt och organisationer som också fokuse-
rar på policyarbete nationellt eller globalt.

Exempel på nivåer där man kan åstadkomma förändring:
• Gräsrotsnivå
• Kapacitetsbyggnad
• Policyarbete

3.2.4 Samhällsentreprenörer och sociala företag
Ibland kallas samhällsentreprenörer för sociala entreprenörer. Detta är en direkt 
översättning från engelskan, men en inte helt rättvisande sådan eftersom ordet 
”social” på engelska inkluderar mycket mer än ordet ”social” på svenska. Det finns 
varierande definitioner på vad en samhällsentreprenör är. Majoriteten av defini-
tionerna särskiljer en samhällsentreprenör från en vanlig entreprenör så till vida 
att samhällsentreprenören anses sätta de samhällsnyttiga målen före de finansiella 
och använder den eventuella vinsten till återinvesteringar i verksamheten för att 
nå målet. Samhällsentreprenörer använder marknadsmässiga arbetsmetoder för 
att lösa samhällsproblem och strävar efter att skapa långsiktigt självfinansierade 
lösningar som inte enbart är, men till viss del kan vara, beroende av filantropiskt 
kapital.28 Verksamheterna kan ha olika juridiska former. Det kan vara vinstdrivande 
verksamheter, ideella organisationer eller hybrider med inslag av båda.

För att kalla sig samhällsentreprenör krävs också att verksamheten är skalbar, 
d v s att den kan hjälpa fler till en lägre genomsnittskostnad, att den kan tjäna egna 
pengar och att den drivs av viljan att växa och sprida en god idé. Det räcker inte att 

28. Arrillaga-Andreessen, L. (2012). Giving 2.0 - Transform your giving and your world, s 282. 
Jossey-Bass.
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kunna göra dubbelt så mycket för dubbelt så mycket pengar för att kunna kalla sig 
samhällsentreprenör. 

En organisation som arbetat länge med att hitta samhällsentreprenörer med skal-
bara idéer genom en välutvecklad urvalsprocess är Ashoka, som numera också har 
verksamhet i Sverige. Enligt Ashoka är individuella egenskaper hos den som leder 
verksamheten bland de viktigaste förutsättningarna för att idén ska lyckas och få 
genomslag.29 En av deras svenska stipendiater är Mitt Liv, som arbetar för förbättrad 
mångfald och integration på arbetsmarknaden.30  

Andra nätverk för dem som är intresserade av kontakt med samhällsentreprenörer 
i Sverige är CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm) som stödjer nya 
företag och organisationer som löser sociala problem, Reach for Change (Kinneviks 
ideella stiftelse) som stöttar samhällsentreprenörer med fokus på barn och SE Forum 
som är en medlemsorganisation för samhällsentreprenörer. Mötesplats för Social 
Innovation vid Malmö Högskola sprider kunskap och forskning om innovation och 
samhällsentreprenörer samt ger ut nyhetsbrev om branschen.31 

I Sverige används begreppet ”sociala företag” (som inte nödvändigtvis drivs av en 
samhällsentreprenör), för att beskriva ofta relativt små verksamheter som drivs av, 
eller för, personer i utsatta grupper, som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ibland 
kallas de också för sociala arbetsintegrerande företag.32 Ett bra exempel är Basta 
arbetskooperativ som drivs av, och för, före detta missbrukare. Ett annat är Left is Right, 
vars syfte är att erbjuda arbetstillfällen för personer med Asbergers syndrom och som 
framgångsrikt säljer konsulttjänster och påverkar samhällets syn på kompetens. 

Innovativa varianter – Ikotoilet i Kenya
Ett bra exempel på en internationell samhällsentreprenör är arkitekten David Kuria 
som startat ett toalettprojekt i Kenya, Ikotoilet. Det är en verksamhet som har såväl 
ideella, kommersiella och offentliga komponenter. Istället för att bara lösa sani-
tetsproblemen genom att söka filantropiska bidrag för fler toaletter, som dessutom 
kostar i underhåll, angrep David Kuria problemet på ett innovativt sätt.

David Kurias koncept bygger på gemensamma toaletter och duschar där 
användaren betalar per besök. För att se till att de hålls rena har han skapat en 
större byggnad där han integrerat handelsbodar runt om. På så vis har han sett till 
att det ligger i affärsägarnas intresse att hålla toaletterna rena och snygga för att 
de då får fler kunder och därför sköter de underhållet av toaletten i utbyte mot 
försäljningsplatsen. Marken lånas av staten som också har intresse av att saniteten 
blir bättre. Vinsten återinvesteras i att bygga fler duschar och toaletter.33 

29. http://www.ashoka.org
30. http://leftisright.se/vilka-vi-ar/
31. http://socialinnovation.se/sv/
32. http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/
33. GlobalHand (2013), Ecotact’s Ikotoilet concept-Sustainable sanitation services in Kenya 

http://www.globalhand.org/en/browse/partnering/2/all/document/29633
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Innovativa varianter – Dial 1298 Ambulance i Mumbai
En annan modell är att låta de som har möjlighet att betala subventionera för de 
som inte har råd. I den indiska staden Mumbai skedde akuttransporter till sjukhu-
sen för det mesta med taxi eller rickshaw innan Dial 1298 Ambulance startade som 
ett samhällsentreprenöriellt projekt. Målet var att kunna ge sjukvård till alla direkt 
från och med upphämtningen. För att inte nå enbart rika som hade råd att ringa 
ambulans skapades en prismodell som bygger på att de som vill bli transporterade 
till ett privat sjukhus betalar hög taxa och de som vill bli transporterade till ett stat-
ligt sjukhus betalar ingen eller en låg taxa, beroende på inkomst.34 

3.2.5 Tillvägagångssätt för att åstadkomma förändring
Det finns många olika sätt att skapa förändring och det gäller att välja ett sätt man tror 
på. Två filantroper som intresserar sig för klimatfrågan kanske båda tror att vi måste 
förhindra avverkning av urskog på Borneo för att åstadkomma resultat, men väljer 
ändå olika metoder utifrån deras egen förändringsteori. Stöd till forskning är bra för att 
bevisa de negativa konsekvenserna av skogsavverkningen men det tar ofta relativt lång 
tid att ta fram ny vetenskaplig kunskap. Ett annat alternativ är att finansiera WWF:s eller 
Naturskyddsföreningens informationsarbete och kampanjer för att öka allmänhetens 
kunskap och t ex förhindra köp av möbler av vissa träslag. Att påverka lagstiftare och 
regelverk är ytterligare en metod. En filantrop kanske istället satsar på innovation för 
att hon eller han menar att om vi hittar alternativa bränslen eller byggnadsmaterial så 
kommer avverkningen att minska för att efterfrågan minskar.

Några exempel på tillvägagångssätt för att åstadkomma förändring:
• Informationsarbete
• Utbildning
• Forskning
• Innovation
• Akuthjälp
• Preventionsarbete
• Hjälp till självhjälp
• Samhällsentreprenörskap
• Lobbying
• Policyförändring

34. Dial 1298 for ambulance (2013) http://healthmarketinnovations.org/program/dial-1298-
ambulance
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Innovativa varianter– Finansiera ett företags miljöomställning
Ett exempel på ett kreativt tillvägagångssätt att åstadkomma förändring är ett ide-
ellt projekt som finansierade miljöomställningsarbetet hos ett kommersiellt företag 
för att snabba på dess hållbarhetsarbete. Med hjälp av bidrag från filantroper finan-
sierade den ideella organisationen Environmental Defence i USA ombyggnaden av 
FedEx lastbilar från bensinmotorer till hybridmotorer för att minska miljöpåverkan. 
Bidraget gavs också med krav på att alla anställda på FedEx skulle informeras om 
projektet så att de förstod vikten av att ställa om till mer miljövänliga alternativ och 
bli goda ambassadörer för satsningen.35 

Innovativa varianter – Finansiera påverkares utbildning i frågan
I en artikel i Stanford Social Innovation Review 2006 föreslog Rockefeller 
Philanthropy Advisors att fler stiftelser borde satsa på att finansiera kunskapslyft 
hos påverkare i samhället.36 Argumenten är tydliga: För att förändring ska ske krävs 
att påverkare vill förändra och vill förändras själva. För det krävs att de får kunskap 
och kunskapsinhämtning tar tid. En idé skulle kunna vara att finansiera sex måna-
ders frivillig tjänstledighet för politiker, toppchefer i näringslivet samt ledare inom 
ideell sektor och utbilda dem i vilka förändringar som krävs för att hantera några 
av jordens stora problem och utmaningar. På det sättet får de med sig kunskap när 
de återinträder på sina positioner och verktyg att arbeta för förändring utifrån sina 
olika plattformar.

3.3 Personliga vägval
En filantrop som hittat sitt fokus, valt plan, nivå och metod och som definierat sin 
förändringsteori behöver också ta ställning till en mängd taktiska vägval. Fler av 
dessa styrs av förändringsteorin men ställningstagandena som beskrivs nedan är 
ändå värda att reflektera över för den som ger.

3.3.1 Bredd eller djup
Det kan vara roligt att ge till många olika initiativ men de flesta filantroper väljer att 
fokusera på några utvalda områden. Att stödja färre initiativ minskar den adminis-
trativa bördan. Ett smalare fokus på givandet, kopplat till förändringsteorin, gör det 
lättare att sortera bland alla förfrågningar. Filantroper som valt ett tydligt fokus väljer 

35. Barroso, D. (red) (2006), Finding philanthropy´s new sweet spot - Powerful and Innovative 
Ideas for Grantmakers, Investors and Nonprofits. Rockefeller Philanthropy Advisors, Stanford 
Social Innovation Review. http://rockpa.org/document.doc?id=20

36. Barroso, D. (red) (2006), Finding philanthropy´s new sweet spot - Powerful and Innovative 
Ideas for Grantmakers, Investors and Nonprofits. Rockefeller Philanthropy Advisors, Stanford 
Social Innovation Review. http://rockpa.org/document.doc?id=20
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också oftare att prata offentligt om sitt engagemang, kanske för att fokus ger mer tid 
till fördjupning vilket gör att de får större kunskap och känner sig tryggare med att 
uttala sig i frågan.

Stiftelsen The World We Want Foundation, grundad av Paul Leander-Engström, har 
ett smalt fokus för sitt givande. Stiftelsen har valt att enbart stödja projekt i utveck-
lingsländer som syftar till att både minska fattigdom och förhindra miljöförstöring. 
Därtill går de bara in i projekt som är väldefinierade, tydligt avgränsade och som drivs 
av välutbildade och drivna samhällsentreprenörer.37 

Vissa filantroper har också avsatt ett belopp att fördela till vänförfrågningar, 
vid sidan om deras huvudfokus. De skiljer detta från sitt övriga givande för att inte 
behöva göra omfattande analyser och långsiktiga åtaganden och för att snabbt kunna 
ge utan att det blir för komplicerat. Denna pott kan ingå i stiftelsen eller tas direkt 
från det egna bankkontot. Båda tillvägagångssätten är vanliga.

3.3.2 Öronmärkt eller inte
Donatorer har en tendens att främst ge pengar öronmärkta för ett visst projekt 
medan de ideella organisationerna helst önskar att få gåvor utan sådana förbehåll för 
att underlätta prioriteringar i verksamheten och för att minska administration i form 
av återrapportering av enskilda projekt.

För ideella organisationer är det lättare att hitta finansiering till projekt som är 
enkla att förklara och som inte är förknippade med moraliska ställningstaganden. Det 
medför samtidigt att mer komplexa projekt kan tvingas läggas ned för att de kräver 
för mycket resurser för att samla in de pengar som behövs. Ofta gäller detta projekt 
som tar sig an utmaningar eller metoder som är oprövade. Icke öronmärkta bidrag 
kan ibland vara de bidrag som har störst betydelse på längre sikt. På grund av synen 
på HIV/AIDS i början 1980-talet var det svårt att samla in pengar till projekt för att 
vårda sjuka eller för att förhindra spridning av sjukdomen. Då var det fria medel, ofta 
skänkta av anhöriga till de drabbade, som gjorde att ideella organisationer kunde 
börja rikta in sig på behovet att utveckla bromsmediciner så snabbt som trots allt 
gjordes.

För den som är intresserad av entreprenörskap och inte är rädd för risk rekom-
menderas att leta efter nystartade organisationer med en väldefinierad strategi och 
snabbt tillväxt som leds av drivna grundare. Organisationens storlek är av mindre 
betydelse än dess förändringsteori för att filantropens engagemang ska bli givande 
för båda parter. Organisationers behov av filantropiskt riskkapital är mycket stort. 
Ofta tvingas organisationer att söka projektpengar utan att ha tillräckligt med finan-
siering för att bedriva kärnverksamheten och de har svårt att bygga upp en nödvändig 
infrastruktur för att kunna hantera de många projekten. Den amerikanska filantropen 
Laura Arrillaga-Andreessen förespråkar att man istället för standardiserade ansök-
ningskriterier frågar organisationerna vad de skulle behöva få finansierat men som 

37. http://www.theworldwewant.se/what-we-do/
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de har svårt att hitta resurser till.38 Svaret är oftast att de saknar medel för att bygga 
upp sin organisatoriska infrastruktur, t.ex. IT, managementprocesser, kunskapshante-
ringssystem och finansieringskompetens.

Olika typer av donationer:
• Icke-öronmärkta gåvor till organisationen – helt fria
• Donationer till specifika projekt (som helst ska inkludera projektets overhead-

kostnad för administration och insamling)
• Donationer för att bygga organisationens kapacitet och infrastruktur så att de  

kan åstadkomma mer och bättre resultat för pengarna
• Stipendier till utvalda individer innanför eller utanför organisationen

3.3.3 Aktivitetsgrad och publicitet
Många filantroper säger att det filantropiska engagemanget är deras roligaste arbets-
uppgift och att de dedicerar allt mer tid till det, alla har dock inte den möjligheten. Som 
filantrop är det bra att fundera över vilka delar i processen som verkar spännande och 
hur mycket tid som finns att avsätta till att själv undersöka och läsa på, träffa andra 
givare, utvärdera finansieringsförslag, skriva avtal och att hålla sig uppdaterad med 
utvecklingen inom området.

Det finns också en skillnad i att välja att vara proaktiv och själv leta upp orga-
nisationer och projekt att engagera sig i, eller att inta ett reaktivt förhållningssätt 
och ta ställning till de projekt och organisationer som själva söker upp filantropen. 
Vissa proaktiva filantroper tar till exempel bara emot ansökningar som de själva har 
efterfrågat. För att urvalet av projekt att stödja inte ska bli begränsat behöver den 
som väljer ett reaktivt förhållningssätt lägga kraft på att marknadsföra möjligheten 
att söka bidrag; marknadsföring är ibland mycket svårare och mer resurskrävande än 
förväntat.

I Sverige väljer många filantroper att vara mer eller mindre anonyma, vilket kanske 
kan härledas till Jantelagen. Den som går ut med sitt namn gör ofta det för att aktivt 
hjälpa till att samla in pengar till organisationen genom att låna ut sitt namn eller för 
att öppna dörrar till andra potentiella donatorer. Filantroper som inte väljer att vara 
anonyma finner också en poäng i att vara publika för att påverka filantropifrågan i 
stort. Det kan handla om att inspirera andra genom att berätta varför det är givande 
att ge eller om fallgropar som kan undvikas. Till exempel berättade Barbro Osher både 
i Sommar i P139 och i TV-programmet Kobra om sitt filantropiska engagemang och 
om vad svenska filantroper bör undvika att inspireras av från amerikansk filantropi.40 

38. Arrillaga-Andreessen, L. (2012), Giving 2.0 - Transform your giving and your world. Jossey-
Bass.

39. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/56860?programid=2071
40. http://sv.wikipedia.org/wiki/Barbro_Sachs-Osher
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Filantroper som avstår från att vara publika hänvisar ofta till att de är rädda för att 
översvämmas med ansökningar och tiggarbrev.

3.3.4 Välja själv eller ta hjälp
Den som inte har tid eller tillräcklig kunskap att själv utvärdera vilka projekt han eller 
hon ska stödja, anställer vanligtvis någon som blir ansvarig för stiftelsen eller tar 
hjälp av en fristående filantropisk rådgivare. På rådgivarområdet finns flera inter-
nationella aktörer, exempelvis Rockfeller Philanthropy Advisors i USA eller Active 
Philanthropy i Tyskland. I Sverige finns bland andra Social Initiative som sedan tio 
år erbjuder rådgivning och hjälp att hitta och utvärdera projekt runt om i världen åt 
filantroper och företag. Några av de internationella bankerna som UBS och Coutts 
erbjuder kostnadsfri filantropisk rådgivning till sina stora kunder. Även om de svenska 
bankerna börjat erbjuda liknande tjänster så har de fortfarande främst sin expertis 
inom stiftelseadministration och skattelagstiftning, snarare än inom strategier för 
filantropisk verksamhet. 

3.3.5 Tidshorisont - evigheten eller spend-out
Den vanligaste tidshorisonten för filantroper som skapat en avkastningsstiftelse är 
att den ska dela ut i evighet. För dessa stiftelser är gåvor i framtiden lika viktigt som i 
nutiden. Många möjligheter och utmaningar kommer inte heller att ta slut, till exem-
pel kommer en viss andel barn att växa upp i familjer med alkoholiserade föräldrar 
och behöva stöd på olika sätt. Andra syften som kräver långsiktiga satsningar, exem-
pelvis att stödja grundforskning och utbildning, motarbeta rasism eller finansiera 
stödprogram för utsatta har också ett evighetsperspektiv. Ytterligare en anledning 
att välja ett evighetsperspektiv kan vara att säkerställa att kommande generationer 
i familjen har något viktigt att samlas kring. Nackdelar med evighetsstiftelser är att 
problem har en tendens att förändras över tid och en stiftelse som ska ge i evighet 
kan ha begränsad flexibilitet att anpassa sig efter samhällets förändringar. Idag finns 
många äldre stiftelser som har svårt att hitta mottagare som passar deras numera 
ålderdomliga ändamålsparagrafer.

Allt fler - men dock fortfarande en minoritet - väljer att donera alla resurser de 
avsatt till filantropi under sin livstid genom så kallade spend-out-stiftelser (ibland 
även kallade sunset-stiftelser eller spend-down-stiftelser).41 Det innebär att stiftelsen 
har som mål att spendera allt kapital den förfogar över under en bestämd tidshori-
sont, ofta 15-20 år. En filantrop som väljer att spendera allt under sin återstående 
livstid behöver heller inte oroa sig för hur hon eller han ska formulera sig i stiftelse-
paragraferna för att undvika att kommande generationer ska missförstå filantropens 
intention.

Det finns flera olika anledningar för filantroper att välja spend-out-alternativet. Ett 
av de mest omtalade argumenten är grundarens vilja att se resultatet av sitt givande 

41. http://cspcs.sanford.duke.edu/spenddown_library
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under sin livstid. Ett annat argument är att dagens problem är så akuta att det inte 
finns någon anledning att dra ut på arbetet med att t ex motverka klimatförändring-
arna eller forskningen för att hitta botemedel på sjukdomar utan det är bättre att 
agera kraftfullt direkt.42

En annan anledning till ökningen av intresset för spend-out-stiftelser är familjeskäl. 
Av naturliga skäl talas det sällan öppet om detta, men meningsskiljaktigheter inom 
familjen kan vara ett skäl till att välja denna inriktning. Efter flera generationer har 
kanske familjen inte bara splittrats geografiskt utan också politiskt och värderings-
mässigt. En anledning kan även vara avsaknaden av arvingar.

Betydelsen av spend-out-stiftelser ökar i USA och Storbritannien och stiftelsefor-
men har även börjat få fäste i Sverige. Förespråkare för spend-out-stiftelser hävdar 
att pengar satsade idag är mer värda än pengar imorgon eftersom att det är svårt 
att förutspå vilka av framtidens problem som behöver filantropiska medel. Det finns 
också en tro på att en stiftelsegrundare förmår att agera snabbare och mer kraftfullt 
än senare arvtagare. De som förespråkar evighetsperspektivet menar istället att 
kapitalet och kunskapen växer med tiden vilket gör att donationerna blir både större 
och bättre med ett evighetsperspektiv.

En studie som gjorts av National Center for Family Philanthropy på spend-out-
stiftelser visar att donatorerna hade mer givande diskussioner med mottagarorga-
nisationerna när de öppnade upp för en ökad men tidsbegränsad bidragsgivning. 
Istället för att organisationerna sa vad de trodde att stiftelsen ville höra för att inte 
riskera långsiktiga bidrag så berättade de öppet och ärligt om vad de ville och vilka 
resurser som behövdes.43 

En nackdel med spend-out-stiftelser är att det kan vara känslomässigt svårt att 
avsluta ett filantropiskt projekt som man trivs att arbeta med. En filantrop beskriver 
det så här: ”Det är förföriskt att arbeta med filantropi. Alla du pratar med tycker att 
du är rolig och intressant att prata med. Folk är nyfikna på att höra vad du tänker och 
tycker. När pengarna är slut behöver du inte bara skaffa dig ett jobb utan du stängs 
också ute från olika sammanhang”.44 En annan nackdel är att spend-out-stiftelser ofta 
”tvingas” att ge ut stora summor och att stora summor tenderar att gå till stora orga-
nisationer och mindre initiativ prioriteras bort. Det kräver också större personligt 
engagemang från grundaren och styrelsen för att göra av med stiftelsens hela kapital 
innan grundaren dör.

42. Institute for Philanthropy. (2010), The Power of Now - Spend Out Trusts and Foundations in 
the UK http://www.instituteforphilanthropy.org/images/files/the_power_of_now_spend_
out_trusts_in_the_uk.pdf”

43. Institute for Philanthropy. (2010), The Power of Now - Spend Out Trusts and Foundations in 
the UK http://www.instituteforphilanthropy.org/images/files/the_power_of_now_spend_
out_trusts_in_the_uk.pdf

44. Hanisch, L. (2011), Giving it away now to make the most difference. Tactical philanthropy. 
http://www.tacticalphilanthropy.com/2011/01/giving-it-away-now-to-make-the-most-
difference/
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The National Center for Family Philanthropy rekommenderar åtminstone ett 20-års-
perspektiv för spend-out-stiftelser. Skulle stiftelsen nå sina mål innan dess kan pro-
jektet alltid avslutas i förtid. Vanligtvis tar det cirka tre år att planera och komma 
igång med en stiftelse, fem år för att hitta rätt utdelningstakt och storlek på bidragen 
och två år för att fasa ut stiftelsen, de menar därför att tio år kan vara en väl kort 
tidshorisont.45 

Ett exempel på hur man kan formulera möjligheten till spend-out i stadgarna:

Stiftelsens styrelse kan besluta att dela ut hela eller delar av stiftelsens kapital 
för främjande av stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan dock inte dela ut hela sitt 
kapital förrän fem år har förflutit från stiftelsens bildande. För att dela ut av 
stiftelsens kapital krävs beslut av en enig styrelse. Gåvor som stiftelsen erhåller 
skall läggas till stiftelsens kapital om ej givaren föreskriver annat”.

Nedan följer ett exempel på hur stiftelser som bestämt sig för att dela ut allt har 
agerat vid omställningen. En internationell stiftelse som skiftade från evighetsper-
spektiv till spend-out gjorde flera förändringar för att underlätta för mottagarna den 
dag de själva skulle sluta ge. Stiftelsen skiftade från årliga ansökningar och bidrag 
till fleråriga bidrag och gav mottagarorganisationerna tio procent påslag på bidra-
get att använda för utvärdering av organisationen och programmen. Inför avslutet 
annonserade de flera år innan att de skulle skära ner givarbudgeten, med 15 pro-
cent det första året och 30 procent det andra året, innan avslutet för att förbereda 
mottagarorganisationen.46

En spend-out-stiftelse ville visa andra givare vad en organisation, som de valt att 
stödja, kunde åstadkomma om de fick tillräckligt med resurser. Organisationen hade 
tidigare alltid haft bristande resurser men stiftelsen gick in med stora bidrag med 
målet att inspirera andra givare att ta vid när deras stiftelse slutade att ge.47

Spend-out-relationen är ett tveeggat svärd för mottagarna. Samtidigt som stora 
bidrag uppskattas finns hela tiden vetskapen om att bidraget kommer att ta slut. Flera 
av de amerikanska spend-out-stiftelserna har därför arbetat för att stärka mottagar-
organisationerna och göra dem attraktiva för andra donatorer. T ex har de anordnat 

45. Stone, D. (2005), Alternatives to Perpetuity – Conversations Every Foundation Should Have. 
National center for family philanthropy. http://www.cof.org/files/Documents/Family_
Foundations/Perpetuity-vs-Limited-Life/Alternatives-to-Perpetuity-Foundations-That-
Decide-to-Spend-Down.pdf

46. Stone, D. (2005), Alternatives to Perpetuity – Conversations Every Foundation Should Have. 
National center for family philanthropy. http://www.cof.org/files/Documents/Family_
Foundations/Perpetuity-vs-Limited-Life/Alternatives-to-Perpetuity-Foundations-That-
Decide-to-Spend-Down.pdf

47. Stone, D. (2005), Alternatives to Perpetuity – Conversations Every Foundation Should Have. 
National center for family philanthropy. http://www.cof.org/files/Documents/Family_
Foundations/Perpetuity-vs-Limited-Life/Alternatives-to-Perpetuity-Foundations-That-
Decide-to-Spend-Down.pdf
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ledarskapsutbildningar för de anställda, utbildning i utvärderingsarbete eller insam-
ling och satt samman nätverk för organisationer i samma position. En stiftelse gav 
matchande bidrag för alla bidrag som organisationen själv sökte och fick in för att 
motivera dem att etablera andra donatorrelationer.48 

En filantrop måste inte börja med ett spend-out-perspektiv för att vara kreativ och 
modig i sitt bidragsgivande. I USA finns det stiftelser som tidigare haft ett evighetsper-
spektiv som fattat beslut om att istället bli spend-out genom att öka bidragsgivningen 
och göra av med hela kapitalet. I Sverige går det inte att göra om en stiftelse med ett 
evighetsperspektiv till en spend-out-stiftelse om det inte står inskrivet i stadgarna. 
Däremot kan nya donationer till stiftelsen ha som krav att de ska spenderas inom 
en viss tidsram. Till exempel så bildades H&M:s Conscious Foundation 2007 som en 
avkastningsstiftelse med evighetsperspektiv men när familjen Persson donerade ett 
tillskott på 500 miljoner år 2013 så skrevs det in i gåvobrevet att hela den nya dona-
tionen får spenderas, inte bara avkastningen.49

Ytterligare punkter att ta i beaktande för den som funderar på att starta en 
spend-out:

• Sätt upp tydliga mål och strategier för stiftelsen. Håll fast vid dessa.
• Anpassa investeringsprofilen så att avkastningen maximeras i förhållande till 

tidsperspektivet. Spend-out-stiftelser kan inte, som evighetsstiftelser, hantera 
konjunkturcykler på börsen genom att hålla ut och vänta på att konjunkturen 
vänder. För att ha tillräckligt med likviditet måste de gradvis övergå från aktiein-
vesteringar till fonder eller räntebärande investeringar som ger högre stabilitet 
och lägre riskprofil.

• Anpassa utbetalningsschemat och se till att det finns tillräckligt med resurser 
för att hantera stiftelsens utgifter fram till tidpunkten för stiftelsens avslut. 
Vissa organisationer har inte organisatorisk kapacitet att ta emot stora gåvor. 
Det kan därför vara viktigt att undersöka om man samtidigt behöver ge stöd till 
t ex rekrytering eller IT-utveckling.

• Sätt mottagarorganisationerna i fokus och ge dem om möjligt löfte om fleråriga 
bidrag.

• Var extremt tydlig med att - och när - stiftelsen kommer att sluta dela ut bidrag 
och hjälp mottagarna att förbereda sig för detta.

• Stöd eventuellt mottagarorganisationerna i processen att hitta nya donatorer 
efter att spend-out-stiftelsen slutat ge.

• Planera hur stiftelsen ska bli ihågkommen efter det att den slutat ge. Ska den ge 
ut en skrift, donera allt material till forskning eller göra en stor slutdonation?

48. Stone, D. (2005), Alternatives to Perpetuity – Conversations Every Foundation Should Have. 
National center for family philanthropy. http://www.cof.org/files/Documents/Family_
Foundations/Perpetuity-vs-Limited-Life/Alternatives-to-Perpetuity-Foundations-That-
Decide-to-Spend-Down.pdf

49. Samtal med Helena Thybell, verksamhetsledare H&M Consious Foundation, 130916
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• Personalbehovet ser ofta ut som en normalfördelningskurva. I planeringsfasen 
är det litet, när strategin ska implementeras och mottagarorganisationer 
identifieras ökar personalbehovet för att sedan minska igen när antalet nya 
mottagare minskar och fleråriga bidrag ökar. En rekommendation är att ha 
en mix av anställda och konsulter samt ett lojalitetsprogram så att anställda 
stannar kvar i organisationen ända till dess att allt arbete är fullgjort.50

Exempel på olika tidsperspektiv:
• Avkastningen på kapitalet delas ut i oändlighet
• Stiftelsen ha ett evighetsperspektiv och specifika projekt eller teman för  

givandet har tydliga slutdatum
• Spendera hela kapitalet under en begränsad tidsperiod och avsluta  

stiftelsen därefter

Innovativa varianter – Buffet – avkastning som ska spenderas varje år
Warren Buffets donation till Bill och Melinda Gates stiftelse hör till en av de mer 
kreativa lösningarna.51 Buffets donation har ett spend-out-perspektiv och fokuserar 
på mycket stora satsningar samtidigt som den maximerar tillväxtpotentialen i dona-
tionen. Buffet gav Gates Foundation tio miljoner aktier i sitt bolag Berkshire Hathaway 
som betalas ut med fem procent av aktierna varje år. Kravet är att donationen, med 
Berkshire Hathaway som mellanhand, ska spenderas snabbt och kraftfullt. Varje 
års donation måste spenderas under året. Buffet har inte definierat ändamålet mer 
specifikt än ”aktuella behov”. Även om antalet aktier minskar har beloppet ökat varje 
år då aktierna stigit i värde. År 2011 donerade Buffet 1,6 miljarder dollar till Gates 
Foundation.

Bill och Melinda Gates har själva sagt att deras stiftelses hela kapital (36 mil-
jarder dollar 2011) ska spenderas inom 50 år efter deras död. Buffet är lite otåligare 
och har ställt som krav att alla aktier som återstår när han dör måste spenderas på 
filantropi inom tio år efter att hans dödsbo är klart, inklusive donationen till Bill & 
Melinda Gates stiftelse.

50. Stone, D. (2005), Alternatives to Perpetuity – Conversations Every Foundation Should Have. 
National center for family philanthropy. http://www.cof.org/files/Documents/Family_
Foundations/Perpetuity-vs-Limited-Life/Alternatives-to-Perpetuity-Foundations-That-
Decide-to-Spend-Down.pdf

51. Rockefeller Philanthropy Advisors, Setting a Time Horizon. http://rockpa.org/document.
doc?id=166
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3.3.6 Koppling till annan verksamhet
De som äger egna företag kopplar ibland sin filantropi till sin näringsverksamhet t ex 
genom att involvera medarbetare i organisationer som filantropen skänker pengar 
till genom att låta dem, på arbetstid, delta i den ideella organisationens arbete som 
volontärer.

Som filantrop är det bra att också inventera sina andra investeringar, t ex för att 
undvika tidningsrubriker liknande dem som drabbade Gates Foundation när det 
uppdagades att barn i Nigerdeltat som stiftelsen försökte bota från mässlingen 
istället blev lungsjuka av sotet från Shells och Exxons oljefält, företag som stiftelsen 
samtidigt investerade i.52

3.4 Att involvera familjen
Filantropi kan vara ett sätt att tillsammans med familjen prata om värderingar, dela 
upplevelser, lära tillsammans och utveckla en gemensam vision på ett sätt som sam-
arbeten i näringslivet inte erbjuder. Att tillsammans komma fram till ett motiv för att 
ge och att välja inriktning kan skapa ett stort engagemang som fördjupar relationerna 
inom familjen.

Alla familjemedlemmar kommer troligen inte vilja ha samma inriktning på givan-
det. Det är därför viktigt att lägga kraft på kommunikation mellan alla involverade 
kring hur filantropin passar in familjens övergripande finansiella struktur. Det är en 
fördel att möjliggöra för olika givarstilar, involveringsgrad och inriktningar så att alla 
som vill känner att de kan vara med och ha en roll.

För att minska risken för missförstånd är det också viktigt att tidigt komma överens 
om hur beslut fattas, hur delegationsordningen ska se ut samt hur makt och kontroll 
ska fördelas mellan familjemedlemmarna. Även en diskussion om familjerelationerna 
eller målet med filantropin bör prioriteras högst.

Både äldre och yngre vill gärna ge tillsammans med sin familj. De äldre vill kanske, 
genom filantropiska aktiviteter, försäkra sig om att barnen ”behåller fötterna på jor-
den”, den yngre generationen ser det ofta som ett sätt att förena sina samhällsintres-
sen med ansvaret för att förvalta en familjeförmögenhet.53 

Även mycket små barn kan skolas in i att ta ansvar och dela med sig. Ett sätt kan 
vara att dela upp barnens veckopeng i tre och säga att en tredjedel får de köpa vad de 
har lust för, en tredjedel ska de spara för framtiden och en tredjedel ska de ge bort 
till någon organisation som de tycker gör viktiga saker. Yngre barn väljer ofta organi-
sationer relaterat till djur- och naturskydd. Familjer med små barn kan ha fördel av 

52. Piller, C., Sanders, E. & Dixon, R. (2007) Dark cloud over good works of Gates Foundation. Los 
Angeles Times. http://www.latimes.com/news/la-na-gatesx07jan07,0,2533850.story

53. Charities Aid Foundation. (2012), The future stars of philanthropy. How the next generation 
can shape a bright future. https://www.cafonline.org/my-personal-giving/long-term-giving/
future-of-philanthropy/future-stars-of-philanthropy.aspx
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att välja projekt som ligger nära geografiskt så att de kan besöka dem tillsammans 
och se projektet växa fram. Familjer med tonårsbarn väljer kanske hellre internatio-
nella projekt för att kunna resa och upptäcka världen tillsammans. Peter och Allison 
Rockefeller gör till exempel en läroresa varje år tillsammans med sina döttrar då de 
besöker ett projekt eller ett område som de donerar pengar till för att barnen tidigt 
ska komma in i - och lära sig uppskatta - det filantropiska givandet.54 

En annan modell för att träna barn i ett filantropiskt tänkande är att de får en viss 
summa som de får skänka till ideella verksamheter varje år. Vid några tillfällen per år 
får de möjlighet att argumentera för två till tre alternativ och sedan väljer familjen 
tillsammans vilket av alternativen som får donationen

3.4.1 Olika generationers prioriteringar
Olika generationer prioriterar olika frågor. En stor internationell studie som under-
sökt drivkrafterna hos personer som äger mer än ca 15 miljoner kronor visar bland 
annat att de som är födda på 1980- och 1990-talet har andra givarpreferenser än de 
som är födda före 1970.55 Tabell 1 visar på skillnaden i givarpreferenser hos dessa 
olika grupper.

Tabell 1: Olika generationer prioriterar olika ändamål 56

Studien visade också att den yngre generationens givare är mer benägna att prata om 
sitt givande, involvera sina vänner, ge i givarcirklar och inte minst att nätverka med 
personer som delar deras givarintresse. Yngre är också mer positivt inställda till att 

54. Samtal med Peter och Allison Rockefeller i Tocqueville 130518
55. Scorpio Partnership. (2011), The Future Wealth Report - A client revolution. Insight from the 

world’s wealthy. http://www.scorpiopartnership.com/uploads/pdfs/scorpio_future_wealth_
report.pdf

56. Charities Aid Foundation. (2012), The future stars of philanthropy. How the next generation 
can shape a bright future. https://www.cafonline.org/my-personal-giving/long-term-giving/
future-of-philanthropy/future-stars-of-philanthropy.aspx

Intresse hos yngre 
<30

Intresse hos äldre 
>45

Fatti  gdomsbekämpning 45 % 28 %

Klimatf rågan 25 % 20 %

Stöd/förebyggande arbete inom 
alkohol- och drogområdet

14 % 35 %

Välfärd för äldre 9 % 20 %

Vill bidra med egen kompetens 33 % 16 %
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bidra med pro bono-resurser, dvs gratis  tjänster och produkter från bolag som de 
äger till ideella verksamheter.57 Den äldre generationen har varit, och vill fortfarande, 
vara mer anonym. 41 procent jämfört med 32 procent av de yngre, tycker anonymitet 
är viktigt.

Figur 3 nedan illustrerar vad olika generationer tycker är viktigt när de ger. 
Filantroper som är över 45 år fokuserar mer på organisationens administrativa kost-
nader, som de ser som ett effektivitetsmått, medan den yngre generationen är mer 
angelägen om att organisationen kan visa på bra resultat och att arbetet ger önskad 
effekt. En anledning till detta kan vara att ideella organisationer relativt nyligen börjat 
diskutera att mäta samhällsnytta. Tidigare var det generella måttet på en organisa-
tions effektivitet hur mycket de spenderade på administration. 

Figur 3: Vad är viktigt med ditt givande?58 

Sammanfattningsvis kan sägas att de lite äldre filantroperna fokuserar på organisatio-
nens förmåga att hantera sina kostnader och vara effektiv, medan de yngre värderar 
organisationens resultat och samhällsnytta och hur de själva som person kan bidra. 
Intervjuerna i undersökningen visade att de yngre inte ser givandet som en tyst plikt 
de måste utföra utan som en möjlighet att göra skillnad och som de vill ta tillvara på.

57. Pro bono (för det goda) innebär att företaget gratis delar med sig av sina produkter och 
tjänster till den ideella organisationen.

58. Charities Aid Foundation. (2012), The future stars of philanthropy. How the next generation 
can shape a bright future. https://www.cafonline.org/my-personal-giving/long-term-giving/
future-of-philanthropy/future-stars-of-philanthropy.aspx

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Pr
oc

en
t a

v 
de

 s
om

 s
va

ra
t

Fo
ku

s p
å d

e 

stö
rst

a b
ehove

n

Visi
on och

 st
rat

egi

M
ätb

ar
het

M
öjlig

het  
ll 

perso
nlig

 delak
 gh

et

Sty
rn

ing o
ch

 le
dning

Arb
etsl

edning o
ch

 perso
nal

Andel 

ad
minist

ra 
onsko

stn
ad

er

Reko
mmenda 

oner 

frå
n vä

nner
Annat

Vet in
te

66%

60%

44%

45%

42%

45%

33%

16%
21%

23%

17%

13%

36%

16% 10%

6%
3%4%

2%



E N T r E p r E Nör sk A p sf oru m 39

4
Verktyg för att 
implementera den 
filantropiska strategin
När filantropen kommit fram till vad som ska förändras kommer nästa steg i proces-
sen – att bestämma hur givandet ska gå till. Få filantroper ger direkt till behövande 
utan den absoluta merparten av bidragen går genom en eller flera organisationer, 
oftast från en stiftelse till en ideell organisation, som i slutänden är de som organise-
rar hjälpverksamheten.

Input är de medel som ges till organisationen, medan de resultat eller effekter 
som åstadkoms betecknas som impact. Medlen kan i sin tur delas in i två kategorier; 
ekonomiska medel (kontanter, värdepapper osv) och andra resurser (t ex fastigheter, 
tid och kunskap).59 

Vanligt är också att materiella medel (t ex kontanter, värdepapper, fastigheter) i 
första skedet doneras från en privatperson till en stiftelse och det är den årliga avkast-
ningen från dessa resurser som i nästa skede doneras i enlighet med stiftelsens syfte. 
Ett välkänt exempel på detta är Nobelstiftelsen som förvaltar den förmögenhet som 
Alfred Nobel lämnade efter sig och som använder delar av den årliga avkastningen till 
den prissumma som Nobelpristagarna får.

I Sverige ges runt 80 procent av alla donationer till ideella organisationer via 
stiftelser. I USA är tre fjärdedelar av donationerna bidrag direkt från privatpersoner. 
En viktig förklaring till detta är den generösa skattelagstiftningen i USA som ger 
omfattande avdragsrätt för privata bidrag till välgörande ändamål. I Sverige gynnar 

59. Filip Wijkström ”Att fånga in, kartlägga och mäta filantropin”, underlag och presentation för 
Filantropiskt Forums styrgrupp (Stockholm, mars 2012)
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skattelagstiftningen filantropi via stiftelser. På senare år har även i Sverige möjlighe-
terna att ge med skattelättnad blivit fler, bland annat genom möjligheten att skänka 
aktieutdelning skattefritt. Privata donationer på mindre belopp har blivit avdrags-
gilla, under förutsättning att de skänks till kvalificerade mottagarorganisationer. Det 
är dock för tidigt att uttala sig om vilka effekter dessa förändringar har fått för den 
svenska filantropin.60 

Tidigare har filantropi i princip bara handlat om donationer och varit helt utan 
krav på avkastning. Nu har spektrumet vidgats, framförallt sedan olika verktyg för 
samhällsnyttoorienterade investeringar (impact investments) har utvecklats av 
finansiella rådgivare och fondförvaltare. Istället för ren filantropi satsar filantroperna 
numera också på att få finansiell avkastning parallellt med att pengar satsas i projekt 
som bidrar till samhällsnytta. Filantropin kan därmed också handla om att acceptera 
avkastning under marknadsgenomsnittet. Följande avsnitt går igenom olika verktyg 
som kan användas för att ge.

4.1 Direkt ur fickan
Den som börjar sin filantropiska resa väljer sällan att direkt starta en stiftelse eller 
sätta igång ett eget projekt från grunden. De flesta väljer att stödja en redan existe-
rande organisation som ligger i linje med ens intressen och ”tar pengarna direkt ur 
fickan”. I amerikansk litteratur betecknas detta som check book giving. Det finns ett 
antal sätt att ge direkt ur fickan som beskrivs nedan. 

4.1.1 Autogiro – folkhemsfilantropi
Det svenska givandet har karaktäriserats av många givare som ger relativt små sum-
mor. År 2012 skänkte privatpersoner drygt 5,2 miljarder kronor till ideella organisa-
tioner med 90-konton. Det är en ökning med närmare sex procent jämfört med året 
innan.61 

Många ideella organisationer är finansierade på detta sätt, enligt principen ”många 
bäckar små”, speciellt de som arbetar med katastrofhjälp och verkar nära motta-
garna. Figur 6 visar de organisationer som samlar in mest bidrag från allmänheten. 
Att ge några hundralappar i månaden via autogiro eller att göra donationer i samband 
med katastrofer kallas ibland för ”folkhemsfilantropi”.62 

För att stimulera folkhemsfilantropi har regeringen sedan 2012 gjort det möjligt att 
dra av mindre belopp på skatten. Den som ger till kvalificerade mottagarorganisationer 

60. Intervju av Daniel Persson med Pontus Braunerhjelm http://www.helagotland.se/ledare/
artikel.aspx?articleid=7838962

61. http://www.metro.se/nyheter/sa-mycket-pengar-skanker-svenskarna-till-valgorenhet/
EVHlif!CIaAhvh3e3QNs/

62. Braunerhjelm, P m fl. (2012), Sverige behöver fler filantroper, SvD Opinion, 28 oktober.
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får dra av 25 procent av beloppet på gåvor upp till 6 000 kronor per år, dvs ett högsta 
avdrag på 1500 kronor.63 

Figur 4: Sveriges 10 största insamlingsorganisationer. Insamlade medel i miljoner 
kronor.64 

4.1.2 Crowdfunding och mikrodonationer 
En modernare variant av folkhemsfilantropi är att delta i gemensamma insamlingar 
genom så kallad crowdfunding eller mikrodonationer. Dessa insamlingar sker via 
webbplatser som presenterar olika projekt där givaren tydligt kan se vad hon eller 
han ger till, hur många andra som gett och hur mycket som saknas för att projektet 
ska kunna realiseras. Crowdfunding används ibland även som metod för att finansiera 
vinstdrivande projekt, då i form av mikroinvesteringar.

Webbplatser som erbjuder möjligheter till mikrodonationer är ett bra verktyg för 
en ny filantrop att testa sitt intresse utan direktkontakt med de ideella verksam-
heterna. På så sätt går det att bilda sig en uppfattning om vilken typ av problem, 

63. http://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalafatillbaka/skattereduktionforgavor.4.5fc8c9
4513259a4ba1d800064144.html

64. http://www.frii.se/om-insamling/statistik/

1. UNICEF SVERIGE
(506,5)

2. CANCERFONDEN
(503,8)

4. LÄKARE UTAN GRÄNSER
(320,1)

3. RÄDDA BARNEN
(415,7)

5. SOS BARNBYAR
(279,9)

6. HJÄRT/LUNGFONDEN
(232,9)

7. SVENSKA RÖDA KORSET
(209,7)

8. VÄRLDSNATUR-
FONDEN WWF

(204,5) 9. BARNCANCER-
FONDEN
(185,5)

10. PLAN SVERIGE
(174,5)
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organisationer och projekt som är av intresse utan att behöva känna ansvar för att 
uppta en organisations tid. Svenska WebaidShop.se och internationella GlobalGiving.
org samt Jolkona.com är exempel på webbplatser som förmedlar mikrodonationer till 
ideella verksamheter på detta sätt.

4.1.3 Testamentsgåva
Ett annat sätt att ge av sina tillgångar till ideella organisationer är att skriva in det i sitt 
testamente eller låta det ske per automatik för den som inte har några arvingar. Om 
en avliden person inte har några arvingar går tillgångarna till Allmänna Arvsfonden 
som fördelar donationerna till projekt som är nyskapande och utvecklande för barn, 
ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Den som vill att arvet ska gå till 
en specifik organisation måste skriva in det i sitt testamente.

Cancerfonden sköter testamentsgåvor på följande sätt vilket kan betraktas som 
praxis:65 
1. Lösöret värderas inför försäljning, vilket ofta görs på auktion
2. Brev och personliga fotografier överlämnas till anhöriga 
3. Cancerfonden är befriad från kapitalvinstskatt. Därför överförs fastigheter, 

bostadsrätter och värdepapper först till Cancerfonden och därefter kan  
dessa säljas på den öppna marknaden. Förfarandet medför att dödsboet  
inte behöver erlägga skatt på vinsten.

4.2 Donera aktieutdelningen skattefritt
Sedan 2006 kan en person, som är bosatt i Sverige och inte är belastad med tidigare 
skatteskulder, skattefritt ge bort utdelningen på svenska börsnoterade aktier senast 
en vecka före bolagsstämman. Aktiegåvan gäller inte onoterade aktier eller utdelning 
från fonder. Genom att skänka utdelningen till skattebefriade stiftelser eller ideella 
organisationer kan filantroper öka värdet på sina gåvor med 43 procent jämfört med 
om gåvan hade skett med skattade medel.66 Kraven är:

• Aktiebolaget är börsnoterat
• Filantropen står som direkt ägare, dvs inte som delägare i en aktiefond
• Den mottagande hjälporganisationen är en ideell förening eller stiftelse med ett 

allmännyttigt ändamål och därmed inte skatteskyldig
• Aktieägaren avsäger sig rätten till utdelning före bolagsstämman

65. http://www.cancerfonden.se/sv/Om-Cancerfonden/Fragor-och-svar/Om-att-skriva-
testamente/

66. http://www.aktiegavan.se
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Sedan 2009 får även personer som äger fåmansbolag donera utdelningen skattefritt 
till föreningar och stiftelser med allmännyttiga ändamål. Ett fåmansbolag är ett bolag 
där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget.

4.3  Tålmodigt kapital - långlån och lånegarantier
Många organisationer och samhällsentreprenörer har inte ekonomiska resurser att 
expandera sina idéer och projekt så att de kan växa tillräckligt för att bli självfinan-
sierade. Riskfaktorn i projekten är ofta för hög för att få banklån. De ideella organi-
sationerna är ofta ovana vid kommersiella strukturer och är därför obenägna att låna 
eftersom de är osäkra på sina egna återbetalningsmöjligheter. Här kan filantropiska 
långlån och förlustgarantier vara till stor hjälp. I anglosaxisk litteratur beskrivs detta 
som patient capital och kallas därför i svensk litteratur ibland även för tålmodigt 
kapital.

Långlån innebär att långivaren lånar ut pengar utan ränta eller till avkastningskrav 
lägre än marknaden och med ett långt tidsperspektiv på lånet, ofta runt åtta till tio år. 
Filantropen kan även åta sig att vara borgenär för projektet och stå för, eller vara med 
och dela på, eventuella förluster. Långlån och förlustgarantier gör att både banker, 
investerare och den ideella organisationen eller samhällsentreprenören ibland vågar 
satsa på mer riskfyllda projekt. Om projektet går som planerat kommer det inte kosta 
filantropen något, denne har med sin medverkan bara minskat risken i projektet och 
därmed skapat trygghet för andra att engagera sig.

Filantropen kan ge långlån på egen hand, men också genom att donera eller låna 
ut pengar till organisationer som förmedlar denna typ av lån. Störst på området 
inom patient capital är den amerikanska stiftelsen Acumen som samlar in filan-
tropiska medel för att sedan investera dem som lån till samhällsentreprenörer, 
individer och ideella organisationer som arbetar med framförallt fattigdomsbe-
kämpning runt om i världen. Acumen uttrycker att de har ”stort tålamod” och låter 
pengarna vara kvar i mottagarorganisationernas verksamhet så länge det behövs. 
Acumen engagerar sig också som rådgivare till verksamheterna och har skapat ett 
internationellt nätverk av egna utbildade rådgivare inom olika områden. Eventuella 
vinster återinvesteras och lånas ut på nytt till nya projekt.67 Andra aktörer på det 
här området är Root Capital och Bridges Ventures i USA. I Europa finns LGT Venture 
Philanthropy som arbetar enligt en liknande filosofi.68 I figur 7 illustreras hur tål-
modigt kapital förhåller sig till andra former av filantropiska investeringar och till 
traditionellt riskkapital. 

67. http://acumen.org/our-investments/
68. http://www.lgtvp.com/Uber-uns/Uber-uns.aspx
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Figur 5: Tålmodigt kapital i förhållande till andra former av filantropi69

4.4 Filantropiska stiftelser 
Svenska filantroper som ska ge bort betydande summor bestämmer sig oftast för 
att starta en stiftelse med uppgift att förvalta det filantropiska kapitalet och ge 
bort avkastningen. En stiftelse är en självständig juridisk person som äger sig själv. 
Egendom som tillförs en stiftelse tillhör denna och inte stiftaren. Stiftaren eller 
stiftarna bestämmer inriktning och definierar stiftelsens ändamål. När stiftelsen väl 
är registrerad hos Länsstyrelsen är det svårt att ändra dess inriktning; vid denna 
tidpunkt låses även stiftelsens kapital.

Eftersom kapital och inriktning blir låsta vid registreringen är det viktigt att göra 
en gedigen analys och en långsiktig strategisk planering innan stiftelsen startas för 
att den ska fungera optimalt på både kort och lång sikt och för att stadgarna får den 
flexibilitet som krävs. Stiftelsens ändamål kan under mycket specifika omständigheter 
ändras men det är svårt och kräver tillstånd från Kammarkollegiet genom så kallad 
permutation.70 En stiftelse måste förvaltas antingen av en styrelse eller av en juridisk 
person, så kallad anknuten förvaltning, t ex att ett universitet eller en ideell förening 
ansvarar för stiftelsen och beslutar om bidrag till möjliga mottagare (som benämns 
destinatärer). Alla stiftelser står under någon form av tillsyn av en länsstyrelse.

69. Friedman, T. (2007), The New York Times. (http://grouptms2.wordpress.com/2012/02/16/
jacqueline-novogratz-on-ted-patient-capital/)

70. Larsson, H-P. (2012), Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk 
verksamhet. http://www.skattenytt.se/pdf/SN%2010%202012,%20s.%20717-728.pdf
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Stiftelser kan också bedriva näringsverksamhet. Teatrar, skolor, vårdinrättningar 
och förlag är exempel på näringsverksamheter som ibland bedrivs som verksamhets-
stiftelser. En stiftelse kan också äga ett aktiebolag som bedriver näringsverksamhet.

Fördelen med stiftelser är att de skyddar förmögenheten från att användas till 
annat eftersom att ändamålet definierar vad kapitalet ska användas till. Nackdelen är 
att kapitalet är låst och att stiftelsen måste dela ut enligt ett visst regelverk för att bli 
begränsat skattskyldig och t ex inte behöva betala inkomstskatt.

4.4.1 Skattefrågor relaterade till stiftelser 
Bestämmelser om hur en stiftelse bildas, förvaltning, bokföring, upplösning med 
mera är noga reglerade i Sverige och finns i Stiftelselagen (1994:1220). Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet för stiftelser och alla stiftelser ska vara registrerade i länsstyrel-
sernas stiftelseregister.

Huvudregeln är att stiftelser är skattskyldiga för sina inkomster. Stiftelser som upp-
fyller vissa specifika kvalificerade allmännyttiga ändamål blir inskränkt skattskyldiga 
och beskattas inte för löpande kapitalinkomster så som räntor och utdelningar eller 
kapitalvinster.71 Däremot kan de beskattas för vissa inkomster av näringsverksamhet 
och löpande fastighetsinkomster. Sedan 2005 finns i Sverige ingen arvsskatt eller 
gåvoskatt att ta hänsyn till.

Tidigare har stiftelser och ideella organisationer haft olika skatteregler men i reger-
ingens höstbudget 2013 fastslås att gemensamma bestämmelser införs om allmän-
nyttiga ändamål för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund från  
1 januari 2014. En viktig effekt av detta är förbättrade möjligheter för filantroper att 
stödja en ökad mängd ändamål såsom miljö, kultur, religion och social verksamhet. 
Något förslag till definition av allmännyttigt ändamål lämnas inte, utan i stället görs 
en exemplifierande uppräkning. Följande ska enligt lagförslaget anses som allmän-
nyttiga ändamål:

• Idrott
• Kultur
• Miljövård
• Omsorg om barn och ungdom
• Politisk verksamhet
• Religiös verksamhet
• Sjukvård
• Social hjälpverksamhet
• Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
• Utbildning
• Vetenskaplig forskning 
• Andra likvärdiga ändamål 

71. Undantagsregler finns i Inkomstskattelagen kapitel 7.
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Benämningen social hjälpverksamhet innebär att tillämpningen även kom-
mer att omfatta behövande i annat än ekonomiskt hänseende vilket den tidi-
gare lagformuleringen krävde. De allmännyttiga ändamålen ska kunna tillgodoses 
antingen genom egen verksamhet eller genom bidrag till en annan allmännyttig 
organisation.72 

För att stiftelsens inkomster ska bli skattebefriade krävs inte enbart att stiftelsens 
ändamål är kvalificerat allmännyttiga, utan även att ändamålet verkligen fullföljs. 
Stiftelsens verksamhet måste uteslutande eller så gott som uteslutande, till 90- 
95 procent, tillgodose ett eller flera av de kvalificerat allmännyttiga ändamålen. 
Verksamhet tolkas vanligen som utbetalningar. Det innebär att det finns utrymme 
för en stiftelse att ha flera ändamål och att ett icke kvalificerat ändamål kan utgöra 
5-10 procent av bidragen. Det krävs också, enligt kravet på fullföljd, att stiftelsen 
delar ut 80 procent av avkastningen på fem år till det kvalificerade ändamålet, efter 
att förvaltnings- och ändamålskostnader dragits av. I avkastningen räknas inte kapi-
talvinster in. Destinatärskravet innebär att ändamålen inte får vara begränsade till 
vissa familjer eller bestämda personer. För att en stiftelse helt ska bli skattebefriad 
måste den, förutom att inte ha fastighetsinkomster eller bedriva näringsverksamhet, 
uppfylla samtliga följande krav:73 

• Ändamålskravet - föreningens syfte ska huvudsakligen vara att främja allmän-
nyttiga ändamål

• Verksamhetskravet - föreningen skall tillgodose sina allmännyttiga ändamål 
”uteslutande eller så gott som uteslutande” vilket innebär att minst 90-95 
procent av verksamheten ska tillgodose ändamålen

• Fullföljdskravet - föreningen skall använda minst 75 till 80 procent av avkast-
ningen till den allmännyttiga verksamheten under en femårsperiod. 

• Destinatärskravet - Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller 
bestämda personer

Stipendier som betalas ut från en kvalificerat allmännyttig stiftelse och som omfat-
tas av deras ändamål är skattefritt för mottagaren. Detta gäller även utbildnings-
stipendier även om mottagarna inte är skattebefriade.74 De förändrade ändamåls-, 
verksamhets-, fullföljds- och destinatärskraven fastslogs i höstbudgeten 2013 och 
kommer att träda i kraft den 1 januari 2014 givet att förslaget bifalls.

Det vanligaste för filantropiska stiftelser är att man väljer ändamål som är skat-
tebefriade, men ingenting hindrar den som startar en stiftelse att välja områden som 

72. http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/39/93/16607fd1.pdf (sid 32)
73. Backman C., Fagerberg K., Lindman J., Löfgren- Lewin B., Sandell A-C. (2008), 

Stiftelsehandboken. Nordstedts juridik AB.
74. Backman C., Fagerberg K., Lindman J., Löfgren- Lewin B., Sandell A-C.(2008), 

Stiftelsehandboken, s 57. Nordstedts juridik AB. 
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ligger utanför de som är skattebefriade. Det kan fortfarande göras i stiftelseform och 
stiftelsen betalar då 22 procents skatt på avkastning och intäkter. Normalt kan inte 
avdrag för utbetalda bidrag göras. Fördelen med att trots allt välja stiftelseformen är 
att formen signalerar långsiktighet och trovärdighet.

En person som vill ge pengar till en stiftelse som har sitt säte i ett annat land eller 
vill föra in pengar tjänade i utlandet till en svensk stiftelse (så kallad ”cross border 
giving”) kan behöva konsultera en skatterådgivare då det är en relativt komplex pro-
cess regelmässigt. Filantroper kan också ta hjälp av transnationella givarnätverk som 
underlättar transparensen och gör givandet skatteeffektivt.

4.4.2 Olika stiftelseformer
Sammantaget finns närmare 55 000 stiftelser i Sverige varav 13 000 är registrerade 
hos länsstyrelserna (som kräver att stiftelser med ett kapital över 350 000 kronor 
registreras där).75 År 2012 uppgick stiftelsernas samlade tillgångar till 407 miljarder 
kronor.76 Det finns flera olika stiftelseformer, men i filantropiska sammanhang är 
avkastningsstiftelser den vanligaste formen. En stiftelse måste ha med ordet ”stif-
telse” i sitt namn. Nedan beskrivs de relevanta formerna. 

Avkastningsstiftelse
Avkastningsstiftelser uppfyller sitt ändamål genom att dela ut avkastningen av sina 
tillgångar. De kan inte utan särskilt stöd i stiftelseförordningen donera själva stiftelse-
kapitalet. Stiftelsen ska finnas till i minst fem år. Ändamålet bestämmer vad stiftelsen 
ska dela ut till eller arbeta med. Den som har en avkastningsstiftelse som placerar 
pengar i aktier, och där avkastningen ska användas för goda ändamål, bör vara noga 
med att inte göra investeringar som står i konflikt med ändamålet. Filantroper som 
till exempel satsar på återplantering av träd bör inte investera i skogsavverknings-
bolag. Istället kan filantropen och/eller stiftelsen till och med aktivt investera i bolag 
som driver det övergripande syftet med verksamheten i rätt riktning. På engelska 
kallas detta för mission related investments (MRI) om avkastningen ligger i paritet 
med marknadssnittet eller program related investments (PRI) om avkastningen ligger 
under marknadssnittet.77 

Stiftelsens förmögenhet kan antingen förvaltas av den enskilda stiftelsen eller 
gemensamt, t ex av ett universitet som har många mindre forskningsstiftelser knutna 
till sig. Avkastningen som kan delas ut beror på hur pengarna placeras, i allmänhet 
har stiftelser relativt låg risknivå. I en rapport skriven av en av PWCs skatteexperter 
anges cirka fyra procents avkastning som ett rimligt mått, vilket innebär att om en 

75. http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx och http://www.sns.se/sites/default/files/
sista_fracken_inga_fickor_har.pdf

76. Länsstyrelsen i Stockholms län. (2012), Statusrapport stiftelser.
77. Barroso, D. (red) (2006), Finding philanthropy´s new sweet spot - Powerful and Innovative 

Ideas for Grantmakers, Investors and Nonprofits. Rockefeller Philanthropy Advisors, Stanford 
Social Innovation Review. http://rockpa.org/document.doc?id=20
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filantrop avsätter tio miljoner kronor, så är den årliga förväntade avkastningen cirka 
400 000 kronor.78 

Insamlingsstiftelse 
För att starta en insamlingsstiftelse behövs ingen initial förmögenhet utan stiftelsen 
samlar in medel från allmänheten och eventuellt även från företag, myndigheter, 
filantroper och/eller andra stiftelser. Stiftaren kan själv donera medel till insamlings-
stiftelsen. Ändamålsparagrafen bestämmer vad medlen ska användas till och vad 
stiftelsen ska arbeta med.

En insamlingsstiftelse behöver inte samla in oavbrutet men den måste dela ut 
minst 75 procent av de insamlade medlen även under tiden som den samlar in. 
När stiftelsen anser sig ha nått sitt insamlingsmål kan verksamheten fokuseras 
på att dela ut avkastningen på det insamlade kapitalet.79 En insamlingsstiftelse 
omges av striktare krav än en avkastningsstiftelse. Exempelvis står den alltid 
under tillsyn av länsstyrelsen, är alltid bokföringsskyldig och ska alltid ha en 
kvalificerad revisor.

Verksamhetsstiftelse 
En verksamhetsstiftelse uppfyller sitt ändamål genom att bedriva näringsverksamhet 
och beskattas i de flesta fall för sin rörelseinkomst. De utför i många fall verksamhet 
på offentliga uppdrag som de vunnit genom upphandling, men de kan även ha en ide-
ell verksamhet knuten till sig. Verksamhetsstiftelser kan samla in bidrag från allmän-
heten eller söka bidrag från andra stiftelser och sponsorer. En verksamhetsstiftelse 
kan vara ett sätt att bedriva ideell verksamhet utan att skapa en ideell förening med 
medlemmar, vilket är annars är den vanligaste verksamhetsformen för att bedriva 
ideell verksamhet. Flera friskolor och ideellt drivna sjukhus drivs till exempel som 
verksamhetsstiftelser och beskattas normalt inte.

Familjestiftelse 
Familjestiftelser använder sina tillgångar till förmån för medlemmar av en viss eller 
flera släkter, något som stiftelseändamålet definierar. Denna typ av stiftelse var van-
lig i början på 1900-talet men har i dag så gott som försvunnit eftersom den numera 
inte är lika gynnsam ur skattesynpunkt. Familjemedlemmar som får utdelning från 
familjestiftelser ska inkomstbeskattas som för ett periodiskt understöd.

78. Larsson, H-P. (2012), Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk 
verksamhet. http://www.skattenytt.se/pdf/SN%2010%202012,%20s.%20717-728.pdf

79. Backman C., Fagerberg K., Lindman J., Löfgren- Lewin B., Sandell A-C.(2008), 
Stiftelsehandboken. Nordstedts juridik AB.
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Den anglosaxiska varianten ”trust”
I anglosaxiska länder finns en stiftelseform som kallas trust som saknar motsvarighet 
i svensk rätt men ofta liknas vid familjestiftelse.80 En stiftelse och en trust är i många 
aspekter lika men har en del fundamentala olikheter.81 

En trust är, till skillnad från en stiftelse, inte en egen juridisk person. En trust styrs, 
till skillnad från en stiftelse, av en eller flera förvaltare på uppdrag av stiftaren (the 
settlor) till förmån för en eller flera förmånstagare. Förvaltarna (trustees) har större 
befogenheter än en stiftelsestyrelse och är personligt ansvariga för att trusten arbetar 
enligt trusturkunden på ett sätt som främjar förmånstagarnas intressen. Kostnader 
förknippade med förvaltningen får belasta egendom eller avkastningen av denna. En 
stiftelses stadgar är offentliga men en trusts är det inte. Det är enklare att ändra en 
trusturkund än ett stiftelseförordnande.82 

Begreppet fond
Ordet fond används ibland som synonym till ordet stiftelse. En fond är inte en juri-
disk person utan är oftast enbart ett kapital i form av pengar eller värdepapper som 
filantropen bestämt sig för att använda till filantropiska ändamål. En stiftelse måste 
alltid registreras och ha ”stiftelse” i namnet, en fond behöver inte registreras. Ordet 
fond används också som ett begrepp för vissa bokföringsmässiga reserveringar, till 
exempel ersättningsfond och periodiseringsfond. Dessa har ingenting med stiftelser 
eller filantropi att göra.83 

4.5 Matchande donationer
Matchande donationer innebär att en filantrop lovar att ge under förutsättning att 
det också finns någon annan finansiär som bidrar till projektet. Antingen kan filan-
tropen vara initiativtagare eller också kan filantropen bidra till ett projekt som kräver 
matchande donationer. Detta kan vara ett sätt för en filantrop att få ökad utväxling 
på sin filantropiska insats, det filantropen ger dubblas genom att en annan finansiär 
skjuter till lika mycket.

Det är relativt vanligt att det krävs egenfinansiering i projekt som får offentlig 
finansiering. Det finns också exempel på filantroper som matchat donationer på 
webbplatser för mikrodonationer för att motivera mindre donatorer att ge. Fördelen 
med matchande donationer är att projektet inte blir lika beroende av en enskild 
filantrops insats.

80. https://sv.wikipedia.org/wiki/Trust
81. Trusts & Foundations – a comparison. Carey group. http://www.careygroup.gg/files/

managed/monaco-trusts-and-foundations-a-comparison%5b1%5d.pdf
82. Trusts & Foundations – a comparison. Carey group. http://www.careygroup.gg/files/

managed/monaco-trusts-and-foundations-a-comparison%5b1%5d.pdf
83. Lundén, B. (2002), Stiftelser - Juridik och beskattning, s 9. http://mod.blinfo.se/products/

book/pdf/stf.pdf
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Matchande donationer används ibland även inom familjer som incitament för att 
familjemedlemmarna ska ge av sin tid och sina resurser. Stiftelsen skjuter till lika 
mycket som barnen ger eller donerar ett visst belopp till en organisation för varje 
volontärtimme som utförs av familjemedlemmarna hos organisationen.

Innovativa varianter – Katalysator för gemensam problemlösning 
Rockefeller Foundation finansierade ett kreativt samarbetsprojekt tillsammans 
med InnoCentive och GlobalGiving för några år sedan. De utlyste en tävling där del-
tagarna, framförallt tekniska experter runt om i världen, var med och bidrog till att 
lösa fyra svåra vattenproblem i utvecklingsländer. Rockefeller Foundation match-
ade alla donationer som kom in till projektet via crowdfunding-sajten GlobalGiving 
med 200 procent. InnoCentive tillhandahöll plattformen för att samordna innova-
tionsarbetet för att lösa problemen, genom s k crowdsourcing (folk donerar tid och 
kompetens istället för pengar). 2 200 deltagare lämnade tillsammans in förslag på 
335 olika lösningar.

De bästa bidragen belönades med donationer på upp till ca 250 000 kr. 
GlobalGiving arbetar nu med att samla in mikrodonationer för att realisera de vin-
nande lösningsförslagen. Detta samarbetsprojekt visar på hur olika filantropiska 
initiativ kan samarbeta för att dra nytta av den samlade tekniska expertis som finns, 
och förmedla den till ideella verksamheter genom att agera som katalysator för att 
lösa svåra problem.84 

4.6 Ge genom mellanhänder 
Det kan vara minst lika effektivt att ge sina pengar till en ideell mellanhand som direkt 
till en frivilligorganisation. Fördelen med att ge via en mellanhand är att mellanhan-
den säkerställer kvaliteten på mottagarna och gör allt urvals- och uppföljningsarbete. 
Nedan beskrivs några varianter på mellanhänder som är vanliga i framförallt de ang-
losaxiska länderna och som på sikt kanske även kommer att få fäste i Sverige.

4.6.1 Internationella mellanhänder
Det finns stora internationella mellanhänder som till exempel Oxfam (som nyligen 
öppnat ett lokalkontor i Sverige) som kontrollerar och delar ut bidrag till ideella 
organisationer på lokalnivå ibland annat Afrika, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. 
I anglosaxiska länder betecknas även re-granting organisations eller sub grant orga-
nisations som mellanhänder. I Sverige finns det relativt få mellanhandsorganisationer 
som fokuserar på re-granting (vidareförmedling). Ett exempel är insamlingsstiftelsen 

84. InnoCentive, GlobalGiving, and Rockefeller Foundation. (2012), Advance Open 
Innovation Solutions to World’s Water Challenges. http://www.innocentive.com/
innocentive-globalgiving-and-rockefeller-foundation-advance-open-innovation-solutions-
world%E2%80%99s-water
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Childhood Foundation, som grundades 1999 på initiativ av H.M. Drottning Silvia, som 
tar emot donationer för att sedan vidareförmedla till ideella verksamheter runt om i 
världen och i Sverige.

Det är framförallt bra att använda sig av mellanhänder för de som vill ge i andra 
världsdelar där det är svårt att utvärdera vilka initiativ som är framgångsrika, och där 
det är svårt att följa vad som händer med donationerna. Både internationellt och i 
Sverige kan även universitet eller en ideell organisation användas som mellanhand. 
Dessa väljer i sin tur vilka som ska få stipendier och donationer. Universitetet eller 
organisationen har troligtvis bättre rutiner för detta och har bättre kännedom om 
kandidaterna jämfört med givaren.

4.6.2 Lokala fördelningsorganisationer - Community foundations
I bland annat USA, England och Tyskland finns en modell som ännu inte finns i 
Sverige - community foundation. Det är en lokal offentligt driven stiftelse med syfte 
att förvalta donationer till välgörande ändamål på uppdrag av företag, familjer eller 
individer. De har god kännedom om lokalsamhället och hur de lokala behoven ser ut 
och förändras.85  
Organisationen tar emot ansökningar, letar upp stiftelser och fonder som har mot-
svarande ändamål och delar ut medel till organisationer som arbetar för att åstad-
komma förändring för boende och behövande i lokalsamhället. Genom att samla 
ihop många donationer och fördela dem samlat till en organisation eller ett projekt 
effektiviserar de givandeprocessen både för givarna och för mottagarna. Community 
foundations kan också organisera givarcirklar för att ytterligare stimulera givandet 
till lokalsamhället.

För den som inte har tid eller kunskap att fördela sina filantropiska medel kan 
community foundations vara till stor hjälp. Till exempel donerade Facebooks grun-
dare Mark Zuckerberg 2012 drygt 500 miljoner dollar till Silicon Valley Community 
Foundation.86 

De sex viktigaste egenskaperna för en community foundation är:87 

1. De ger bidrag till en geografiskt avgränsad plats – en stad, en kommun eller en 
region.

2. De har en mycket bred ändamålsparagraf – t ex att förbättra livskvaliteten i ett 
samhälle.

3. De delar ut bidrag till utvecklingsprojekt.
4. De får själva bidrag av ett brett spektrum av såväl privatpersoner, företag som 

offentliga givare.
5. Styrelsen består av representanter från olika sektorer som speglar samhället.

85. http://en.wikipedia.org/wiki/Community_foundation
86. http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley_Community_Foundation
87. http://en.wikipedia.org/wiki/Community_foundation
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6. De samlar in kapital som ger avkastning, vilket är en viktig del för att kunna 
arbeta långsiktigt.

4.6.3 Givarstyrda konton för välgörande ändamål - Donor advised fund
En annan form av mellanhandsgivande som är vanlig i USA är donor advised fund, ett 
fenomen som inte kommit till Sverige ännu, och som innebär att filantropen öppnar 
ett bankkonto för filantropiska ändamål som styrs av filantropen. Dessa givarstyrda 
investeringskonton förvaltas ofta av community foundations men kan också skötas 
av en bank som har service för filantroper.

Anledningen till att denna typ av konto används mycket i USA beror på den ameri-
kanska skattelagstiftningen. Avdragsrätten gör att pengar av skatteskäl måste doneras 
innan ett visst datum varje år för att vara avdragsgilla. Denna givandeform innebär att 
filantropen kan öppna ett investeringskonto som är öronmärkt till att bara donera till 
ideella ändamål. Därmed erhålls ett skatteavdrag och först i ett senare skede bestäms 
vilka mottagarorganisationerna kommer att bli. Pengarna kan också förvaltas på olika 
sätt under tiden. Den som startar en donor advised fund har större möjligheter att 
påverka och vara med i själva urvalet av mottagare, men kan samtidigt lämna över 
ansvaret för arbetet, t ex att svara på ansökningar, till mellanhanden.

Fördelen med givarstyrda konton i jämförelse med att starta en egen stiftelse är 
att kostnaderna är lägre och flexibiliteten stor. En annan fördel är att givaren kan 
vara anonym.88 En nackdel är att man inte kan ge ut stipendier och inte heller skänka 
direkt till behövande eller till utländska organisationer utan det är bara möjligt att 
skänka till registrerade ideella verksamheter, så kallade 501 (c)(3)s (vilket betecknar 
organisationens skatteklass och indikerar att de både är skattebefriade och kan ta 
emot avdragsgilla gåvor).89 

Idag är den svenska avdragsrätten för gåvor liten. En givare får dra av 25 procent 
av maximalt 6000 kronor vilket medför att det ännu inte finns någon marknad för 
donor advised funds. Givet förändringar i skattelagstiftningen kan det komma att 
ändras i framtiden.

4.7 Givarcirklar
En givarcirkel är ett verktyg som filantroper kan använda när de vill vara med och 
lösa stora komplexa problem, t ex när en enskild persons resurser inte räcker till 
och det krävs stora insatser i både tid och pengar från många individer. En givar-
cirkel är ett slutet forum där deltagarna kan samarbeta, dela erfarenheter och lära 
av likasinnade. Det är ett bra forum för den som vill fördjupa engagemanget i sitt 
givande och också ett sätt att dela på administration och göra givandeprocessen 
mer effektiv. Ibland turas deltagarna om att undersöka och föredra olika ämnen, 
ibland tar de in experter. Filantroperna delar tillsammans på både framgång 

88. http://nonprofit.about.com/od/fordonors/a/advisedfunds.htm
89. http://en.wikipedia.org/wiki/Donor_advised_fund
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och risk. En undersökning gjord av Social Venture Partners International visar 
att filantroper som är medlemmar i givarcirklar tenderar att ge både mer och 
med större genomslag än de som agerar på egen hand.90 Givarcirklar är populära 
bland lite yngre och nyare givare eftersom de finner lärandekomponenten i dem 
nyttig.91 

Givarcirklarna kan vara mer eller mindre formellt organiserade. De kan ledas 
av enskilda individer, mellanhänder eller av organisationerna själva. Active 
Philanthropy, en stiftelse som arbetar med filantropisk rådgivning i Tyskland, håller 
på att skapa en givarcirkel för givare som är intresserade av att motverka ätstör-
ningsproblematik.  92Synergos i USA är en formell givarcirkel som har skapat ett 
internationellt nätverk för stora givare som tillsammans fokuserar på fattigdomsbe-
kämpning. Silicon Valley-baserade SV2 fokuserar på att bygga kapacitet hos mindre 
organisationer som är redo att expandera sina verksamheter samt på att utbilda 
filantroper till att bli bättre givare.93 

I Sverige finns få formella givarnätverk men flera informella. Familjen af 
Jochnick har genom sin stiftelse bland annat tagit initiativ till en gemensam sats-
ning på utbildning i utvecklingsländer. Tillsammans med Paul Leander-Engströms 
stiftelse The World We Want Foundation och Cristina och Johan Ljungbergs 
stiftelse Giving Wings har familjen af Jochnick gett bidrag i mångmiljonklassen 
till den ideella stiftelsen Acumen som arbetar med långlån och investeringar i 
sociala entreprenörer. Nätverket Stadsbrudskåren, med ett antal välkända kvin-
nor som medlemmar, stödjer kvinnor och barn i Stockholmsområdet. Genom att 
tillsammans samla in och ge kan de betraktas som en givarcirkel.94 Man skulle 
även kunna betrakta arbetskollegor som går samman och samlar in pengar till 
välgörande ändamål som en form av givarnätverk.

Hungerprojektet i Sverige har skapat några mer formella givarnätverk, bland 
annat ett för de som vill ta aktiv ställning för att öka jämlikheten på global nivå.95 Vi 
kommer troligen att få se fler filantroper som vill dela sina intressen med andra, och 
även organisationer som vill knyta givarna till sig genom givarnätverk.

4.8 Venture philanthropy och impact investments
Venture philanthropy eller filantropisk riskkapitalism och impact investments, inves-
teringar som fokuserar på samhällsnytta, har som grund att filantropen är beredd att 

90. Arrillaga-Andreessen, L. (2012). Giving 2.0 - Transform your giving and your world, s 169. 
Jossey-Bass.

91. Samtal med Anna M. Ginn 120301, Senior Director The Synergos Institute NY/USA
92. Samtal med Felicitas von Peter 130506, Founder och Managing Partner Active Philanthropy, 

Berlin/Tyskland
93. http://www.sv2.org/page/about-us
94. http://www.stadsbrudskaren.se/index.php
95. http://hungerprojektet.se/stod-oss/natverk/
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ta risk i sitt filantropiska arbete. Venture philanthropy är bredare som begrepp än 
impact investements eftersom venture philanthropy även inkluderar rena donationer 
(se figur 1 som illustrerar begreppens överlappning). De filantroper som engagerar 
sig i venture philanthropy går ofta in i en organisation eller ett projekts tidiga skede 
och bidrar ofta med andra resurser i form av tid och kompetens.

Traditionellt har det varit svårt för ideella organisationer att växa och arbeta med 
innovation på grund av bristen på effektiva finansieringsmodeller och bidragsgivar-
nas begränsade riskbenägenhet. Donationer och bidrag har lämnat måttligt utrymme 
för att experimentera och ofta vill givare inte finansiera organisationers administra-
tionskostnader utan stödet går enbart till själva projekten. Det har gjort det svårt för 
ideella organisationer och samhällsentreprenörer att expandera sina verksamheter.

4.8.1 Filantropisk riskkapitalism - Venture philanthropy
För att utveckla och expandera en organisation krävs det investeringar och kapital. De 
filantropiska riskkapitalisterna kompletterar tidigare givande på ett bra sätt genom 
att de har högre riskbenägenhet och stimulerar ”affärstänkande” i mottagarorgani-
sationerna. Filantroperna investerar sina donationer i projekt som gör att de kanske, 
men inte alltid, kan få sina pengar tillbaka och ibland till och med finansiell avkast-
ning. Filantropiska riskkapitalister söker både samhällsnytta och finansiell avkastning, 
vilket gör att denna typ av investering ibland kallas för blended-value investments. 
Dock är avkastningen i form av samhällsnytta alltid viktigare än den finansiella för 
filantropiska riskkapitalister.

Filantropisk riskkapitalism bygger på att givaren bidrar med en kombination av 
finansiella medel och humankapital. Tillsammans med organisationen kommer de 
överens om strategiska mål, resultatmått, årliga utvärderingar, exitstrategier och 
ömsesidig transparens från både givare och mottagare. Som tillägg till finansieringen 
ingår oftast även stöd och strategisk rådgivning till ledningen.96 Genom att bidra med 
kapital, tid, kompetens och nätverk hjälper de organisationen att få in mer resurser 
för att förverkliga sin förändringsteori. Den externa kompetensen kan användas för 
att bygga upp organisationens kapacitet genom t ex styrelseutveckling eller mentor-
skap, att hjälpa till med strategisk planering och utveckling av affärsstrategier och 
intäktsmöjligheter eller genom hjälp med personalfrågor.

En typ av filantropisk riskkapitalism är att stödja hybridorganisationer som både 
har ett ideellt och ett kommersiellt syfte. Vanligt är då att den ideella delen helt 
eller delvis äger den kommersiella delen. En filantrop kan då stödja organisationen 
aningen genom att bidra till den ideella verksamheten genom att investera eller 
köpa tjänster från den kommersiella delen. Ofta ges stödet genom att göra båda-
dera. Exempelvis kan filantropiskt stöd ges till byinvånares utbildning i miljöfrågor 
samtidigt som en investering i att utveckla försäljningen av pelletseldade spisar som 

96. Arrillaga-Andreessen, L. (2012). Giving 2.0 - Transform your giving and your world, s 284. 
Jossey-Bass.



E N T r E p r E Nör sk A p sf oru m 55

minskar koldioxidutsläppen görs i ekonomiskt intresse. Som kommersiellt företag 
har organisationen inte råd att utbilda byinvånarna, därför är det även viktigt att 
marknaden utvecklas för att etablera en drivkraft för försäljning av de klimatmässigt 
bättre spisarna.97 One Acre Fund arbetar med en kombination av donationer för att 
utbilda befolkningen så att marknaden kan växa och kommersiella projekt för att 
hjälpa småjordbruk att expandera.98 

Yngre filantroper vill gärna involvera sig aktivt i sitt givande och under senare år 
har intresset för filantropisk riskkapitalism ökat stort. År 2011 fanns över 50 företag 
som erbjöd tjänster relaterat till venture philanthropy runt om i Europa.99 

4.8.2 Investeringar i samhällsutveckling - Impact investments 
Begreppet impact investments, samhällsnyttoinriktade investeringar, ingår i ventu-

re philanthropy och omfattar även ibland traditionella finansiella investeringar. Det är 
en investering där investeraren främst förväntar sig att minst få tillbaka satsat kapital 
och helst även finansiell avkastning. Därtill önskas avkastning i form av samhällsnytta. 
Impact investments handlar om att aktivt välja investeringar i kommersiella projekt 
eller företag som proaktivt stödjer samhällsnyttig utveckling. De skiljer sig från etiska 
investeringar som framförallt fokuserar på att sortera bort investeringar i företag 
som är verksamma inom vapen, tobak och alkohol, miljöfarliga industrier eller bryter 
mot mänskliga rättigheter. Impact investments inkluderar inte rena donationer vilket 
venture philanthropy gör.

Genom impact investments kan filantropen välja att gå in i relativt riskfyllda kom-
mersiella projekt och förhoppningsvis få tillbaka satsade pengar, dessutom med 
avkastning om organisationen når resultatmålen. I de fall resultatet inte nås blir 
pengarna ett långlån och i ”värsta fall” ett bidrag till verksamheten.

I USA är Rockefeller Foundation pådrivande för att utveckla marknaden för impact 
investments. Organisationen är en av grundarna till det globala impact investment-
nätverket Global Impact Investing Network (GIIN).100 Rockefeller Foundation är också 
en av huvudfinansiärerna bakom Global Impact Investing Rating System (GIIRS), som 
arbetar med att ta fram mät- och analysmetoder för impact investments.101 

I Europa lanserade Europeiska investeringsbanken (EIB), tillsammans med pri-
vata investerare, i maj 2013 Social Impact Accelerator med syfte att främja impact 

97. Barroso, D. (red) (2006), Finding philanthropy´s new sweet spot - Powerful and Innovative 
Ideas for Grantmakers, Investors and Nonprofits. Rockefeller Philanthropy Advisors, Stanford 
Social Innovation Review. http://rockpa.org/document.doc?id=20

98. http://www.oneacrefund.org
99. Charities Aid Foundation. Catalysts for change - How philanthropists are forging new paths to 

long-lasting impact. https://www.cafonline.org/my-personal-giving/long-term-giving/future-
of-philanthropy/be-a-catalyst-for-change.aspx /

100. www.thegiin.org
101. www.giirs.org
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investing och tillgången på kapital till samhällsentreprenörer och sociala företag. EIB 
har även tagit fram en ny metod för kvantitativ effektmätning av sina investeringar.102 

Även enskilda stater verkar för att stimulera samhällsnyttoorienterade investering-
ar. Den brittiska statliga innovationsstiftelsen Nesta har tillsammans med bland annat 
Omidyar Network lanserat en samhällsinvesteringsfond, Nesta Impact Investments, 
på 18 miljoner brittiska pund för satsningar i företag som arbetar med sociala inno-
vationer för åldrande befolkning, utbildning, barn och ungas sysselsättning och för 
hållbara samhällen. Nesta investerar i samhällsnyttoinriktade företag, inte bara för 
att ge avkastning till sina investerare utan också för att de anser att vinstdrivande 
verksamheter är mer hållbara eftersom de lättare kan expandera sin verksamhet och 
därigenom nå större resultat än ideella organisationer”.103 En annan aktör är schwei-
ziska Alterra Impact Finance som har en fond dedikerad till impact investments.104 
Norska Voxtra är också en etablerad aktör inom impact investments med fokus på 
framförallt jordbrukssektorn i östra Afrika.105 

I Sverige har Impact Invest Scandinavia nyligen startat sin verksamhet och är 
skandinavisk representant för Toniic, ett internationellt nätverk för impact investors.  
106Nyligen lanserade Gates Foundation en social impact fond som heter Global Health 
Investment Fund (GHIF). Foden arbetar för att underlätta för bolag vars produkter 
bedöms ha stor potential för att förbättra hälsan i fattiga regioner, men som har 
svårt att hitta finansiärer då deras verksamheter bedöms som riskfyllda och har låg 
avkastning. Fonden har hittills tagit in 95 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 
610 miljoner kronor, och är inriktad på bolag som utvecklar vaccin och andra hälso-
produkter för utvecklingsmarknader.107 Pensionsförvaltaren SPP samt SIDA har satsat 
pengar i fonden.

Innovativa varianter – Omidyar Network – en filantropisk investeringsfirma
Paret Pam och Pierre Omidyar (grundare av eBay) har bland annat startat en 
filantropisk investeringsfirma, Omidyar Network, som, med egna och andras 
pengar, finansierar både vinstdrivande sociala företag och ideella verksamheter. 
Nätverket fokuserar på att skapa tillgång till kapital för både vinstdrivande och 
icke-vinstdrivande verksamheter, som ger ekonomiska möjligheter för ”pyramidens 
bas” i utvecklingsländer, dvs de fyra miljarder människor som lever på mindre än 

102. Mötesplats Social Innovation (2013). ABC i Sociala investeringar
 http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2013/06/abc_finansiering_uppslag.pdf 
103. Mötesplats Social Innovation (2013). ABC i Sociala investeringar, s 28-29.
 http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2013/06/abc_finansiering_uppslag.pdf
104. http://www.alterraimpactfinance.com/
105. http://www.voxtra.org/impact_investing
106. http://impactinvest.se/
107. http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/svenska-pensionspengar-i-bill-

gates-nya-superfond_8545306.svd
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två US dollar om dagen.  Målet är att hjälpa dem ur fattigdom genom att se dem 
som entreprenörer och kostnadsdrivna konsumenter snarare än som offer..108  
Nätverket vill förbättra världen genom att hjälpa människor att ta initiativ till att 
göra livet bättre för sig själva. Då kan de också dela fördelarna med sina familjer, bli 
mer aktiva i sina samhällen, och fungera som en positiv kraft i samhället. I västvärl-
den uppmuntrar nätverket, genom sin filantropi, enskilda individers möjligheter att 
aktivt delta och påverka i media, marknader och myndigheter.109 

4.8.3 Social Impact Bonds
Inom EU lever cirka 120 miljoner människor, eller 24 procent av EU:s befolkning, i 
någon form av utanförskap och på gränsen till fattigdom. Cirka 11 procent av befolk-
ningen är arbetslös och ungdomsarbetslösheten uppgår till 23 procent.110 EU vill få 
nationella regeringar att arbeta mer effektivt på det sociala området, framförallt 
genom prevention och satsningar på barn och unga genom sociala investeringar och 
tidiga insatser som minskar långsiktiga kostnader. Stort fokus ligger på att hitta nya 
sätt att öka kapitaltillströmningen till den offentliga sektorn genom metoder och 
plattformar för samarbete över sektorsgränserna.

Den mest omtalade nya finansieringsformen är Social Impact Bonds (SIB) används 
i Australien, England, Kanada, Irland, Israel och USA.111 Egentligen är SIB inte ett 
helt nytt fenomen utan började användas redan på 1990-talet av Al Gore under 
Clintonregimen och kallades då resultatbaserade kontrakt (pay for success PFS). 
Dessa slöts mellan staten och utförarorganisationerna.112 Skillnaden mellan SIB och 
PFS är att det finns en mellanhand i SIB-modellen. I SIB-modellen betalas utföraren 
av mellanhanden som är den som tar risken att satsa på idén. Mellanhanden som 
gjort investeringen och tagit risken skriver också avtal med staten och får eventuell 
återbetalning och bonus av staten om det visar sig att metoden varit framgångsrik 
och gett önskade resultat inom en angiven period. Investeraren, d v s mellanhanden, 
kan vara ett företag, en filantrop eller en fond som investerar i den sociala sektorn.

För att förklara hur SIB går till används ofta exemplet från fängelset i Peterborough 
i England där organisationen Social Finance gick in som investerare.113 Målet med 
projektet är att förhindra återfall det första året hos dömda brottslingar. Fängelset 

108. Prahalad, C. K., (2006), Fortune at the Bottom of the Pyramid - Eradicating Poverty through 
Profits. Pearson.

109. http://www.omidyar.com/approach
110. Mötesplats Social Innovation (2013). ABC i Sociala investeringar
 http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2013/06/abc_finansiering_uppslag.pdf
111. The Bridgespan Group. (2013), From Start-up to Scale - Conversations from the Harvard 

Business Review. http://www.bridgespan.org/getmedia/2e3147b3-939e-45b7-b7b2-
dd7c959e1d9f/From-Start-up-to-Scale.pdf.aspx

112. Stid, D. (2013) Pay For Success Is Not a Panacea http://www.bridgespan.org/Publications-and-
Tools/Funding-Strategy/Pay-For-Success-Is-Not-a-Panacea.aspx

113. Social finance. (2011), Peterborough Social Impact Bond. http://www.socialfinance.org.uk/
sites/default/files/SF_Peterborough_SIB.pdf
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drivs i privat regi och Social Finance får betalt beroende på resultatet.114 Det som 
är intressant är att sedan fängelset började finansieras genom SIB har de blivit mer 
innovativa och utvecklat flera nya metoder för att minska återfallsgraden. Många 
av metoderna har utvecklats tillsammans med frivilligorganisationer som också 
har interner som målgrupp och alltså har gemensamt intresse med fängelset att 
återintegrera internerna så bra som möjligt. En ideell organisation hjälper dem med 
boendefrågor, en annan med deras mentala hälsa, en tredje med praktikplatser 
och arbetssökande. Investerarna ger fängelset och de ideella organisationerna full 
kostnadstäckning för deras arbete och samarbetsparterna får vara med och dela på 
bonusen om de tillsammans klarar de uppsatta målen.

Återfallsgraden har minskat (den har gått ned med sex procent i Peterborough, 
jämfört med en ökning på 16 procent i övriga landet).115 Framgången för SIB som 
är kopplad till fängelset beror till stor del på att Peterborough är en förhållandevis 
liten stad med 168 000 invånare där det sociala skyddsnätet i form av starka sociala 
nätverk mellan medborgarna, och även med organisationerna, gjort det lättare att 
stödja de före detta internerna. Till exempel finns ett volontärnätverk av arbetsmen-
torer som hjälper dem att komma till jobbet på morgonen. Många är rädda och vågar 
inte på egen hand möta de nya kollegorna på arbetsplatsen när de precis lämnat 
fängelset.116 

Emma Tomkinson, expert på SIB, poängterar att det är mycket lättare att skapa 
framgångsrika SIB när målgruppen är tydlig, mätperioden kort och mätmetoden 
enkel (t ex ”återfallsgrad för korttidsfångar ett år efter frisläppande”) än det är för 
till exempel skolor där utfallet ska följas upp först långt senare och det är många fler 
komponenter som kan påverka utfallet.117 

För att en SIB ska kunna bli lönsam för alla inblandade parter, såväl staten och 
utförarna som investeraren, måste projektet ha potential att skapa stora besparingar 
så att staten kan betala ut en bonus i paritet med andra placeringsalternativ för 
investeraren. Det innebär att SIB passar bäst för mycket kostnadsintensiva tjänster 
som till exempel arbete med att återintegrera hemlösa eller före detta kriminella i 
samhället.118

114. Mötesplats Social Innovation (2013). ABC i Sociala investeringar, s 23-24.
 http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2013/06/abc_finansiering_uppslag.pdf
115. Tomkinson, E. (2013) What do the Peterborough SIB interim results tell us? http://

emmatomkinson.com/2013/06/21/what-do-the-peterborough-sib-interim-results-tell-us/
116. Samtal med Emma Tomkinson 130611, expert på social impact bonds och författare till SIB 

Knowledgebox, London, Storbritannien. http://data.gov.uk/sib_knowledge_box/knowledge-
box

117. Tomkinson, E. (2013) http://emmatomkinson.com/
118. Mc Kinsey on Society. (2012), Social impact bonds, s 22-34. http://mckinseyonsociety.com/

downloads/reports/Social-Innovation/McKinsey_Social_Impact_Bonds_Report.pdf
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4.8.4 Development Impact Bonds
Som en utveckling av Social Impact Bonds (SIB) arbetar engelska Social Finance och 
Center for Global Development med att ta fram ett liknande verktyg för sociala inves-
teringar i utvecklingsländer, så kallade Development Impact Bonds (DIB). Arbetet 
finansieras med filantropiska bidrag från Rockefeller Foundation och Omidyar 
Network.

Principen är densamma, investerare står för risken genom att finansiera lokala, 
offentliga och privata sociala insatser och får bonus om de överträffar resultatmålen. 
Skillnaden är att det inte är den nationella regeringen som i efterhand betalar ut 
ersättningen för investeringen om de når målet (som i SIB) utan filantroper, stiftelser 
och andra donatorer som återbetalar hela eller delar av beloppet till investeraren om 
projektet lyckats.

DIB är ett av de allra nyaste filantropiska verktygen. Det är i ett relativt tidigt 
utvecklingsskede. Ett exempel på projekt som just nu finansieras på detta sätt är ett 
som arbetar för att minska sömnsjuka i Uganda genom Social Finance, utbildnings-
satsningar i Pakistan genom Lion ś Head Global Partners, ett projekt som fokuserar 
på att minska tonårsgraviditeter i Colombia genom Instiglio och ytterligare ett som 
arbetar med malariabekämpning i Mozambique genom konsultföretaget Dalberg. 
Det finns också möjlighet att investera med DIB i hållbara energiprojekt genom US 
Overseas Private Investment Corporation.119 

Companisation - ett innovativt exempel
Plantagon, som bygger gigantiska urbana växthus, är ett exempel på en innovativ 
organisationsform, i gränslandet mellan ideell och kommersiell verksamhet. De 
kallar sin företagsform companisation. Companisation beskrivs som ett alternativt 
sätt att organisera, äga och kontrollera ett företag med syfte att skapa en balans 
mellan ekonomiska drivkrafter och socialt ansvar. Companisation är en hybrid som 
kombinerar ett vinstdrivande aktiebolag och en icke vinstdrivande ideell förening. 
Motivet är att kombinera demokratiska och transparenta strukturer för att balan-
sera kommersiell framgång med idealistiska principer.

Plantagon har skrivit in två etiskt styrdokument, Earth Charter och Global 
Compact, i sin bolagsordning, för att föra in etiska frågor i ett annars rent ekono-
miskt regelverk. Den ideella föreningen har i sin tur implementerat aktieägaransvar 
och individuell delaktighet i långsiktig ekonomisk tillväxt i föreningsstadgarna för 
att föra in ekonomiska frågor in i ett annars rent ideologiskt regelverk.

Aktiebolagets bolagsordning och föreningens stadgar består av identiska etiska 
ramverk med ekonomiska och sociala mål. Aktiebolaget ger tio procent av aktierna till 
den ideella föreningen som är öppen för allmänheten att bli medlemmar i.

119. Center for global development. (2013),Development Impact Bonds. http://international.
cgdev.org/blog/development-impact-bonds-comments-welcome
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1. Medlemmarna utser föreningens styrelse.
2. Föreningsstyrelsen utser föreningens ledning.
3. Föreningen utser 50 procent av styrelsen i företaget.
4. Företagsstyrelsen utser företagets ledning.

Den ideella föreningens styrelse ges (trots minoritetsägande) ansvaret att utse 
50 procent av styrelsemedlemmarna i aktiebolaget. Antalet styrelsemedlemmar 
är jämnt och styrelsen utser ordförande bland styrelsens medlemmar. Styrelsens 
ordförande har utslagsgivande röst. Det är inte tillåtet för en person att sitta i 
båda styrelserna samtidigt. Figur 6 illustrerar fördelningen av ägande och ansvar i 
companisationsmodellen.

I bolagsformen companisation reglerar bolagsordning, stadgar, styrdoku-
ment och belöningssystem verksamhet och ansvar på ett sätt som gör ledare och 
styrelsemedlemmar i båda organisationerna personligt ansvariga för att söka 
balans mellan kommersiella och ideologiska drivkrafter. Detta förmodas skapa 
stora legitimitets- och produktivitetsvinster. Modellen har rönt stort internatio-
nellt intresse.

Figur 6: Companisationmodellen som styr Plantagon120

120. Plantagon. (2013) Companisationen. http://plantagon.com/sites/default/files/comp.pres_.
a5_1_0.pdf
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4.9 Filantropi genom företag – går det? 

Svenska aktiebolag har inte rätt att dra av för gåvor till välgörande ändamål. En 
kostnad måste ha koppling till bolagets näringsverksamhet för att vara avdragsgill 
och är då en form av sponsring. Sponsringsaktiviteter är avdragsgilla om de har ett 
tillräckligt starkt samband med näringsverksamheten och ger bolaget motsvarande 
marknadsföringsvärde. Sponsring är ett viktigt stöd till ideella organisationer men 
definieras inte som filantropi.

I vissa fall ägs bolaget av en enskild person, som själv bestämmer över vinsten, då 
kan gåvan ses som filantropisk. Företagsledare, som inte äger sitt eget företag och 
skänker bort delar av vinsten skänker bort andras pengar och kan därför inte kalla 
sig filantroper. Företagets resurser tillhör aktieägarnas och ledningens uppdrag är att 
förvalta pengarna åt dem. 
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5
Mäta och utvärdera 
effekterna
Att känna att en gåva gör gott räcker inte för de flesta filantroper idag utan kraven 
på återkoppling från mottagare har ökat. Det är avgörande för fortsatt framgångsrikt 
givande att både filantropen och de organisationer som filantropen ger till utvärderar 
arbetet och följer verksamhetens utveckling. 

Många ideella organisationer och samhällsentreprenörer arbetar med att försöka 
hitta bra modeller för hur de ska utvärdera sin verksamhet, och vad de ska mäta 
och analysera. En bra förändringsteori underlättar arbetet eftersom den visar på vad 
organisationen vill uppnå och vilka steg som bör tas för att komma dit. Om utvär-
deringen inte baseras på en förändringsteori är risken stor att fel saker mäts vilket 
kan resultera i att resurser spenderas på fel aktiviteter. I näringslivet mäts resultat 
framförallt i verksamhetens finansiella räkenskaper. Svårigheten med ideell verksam-
het är att resultatet ofta ska mätas utanför den egna verksamheten och på mycket 
lång sikt, t ex hur förebyggande insatser hos barn till missbrukande föräldrar minskar 
risken för att de hamnar i missbruk i tonåren. Att mäta denna typ av framgångsfakto-
rer är mycket svårare än att se om att räkenskaperna ger positivt resultat i bokslutet. 
Den långa tidshorisonten och mängden påverkansfaktorer gör det komplicerat att 
skilja ut en specifik insats som den avgörande. Även om det är svårt att mäta resultat 
och framgång så är det viktigt att försöka. Det är inte värt, varken för en filantrop 
eller för en organisation, att riskera att finansiera ett projekt som bara på ytan är 
framgångsrikt, men som inte medför någon långsiktig samhällsnytta.

Genom att regelbundet gå igenom och utvärdera verksamheten ges möjlighet 
att justera och kalibrera projektet. Det rekommenderas att mäta tillståndet innan 
projektet startar, en eller flera gånger under projektets gång och en eller flera gånger 
efter att projektet är avslutat, för att följa upp hypotesen och se om insatsen ger för-
ändring och får önskad effekt. Att mäta effekt under projektets gång gör det möjligt 
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att anpassa projektet efter hand om det visar sig att det eftersträvade resultatet inte 
nås genom insatsen.

Det är viktigt att utvärderingskraven inte tar fokus från organisationens verkliga 
arbete. För att underlätta utvärderingen bör filantropen tidigt diskutera redovis-
ningsformer med mottagarorganisationen. I vissa fall använder organisationen redan 
kontrollverktyg för att återrapportera (till exempel till Stiftelsen för Insamlingskontroll 
(SFI) som övervakar användandet av 90-konton eller den kvalitetskod som tagits fram 
av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).121 Ett bra tips är att stämma av med 
andra givare (eller med organisationen) vilken typ av återrapportering de får, för att 
försöka samordna och bygga på den rapportering som redan sker.

Givaren har ofta ett övertag och organisationerna har svårt att protestera mot 
redovisningskrav. Givaren rekommenderas att inta en jämställd position med mot-
tagaren och tillsammans komma fram till hur resultatet av insatserna bäst följs upp. 
Beslut om utvärderingsprocessen är bra att fatta redan i inledningsfasen. Det under-
lättar relationen mellan parterna och risken att stå utan de data som är intressanta 
att följa upp försvinner.

Det är även viktigt att filantroperna utvärderar sitt eget givande och ställer sig 
frågor som: Har jag varit tillräckligt eller för mycket involverad i projektet jag donerat 
till? Har donationen påverkat projektet positivt och hur kan det görs bättre nästa 
gång? Har donationen fokuserats på rätt områden och kan det göras mer strategiskt? 
Finns det potential för att involvera fler filantroper i projekten?

5.1 Input, activities, output, outcome och impact – 
begreppsdefinition
I svenska rapporter om filantropi används ibland engelska begrepp. Det är inte helt lätt 
att hålla isär deras betydelse och det finns flera olika svenska översättningar. De vanligast 
förekommande engelska begreppen är: input, activities, output, outcome och impact.

• Input = insatserna, dvs alla resurser, kapital och tid som ställs till projektets 
förfogande

• Activities = aktiviteter/verksamhet, dvs det konkreta arbetet, uppgifter och 
aktiviteter som genomförs med syfte att nå mål och effekter med projektet

• Output = utfallet, mäts ofta i kvantitativa mått - antal produkter eller tjänster 
som verksamheten producerat, t ex antal personer som deltagit i en aktivitet

• Outcome = resultat, mäts ofta i både kvantitativa och kvalitativa mått - resulta-
tet av verksamheten i form av förändring, förbättring mm.

• Impact = den långsiktiga effekten av projektet, dvs slutmålet, den verkan 
projektet eftersträvar

121. http://www.frii.se/kvalitetskod/om-kvalitetskoden/
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Att bara fokusera på antalet aktiviteter och utfallet (output) ger sällan en komplett 
bild av projektet. Genom att analysera de kvalitativa resultaten (outcome) av aktivite-
terna ges en mer detaljerad bild men inte förrän också projektets både avsedda och 
oförutsedda effekter (impact) tas i beaktande kan satsningens relativa framgångsef-
fekt eller misslyckande utvärderas. 

Låt oss säga att man vill stödja barns utbildning i Kambodja för att minska risken för 
att de hamnar i fattigdom. En variant är att mäta hur många lärare som anställts inom 
ramen för projektet eller hur antalet barn som börjar i skolan ökat tack vare bidraget 
och nöja sig med det. Nu är det emellertid inte så enkelt. I många utvecklingsländer 
fullföljer inte barnen sin skolgång, därför vore det bättre att mäta antalet barn som 
fullföljt utbildningen. Båda dessa är aktivitets- och utfallsrelaterade mätetal.

Ett ytterligare steg i processen skulle innebära att till exempel mäta hur mycket 
eleverna faktiskt lärde sig. Jämförs sedan resultatet med en kontrollgrupp kommer 
man in på resultatmätningen (outcome). Men huruvida de tillgodogjorde sig utbild-
ningen säger inget om den faktiskt minskat deras fattigdom eller om den fått andra 
långsiktiga sociala effekter (impact). För att mäta detta behöver man följa barnen 
över en längre tid och jämföra med en kontrollgrupp från samma (eller jämförbart) 
område. Det är ofta både dyrt och tidskrävande att göra en fullgod effektutvärdering 
(impact assessment), varför många stannar vid att mäta utfallet. Det är trots allt vik-
tigt att utveckla utvärderingsprocessen till att omfatta resultat- och effektmätning, 
för att förstå om och i så fall vilken skillnad projektet åstadkommit. Figur 7 illustrerar 
ett exempel på hur begreppen används.

Figur 7: EVPAs definition av begreppen122

122. Uträkningar av EVPA från Rockefeller Foundation Double Bottom Line Project
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Ju noggrannare man tänker igenom vilka frågor som bör ställas när projektet är slut 
redan innan det sätts igång desto lättare är det att göra bra utvärderingar. En filantrop 
måste avsätta tid för detta i förberedelsefasen. Det finns ett flertal olika modeller att 
använda; nedan beskrivs några av de mer etablerade.

5.2 Mätmetoder i Sverige – socioekonomiskt bokslut och SROI
I Sverige använder sociala och ideella verksamheter flera olika effektmätningsme-
toder varav den äldsta är socioekonomiskt bokslut och den mest använda metoden 
är social return on investment (SROI).123 SROI och socioekonomiskt bokslut är inte 
jämförbara, utan modellerna har olika ansatser och kompletterar varandra. 

Metoden med socioekonomiskt bokslut utvecklades för 30 år sedan av national-
ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog.124 Den jämför kostnaden för en 
viss insats med en omfattande beräkning av alternativkostnaderna för att inte göra 
den förebyggande insatsen.

När personer, som tidigare varit missbrukare eller kriminella eller som är funktions-
hindrade, börjar arbeta och få inkomster innebär det att de också börjar betala skatt, 
slutar ta emot resurser från socialtjänsten och missbruksvården, rättsväsendet eller 
försäkringsväsendet. Att en narkotikamissbrukare slutar begå brott för att finansiera 
sitt missbruk kan ge stora vinster för samhället, även om han eller hon inte arbetar 
eller betalar skatt. Till och med en dyr missbruksbehandling på institution kan ge 
vinst, med det här sättet att räkna.125 De socioekonomiska boksluten visar på vinster, 
i monetära termer och i procentuell avkastning på investeringen.

SROI är ett relativt nytt begrepp i Sverige. SROI är en utveckling av det företags-
ekonomiska begreppet return on investment (ROI) som mäter avkastningen på kom-
mersiella investeringar. SROI ”har en bredare ansats genom sitt fokus på det värde 
verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt”.126 

SROI har sitt ursprung i USA och används mycket i England och Skottland där meto-
den är godkänd av regeringen.127 SROI används även i näringslivet av företag som inte 
bara redovisar ekonomiska resultat utan även redovisar de sociala och miljömässiga 
resultaten. Dessa kan också användas för att jämföra och utvärdera företags olika 
corporate social responsibility-program (CSR).

SROI beräknar värdet av effekter som saknar marknadsvärde, till exempel själv-
känsla, social integration och egenmakt, för att ge en heltäckande bild av förhållandet 

123. Mötesplats Social Innovation (2013). ABC i Sociala investeringar, s 30-31.
http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2013/06/abc_finansiering_uppslag.pdf
124. http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-39
125. Carlquist, P. (2013), Socioekonomiska bokslut – Hanteras varsamt. http://www.spl.nu/spl-

nyheter/sociekonomiska-bokslut---hanteras-varsamt/
126. http://www.sroi.se/vad_ar_sroi.html
127. Carlquist, P. (2013), Socioekonomiksa bokslut – Hanteras varsamt. http://www.spl.nu/spl-

nyheter/sociekonomiska-bokslut---hanteras-varsamt/
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mellan kostnader och värde. SROI handlar alltså om nytta snarare än pengar. I SROI 
översätts värdet av de olika effekterna till monetära termer för att ”använda ett redan 
vedertaget språk för att kommunicera värde, och därmed förbättra möjligheterna till 
resursfördelning baserad på inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt 
ansvarstagande”.128 

SROI är en effektbaserad metod. Det innebär att det är faktisk förändring (impact 
på engelska) snarare än utfall som ligger i fokus. Utfallet av en utbildningsinsats som 
syftar till att få människor i arbete, är antalet personer som genomgått utbildningen. 
Ökat självförtroende och ökad disponibel månadsinkomst som en konsekvens av 
de jobb som utbildningsinsatsen leder till är exempel på effekter, dvs den faktiska 
förändringen. Genom att ta in intressentperspektivet skapas en beviskedja som tyd-
liggör verksamhetens värdeskapande och som beskriver hur insatser omvandlas till 
aktiviteter, utfall, resultat och effekter och hur mycket värde verksamheten skapar.129 

SROI tar i högre grad än socioekonomiska bokslut hänsyn till att andra faktorer än 
den specifika insatsen kan ha effekt och är mer försiktig i beräkningarna. I modellen 
inkluderas exempelvis faktumet att individer kan ta sig ur problem av egen kraft eller 
med anhörigas hjälp. 

Den svenska organisationen Social Initiative har istället valt att arbeta utifrån ett 
antal så kallade Key Performance Indicators (KPI:er) och hjälper ideella organisationer 
att bygga enkla system för en kostnadseffektiv resultatmätning. Resultatmätningen 
syftar till att användas för att rapportera tillbaka till givarna och som ett styrverktyg 
för att förbättra organisationens arbetssätt.

Innovativa varianter - Myrorna
Myrorna – secondhandbutiker som drivs till förmån för Frälsningsarméns behand-
lingscentra för missbrukare, familjehem, härbärgen mm - är en organisation som 
skapat en egen gedigen modell för att räkna ut sin samhällsnytta. Förutom att gene-
rera överskott som går till att finansiera de sociala verksamheterna skapar Myrorna 
värde/samhällsnytta genom att hjälpa långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden 
genomarbetsträning. Ett ytterligare värde är miljönyttan av att Myrorna ser till att 
kläderna och sakerna de tar emot återanvänds, i Sverige eller i andra länder, istället 
för att slängas eller återvinnas. Baserat på sina mätningar hävdar Myrorna t ex att 
miljöeffekterna av deras arbete är större än miljöeffekterna av alla vindkraftverk i 
hela Sverige. De har räknat ut att värdet av samhällsnyttan är tio gånger större än 
den rena ekonomiska vinsten av verksamheten.130 

128. http://www.sroi.se/vad_ar_sroi.html
129. http://www.sroi.se/vad_ar_sroi.html
130. http://www.arhammar.se/blog/texter/myrorna-gar-med-vinst-pa-alla-satt/
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5.3 Internationella mätmetoder och begrepp
Internationellt finns flera olika modeller och metoder för att mäta och följa upp effek-
ter. Ibland används begreppet effektanalys istället för effektmätning. Effektanalys 
fokuserar mindre på mätning och siffror genom att ta in fler aspekter och ha en mer 
lärande inställning. I detta avsnitt redovisas några av de mer kända. Det kan vara bra 
att ha ordspråket ” what gets measured gets done” i åtanke när man väljer hur man ska 
följa upp sin filantropi. Nedan ges exempel på tre etablerade effektmätningsmodeller.

European Venture Philantrophy Association (EVPA) har nyligen gett ut en mycket bra 
manual för effektmätning med en modell som bygger på praxis från flera andra modeller. 
Figur 8 visar effektmätningens fem grundkomponenter som EVPA bygger sina analyser på:

1. Fastställa mål 
2. Intressentanalys 
3. Resultatmätning och effekt 
4. Verifiera och värdera effekter
5. Uppföljning och rapportering

Figur 8: EVPAs grundmodell för att mäta effekten av insatser131

När en filantrop ska jämföra olika impact investments med varandra kan hon eller 
han välja att använda Impact Reporting and Investment Standards (IRIS), som är en 
standardiserad mätmetod framtagen av på initiativ av Global Impact Investment 

131. http://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/evpa-publications/
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Network tillsammans med andra branschexperter.132 IRIS bygger på en jämförelse av 
fem olika områden.

• Organisationsbeskrivning – bedömer organisationens syfte, affärsmodell och 
geografiska position

• Produktbeskrivning – bedömer produkter, tjänster och målgrupper
• Ekonomiska resultat – bedömer resultat enligt finansiell rapportering
• Verksamhetseffekt – bedömer organisationens policys, anställdas prestation 

och företagets miljöeffekter
• Produkteffekt – bedömer produkterna och tjänsternas räckvidd och effekter

Det finns en uppsättning parametrar som kan användas sektoröverskridande och 
det finns sektorsspecifika mätparametrar för jordbruks-, utbildnings-, energi-, miljö-, 
finansiella tjänster, hälso-, boende- och vattenprojekt.133 

Phineo, en tysk ideell organisation, som arbetar med att analysera och certifiera 
ideella organisationer och projekt åt potentiella givare, använder sig av åtta utvär-
deringskriterier. Tre rör själva projektet men för att projekt ska lyckas krävs det att 
en stabil organisation står bakom och fem kriterier har identifierats för att analysera 
organisationer som arbetar filantropiskt.134  

I förhållande till projektet undersöker Phineo:
• Mål och målgrupper
• Tillvägagångssätt och konceptutveckling
• Kvalitetstänkande

I bedömningen av organisationens långsiktiga utvecklingspotential utvärderar de 
följande fem kriterier:

• Vision och strategi
• Ledning och personaladministration
• Tillsyn och kontroll
• Finansiering och styrning
• Öppenhet och transparens

Det är inte alla organisationer som tar med de oförutsedda effekterna i sin analys, 
framförallt om de är dåliga. Till exempel kan en satsning på fadderbarn vara bra för 
barnets skolgång, men det kan skapa konflikter mellan familjer, barnet kan bli utfryst 
och någon annan kanske inte fick gå i skola som konsekvens av att fadderbarnet tog 
platsen. Även detta bör tas med i en effektutvärdering.

132. IRIS http://iris.thegiin.org/files/iris/IRIS%20Overview%202011%20(English)_0.pdf
133. http://iris.thegiin.org/iris-standards
134. http://www.phineo.org/phineo/analysemethode/
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Filantropiska 
framtidsspaningar
Samhällets intresse för filantropi har ökat under de senaste åren. Detta märks bland 
annat på en allt mer positiv syn på filantropiska donationer i media, förändrade 
regelverk och i en ökning av antalet organisationer som specialiserar sig på att profes-
sionalisera och förbättra effekterna av donationer. 

6.1. Några trender
I tabell 2 presenteras en sammanfattning av en internationell studie om den filan-
tropiska sektorns förändring i vilken man kan se olika exempel på hur filantropin är 
under utveckling. Utvecklingen har gått från ett mer passivt givande genom stiftelser 
till ett mer proaktivt givande med flera olika verktyg där filantropen själv är engage-
rad i mottagarorganisationerna. 

Baserat på såväl internationell som svensk utveckling diskuteras några trender och 
områden med stor utvecklingspotential i detta avslutande kapitel. 

6.1.1. Fler som ger medan de lever 
Svenskar är generellt snabba på att ta till sig internationella influenser vilket bland 
annat märks inom filantropiområdet och det återuppväckta intresset för filantropi. 
Sverige har  en ökad etablering av s k spend-out-stiftelser vilket tyder på att svenska 
filantroper tagit intryck av amerikanska stiftelser. De vill kunna se resultatet och 
påverka givandet medan de lever. Troligen kommer antalet yngre filantroper att 
öka tack vare den ökade förmögenhetsbildningen i samhället och inspiration från 
internationella entreprenörer.
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Tabell 2: Framtidsspaning från Global Business Network and Monitor Institute, members of 
the Monitor Group135  

6.1.2. Fler former för filantropi
Det ökade intresset för venture philanthropy, samhällsentreprenörer och impact 
investment kan också, till viss del, vara ett resultat av att det filantropiska intresset 
och engagemanget hos entreprenörer ökat. 

Det mer proaktiva förhållningssättet har resulterat i att både filantroper och avkast-
ningsstiftelser inte bara att ger av sitt kapital utan också kommer att investera sitt 
kapital i företag och samhällsentreprenörer som ger avkastning i både samhällsnytta 

135. Fulton, K., Blau, A. & Kasper, G. (2005) The seeds of change in philanthropy. Global business 
and Monitor insitute. www.futureofphilanthropy.org/files/usPhil_1SeedsofChange.pdf

Äldre givarmönster Tecken på förändring

Donati oner sent i livet Donati oner hela livet

Sti ft elser som nyckelverktyg för att  ge Sti ft elser som ett  av fl era verktyg för att  ge

Samhällsnytt a likställs med ideell sektor Samhällsnytt a kan skapas i alla sektorer

Filantropi korrigerar problem som mark-
naden anses skapa

Filantropin kopplas samman med mark-
naden eft ersom marknaden är en del av 
lösningen

Äldre vita manliga chefer Mångfald i ledarskapet

Fokus på att  ge ti ll lokalsamhället Fokus på att  både ge globalt och lokalt

Filantroper ger ti ll ideella organisati oner 
som kommer ti ll dem med bra strategier

Filantroper har bra strategier och fi nan-
sierar 

Filantroper har generella mål Filantroper har specifi ka mål

Filantroper ger donati oner
Filantroper gör investeringar, skriver 
kontrakt och ger donati oner

Pengar är resursen, bidragsanslag verk-
tyget

Påverkansmöjlighet är resursen, pengar 
verktyget

Filantroper håller bidragsmott agarna på 
armlängds avstånd, passivt förhållningssätt 

Filantroperna har ett  akti vt förhållningssätt  
och samarbetar med partnerorganisati oner

Filantroper ger enskilt Filantroper ger enskilt och ti llsammans

Filantroper nöjda med att  göra gott 
Filantroper försöker mäta och fastställa 
eff ekter



E N T r E p r E Nör sk A p sf oru m 73

och finansiella resurser. Nya former för filantropi gör att utvärdering och effektmät-
ning utvecklas och kan bli ett verktyg för att lära och inte primärt för att kontrollera.

6.1.3. Fler aktörer
Marknaden för rådgivning till svenska filantroper är under utveckling. Bland annat 
har flera banker knutit filantropiska rådgivare till sig, ideella organisationer har 
anställt personer med ansvar för stora givare och fristående konsulter inom filantro-
pisk rådgivning har börjat uppvakta svenska filantroper. Både i Europa och i Sverige 
växer antalet företag och ideella verksamheter som hjälper till att forma visioner för 
givande och att hitta bra verksamheter för impact investments. Mellanhänder som 
tar på sig ansvaret för att göra urvalet av vilka mindre organisationer, som ska få 
bidrag och som specialiserar sig på att göra uppföljning och utvärdering, kommer 
troligtvis att öka i antal framöver.

6.1.4. Större bredd på ändamålen
Regeringens beslut om att vidga ändamålsparagrafen i stiftelselagen kommer troligen 
leda till att givandet breddas och omfatta fler typer av organisationer och områden. 
Till exempel blir tolkningen generösare både vad gäller donationer till kultur och 
miljövård och till social hjälpverksamhet samt omsorg om barn och ungdom. I linje 
med den internationella utvecklingen kommer troligen även fler svenska filantroper 
arbeta för att stärka ideella verksamheters kapacitet genom att finansiera tankes-
medjor och paraplyorganisationer som arbetar för att förbättra förutsättningarna för 
det ideella arbetet.

6.1.5. Nya sätt att göra det gamla - arbeta effektivare och nå fler
Det finns idag många fler former och verktyg för filantropi än för bara tjugo år sedan 
och de kommer med stor sannolikhet att bli ännu fler. Medan det förr var vanligt att 
ge för att lindra katastrofer och akuta problem är filantroper idag mer intresserade 
av att finansiera projekt som försöker hitta lösningar och förändra förutsättningar 
för att förhindra problem och katastrofer. Ett större fokus på lösningar, resultat och 
långsiktiga effekter ökar också villigheten till större satsningar vilket även medför en 
högre riskvillighet. 

En potentiell utveckling skulle också kunna vara en etablering av svenska com-
munity foundations, i form av fristående, offentligt organiserade, stiftelser med 
fokus på ett begränsat geografiskt område. Dit skulle både företag, privatpersoner 
och andra stiftelser kunna skänka pengar och få hjälp av handläggare som har bra 
insikt i de lokala behoven. Detta fungerar bra i Tyskland och i USA där filantroper får 
god vägledning och hjälp av handläggarna med expertkunskap. Kanske kan även en 
del av allmänna arvsfondens pengar omfördelas till lokala eller regionala community 
foundations.
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6.1.6. Ökat fokus på att mäta och följa upp
Den internationella utvecklingen visar på ett fortsatt ökat fokus på resultat, effek-
ter och ansvarsfullt agerande både från givare och mottagare. Att mäta långsiktiga 
effekter av socialt arbete är komplicerat men det kommer att öka framöver. I en 
antologi om civilsamhället i samhällskontraktet från 2012 fann författarna inte någon 
svensk ideell organisation som på ett riktigt sätt hade lyckats mäta framgången i sin 
verksamhet, även om många var bra på att mäta sin kapacitet eller sina aktiviteter.136  
Mätmetoderna och indikatorerna utvecklas dock snabbt och organisationerna har 
visat ett ökat intresse för att både kontrollera vad de gör och lära genom nya meto-
der. Ökat fokus på effektmätning hjälper organisationerna att utveckla effektivare 
metoder för att nå sina mål.

6.1.7. Ökad visualisering av data och framgångsrika exempel
Informationsteknologins utveckling har gjort att satsningar på olika datainforma-
tionsprojekt för att analysera och visualisera vad organisationer arbetar med eller 
hur världen utvecklas kommer att öka. Infographics är illustrationer som effektivt 
kan förmedla ett budskap snabbt. Storytelling, dvs att använda berättelser för att 
kommunicera sitt budskap, kommer att fortsätta att vara viktigt. Ju mer fakta och 
datainformation vi har, desto viktigare blir det att också kunna berätta om det på ett 
engagerande sätt. Erfarenheter från USA visar även på betydelsen av att berätta om 
framgångsrika filantroper för att engagera fler i att avsätta resurser till filantropi. 
Givet en större acceptans av filantropi i det svenska samhället är det troligt att fler 
filantroper framöver väljer att berätta om sitt engagemang. Tove Lifvendahls bok, 
Att ge, från 2012 med intervjuer av ett urval av svenska filantroper är ett exempel 
på detta.137 

6.1.8. Mer stöd till stora byggprojekt
Att donera pengar till byggnader är populärt framförallt i USA där donatorerna gärna 
ser att byggnaden uppkallas efter dem eller att det sitter en stor plakett vid ingången. 
Troligen kommer denna trend även att fångas upp av svenska filantroper. Vi har redan 
börjat se exempel så som Wallenberg Hall på Stanford University eller den av familjen 
Erling-Perssons stiftelse finansierad nya Aula Medica på Karolinska Institutet. Många 
byggnader i utvecklingsländer står dock tomma eller förfaller på grund av att det inte 
var tydliggjort innan bygget satte igång vem som skulle finansiera underhållet eller 
verksamheten. Det är därför viktigt att redan i inledningsskedet klargöra vem som 
står för underhåll och verksamhetsbidrag när byggnationen är klar för att undvika 
missförstånd och misslyckanden.

136. Wijkström, F (red) (2012) Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på 
spel.European Civil Society Press.

137. http://www.bokenattge.se/
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6.1.9. The Giving Pledge kommer till Sverige
I skrivande stund har endast en svensk skrivit under The Giving Pledge, nämligen 
Barbro Osher.138 Hon är gift med den amerikanske affärsmannen och filantropen 
Bernard Osher och är bosatt i San Francisco. Tillsammans arbetar de för att ge bort 
majoriteten av sin förmögenhet medan de lever. Förhoppningsvis dröjer det inte 
länge förrän vi ser fler svenskar som ingår i The Giving Pledge. 

6.2. Några utmaningar
6.2.1. Välfärdsdilemmat och stiftelsernas roll
Givet den demografiska och ekonomiska utvecklingen kommer allt större krav ställas 
på den gemensamma välfärden. En framtida utmaning för filantroper att ta ställning 
till är om de ska finansiera insatser som enligt det svenska samhällskontraktet borde 
omfattas av den offentliga sektorn eller om de med sina filantropiska donationer ska 
försöka åstadkomma systemförändringar så att behovet av insatser minskas över tid.

Helmut K. Anheier och Diana Leat har skrivit intressant och utmanande om avkast-
ningsstiftelsernas framtida roll i Storbritannien och många av deras förslag kan även 
appliceras på Sverige.139 De argumenterar för att stiftelser inte ska ersätta statliga 
åtaganden när de offentliga finanserna inte räcker till. Stiftelserna behöver inta en 
ny roll och skifta från traditionellt bidragsgivande till att bli drivande i det krea-
tiva utvecklingstänkande och problemlösningsarbete som dagens samhälle behöver. 
Anheier och Leat menar att det i grunden gäller att lyfta fram stiftelsernas positiva 
sidor snarare än att hela tiden förhålla sig till deras svagheter.

Näringslivet drivs av kvartalsrapporter och politiken av mandatperioder. Stiftelser 
har förmånen att kunna arbeta riktigt långsiktigt, vara kreativa, arbeta över sektors- 
och organisationsgränser utan att styras av kortsiktiga prestationskrav och mätetal. 
Stiftelser har en stor möjlighet att stå för nytänkande och ta risker för att pröva att 
göra det som alla säger är omöjligt just därför att misslyckanden för avkastnings-
stiftelser inte har samma konsekvenser som marknadsdrivna företag eller politikers 
återvalsmöjligheter. Civilsamhället med stiftelser och ideella verksamheter utan 
kortsiktiga krav spelar därför en viktig roll i den långsiktiga samhällsutvecklingen. 

Avkastningsstiftelser, som varken drivs av konsumentintresse eller behovet av 
att samla in pengar, anses ha en särskilt viktig roll i att ifrågasätta konventioner 
och etablerade sanningar. De skulle kunna bli samhällets problemlösare med fokus 
på att skapa nya plattformar för samarbeten och, genom ett innovativt arbetssätt, 
skapa nya lösningar på samhällsutmaningar och problem. Arbetet kräver mod och 
långsiktiga åtaganden från civilsamhället. Fokus på mätbarhet är viktigt men stiftel-
ser måste samtidigt våga stå för sin särart, visa självförtroende över sitt arbete och 

138. Bill Gates och Warren Buffets upprop till världens rikaste familjer att avge ett löfte att skänka 
bort minst 50 procent av sin förmögenhet, ett så kallat Giving pledge.

139. Anheier, H. & Leat, D. (2002), From Carity to Creativity – Philanthropic Foundations in the 21st 
century. Comedia.
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kommunicera resultat som inte är kvantitativt mätbart, annars riskerar de att bli mer 
fokuserade på teknikaliteter än visioner.140

Anheier och Leat vill också se fler stiftelser som inte är rädda för att ta risker och 
för att misslyckas, som är kunskapsintensiva och vågar vara pionjärer, som har en 
aktiv styrelse och ledning med ett entreprenöriellt och ansvarsfullt arbetssätt och 
som omfamnar samhällets mångfald i sin problemlösning. Stiftelsernas bidrag till 
civilsamhället, både som finansiärer och aktörer, bedöms vara mycket värdefullt och 
borde kunna utvecklas till att bli än mer givande, innovativt och proaktivt. 

Innovativa stiftelser kan bli 2000-talets steg i utvecklingen från 1800-talets väl-
görenhetsorganisationer via 1900-talets filantropiska utdelningsstiftelser. Denna 
utveckling kräver att nya stiftelser med ambitioner söker sig till samhällets vägskäl 
istället för till dess mittfåra, att de vågar ta sig an utmaningarna och att de inte skyr 
det komplexa. De behöver identifiera sig som privata problemlösningsinstitutioner 
för allmänhetens problem. Det behövs också plattformar för en öppen och bred 
diskussion om stiftelsernas roll och framtid. Förhoppningsvis är den nya stiftelselag-
stiftningen och bildandet av Filantropiskt forum två viktiga steg mot en mer innovativ 
svensk filantropi.

6.2.2. Behov av ökad diversifiering och mångfald i styrelsen
För att öka innovationsförmågan hos stiftelser behövs en professionalisering av 
rekryteringen till styrelserna. Styrelsernas förmåga att skapa visioner och mening, 
kapacitet att lösa problem, fatta beslut och samtidigt ha uthållighet och tolerans, 
förmåga att skapa struktur, organisera, integrera och syntetisera behöver i många 
fall förbättras. 

Som ett steg i denna utveckling kommer styrelserna behöva sträva efter större 
mångfald. En metod är att bjuda in personer till styrelsen under en begränsad 
tidsperiod. Styrelsernas kompetens kan även förstärkas genom ökad diversifiering 
av ledamöternas kompetens. Det behövs såväl ledamöter från andra områden än 
stiftelsens kärnområden som ledamöter som är väl insatta i branschen. 

6.2.3. Behov av ökad samverkan mellan organisationer och sektorer
En ökad generell förståelse för hur svårlösta världens problem och utmaningar är, 
både lokalt och globalt, gör att samverkan mellan olika filantroper måste öka. Det 
är oerhört svårt att ensam åstadkomma stora förändringar. Inte ens de allra största 
filantroperna, som t ex Bill och Melinda Gates, har möjlighet att ensamma lösa de 
problem de fokuserar på. Vi ser en ökning av givarnätverk internationellt och även 
bland svenska filantroper finns tecken på ökad samverkan. Samarbeten över sektorer 
och med andra organisationer kommer också att ställa tydligare krav på värderingar, 
kunskaper och processer.

140. Anheier, H. & Leat, D. (2002), From Carity to Creativity – Philanthropic Foundations in the 21st 
century. Comedia.
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Givet den ökade förståelsen för hur komplexa världens problem är - och vad som 
krävs för att lösa dem - är det sannolik att koordinering kommer bli en fråga som inno-
vativa filantroper kommer att vara intresserade av framöver. Vid stora katastrofer 
skickas många resurser men få har överblick över vad och vilka som finns tillgängliga. 
För att effektivisera hjälpinsatserna kommer det att behövas nya och innovativa 
lösningar för att koordinera.

Samarbete och samordning är också nödvändigt för att undvika återupprepning av 
misstag. Transparens och generositet med att dela med sig av sina misstag är viktigt 
för att öppet kunna diskutera vilka insatser som behövs och för att undvika misstag 
i framtiden.

Även företag bör avsätta medel för att anpassa sig till en förändrad verklighet, 
både miljömässigt och demografiskt. Ett bra sätt att göra det är att samverka med 
ideella organisationer som har stor kunskap på området.
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7
Strategiska 
rekommendationer till 
presumtiva filantroper 
Som filantrop finns det en oändlig mängd saker att tänka på för att arbeta strategiskt 
och långsiktigt med givande. Nedan följer en sammanställning av några rekommen-
dationer som förhoppningsvis kan vara av värde för kommande filantroper.

1. Tänk igenom och formulera din egen förändringsteori (theory of change).
2. Undersök alltid om det redan finns en organisation som gör det du skulle vilja 

göra innan du startar en ny organisation. Stöd eller samarbeta med befintliga 
aktörer i första hand. 

3. Tänk långsiktigt (ca tre till fem år) för att uppnå större effekt samt för att se 
tydliga effekter av ditt bidrag.

4. Börja med mindre donationer för att testa relationen genom ett pilotprojekt.
5. Gör aldrig avkall på att säkerställa att organisationerna du donerar till vet vad 

de vill uppnå. Låt dig inte förföras av en mängd olika aktiviteter som de utför 
utan säkerställ att de kan beskriva vad det är de faktiskt vill åstadkomma och 
vilken effekt de vill uppnå med aktiviteterna – deras förändringsteori.

6. Se till att organisationen inte förlitar sig helt på din donation. Om du står för en 
större del av organisationens budget ökar beroendet och det blir svårare att 
avsluta samarbetet i framtiden. Om du är en större bidragsgivare för organi-
sationen är det att rekommendera att ge dem minst sex månaders förvarning 
innan du avslutar ditt givande.

7. Att du redan när du går in i projektet funderar på hur du ska kunna gå ur är 
viktigt. Även om det är ett ambitiöst mål att hjälpa organisationer att bli självfi-
nansierade är det att rekommendera. Om du bara vill engagera dig några år kan 
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det vara bra att rikta in bidraget på kapacitetsuppbyggnad istället för på daglig 
drift, då blir inte organisationen beroende av ditt bidrag.

8. Lita på att de ideella organisationerna har örat mot marken och själva kan 
tänka ut vad som behöver göras. Samverka istället för att styra med rigida 
bidragskriterier.

9. Stöd även ideella organisationers kärnverksamhet och kapacitetsbyggnad, foku-
sera inte enbart på projektbidrag.

10. Stärk också paraplyorganisationer och andra stödorganisationer som kan hjälpa 
ideella verksamheter att utvecklas, dela lärdomar och öka samarbetet mellan 
varandra.

11. Det är viktigt att du har förtroende för ledarskapet eftersom de ska hantera 
resurserna du tillför. Hur ser organisationsstrukturen ut? Finns tydliga proces-
ser för arbetet? Verkar organisationen uthållig? Har den klarat och genomgått 
olika svårigheter? Bra organisationer kan visa på vad de lärt sig av misstag och 
motgångar och hur de gått vidare efteråt.

12. Det kan vara bra att använda samma metoder som professionella rekryterare 
gör när de tar referenser på slutkandidater i en rekryteringsprocess för att 
donera till en frivilligorganisation eller investera i en samhällsentreprenör. Be 
att få telefonnummer till några som skänkt pengar tidigare, ställ frågor om t ex 
strategi, process, återkoppling, huruvida de skulle skänka till dem igen och om 
det finns något som inte fungerade bra.  

13. För aldrig över pengar till en organisation innan granskningen av densamma 
(due diligence) är färdig. Säkerställ att organisationen kan möta uppsatta 
kriterier.

14. Vissa projekt har en utdragen tidsplan som kan riskera att dra ut på tiden om 
det görs i avlägsna länder med komplexa relationer. Dessutom är kanske inte 
projektet det högst prioriterade. Det kan vara frustrerande att upptäcka att 
donerade pengar ligger och väntar på ett bankkonto i flera år innan projektet 
kommer igång. Vid längre samarbeten är det att rekommendera att göra flera 
delutbetalningar över tid och att komma överens om milstolpar på vägen. Det 
är även att rekommendera att man från början kommer överens om en budget 
och målsättning med donationen, företrädesvis genom ett skrivet avtal.

15. Var tydlig med vilken återkoppling du vill ha från organisationen. Vill du ha 
mycket information är det bra att diskutera med organisationen vad som är 
en lämplig nivå av återkoppling så att den administrativa bördan inte blir för 
stor. Vill du inte läsa för mycket så bör du säga till så att de slipper slösa tid och 
material.

16. Om du redan från början tänkt ge t ex en miljon om året till samma organisa-
tion under fem år gör du mottagarorganisationen en stor tjänst om du medde-
lar dina långsiktiga intentioner redan från början. Detta kan även manifesteras 
genom att fem årliga donationer slås ihop till en donation på fem miljoner med 
villkoret att den betalas ut under fem år. Trots att det redovisningstekniskt inte 
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innebär någon skillnad för givaren, skänker det betydligt mera trygghet till 
organisationen.

17. Ge ett extra bidrag för effektmätning och utvärdering, helst av en ex-
tern part. Det kan bidra till en kvalitativ läroprocess för både dig och 
mottagarorganisationen.

18. Var försiktig med att okritiskt överta näringslivets redovisnings- och mätmeto-
der. Det är viktigt att ta tillvara på den ideella sektorns särdrag och mervärde. 
Framgång i ideella organisationer är svårt att översätta till ekonomiska termer 
eller fånga in i räknemodeller. 

19. Underskatta inte betydelsen av dina egna kontakter. Att öppna dörren för 
organisationen till experter, politiker, potentiella givare eller annan kompetens, 
som kan bidra pro bono kan vara av mycket stort värde för organisationen och 
dessutom givande för dig.

20. Om du kommer fram till att du inte vill stödja en organisation bör du säga ifrån 
så snart som möjligt så att de inte slösar resurser på att fortsätta försöka.  

21. Utveckla ditt givande genom att utmana dina finansiella rådgivare att komma 
med förslag på olika strategier för att investera hållbart. På så sätt genererar du 
kunskap både till dig själv och andra och visar vad du tycker är viktigt för framti-
den. T ex kan investeringar i renare energikällor för människor i utvecklingslän-
der bidra till att stimulera innovation, förbättra klimatutsikterna och förbättra 
hälsan för de som annars lagar mat över öppen eld. Det är både en hållbar och 
lönsam investeringsstrategi.

22. Hjälp andra genom att vara öppen med dina lärdomar och misslyckanden och 
lär av andra t ex på www.givewell.org och www.admittingfailure.com.

23. Involvera din familj i givandet och lär dina barn att ge från tidig ålder.
24. Var modig och våga vara innovativ. Hittar du ingen organisation som gör det du 

vill göra, våga satsa och starta en verksamhet som förändrar samhället i den 
riktning du tror på.

25. Skriv en filantropisk dagbok för att lära av dina framgångar och misstag och för 
att se hur givandet utvecklas över tid. Det kommer att vara intressant både för 
dig och för eftervärlden.

Lycka till och hör av dig till Filantropiskt forum om du har frågor eller kommenta-
rer. Aktuella kontaktpersoner finns på http://entreprenorskapsforum.se/natverk/
filantropisktforum/
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Tack till alla filantroper, rådgivare och andra kunniga i ämnet som i olika sammanhang 
generöst delat med sig av sina tankar och kunskap som till viss del ligger till grund för 
rapporten



Filantropiskt forum är Entreprenörskapsforums mötesplats för att kommunicera och 

diskutera f ilantropins omfattning och betydelse för pluralism, förnyelse, ekonomisk 

tillväxt och välstånd i såväl Sverige som internationellt. Ambitionen är att föra fram 

policyrelevant forskning och ny kunskap om filantropi till beslutsfattare inom såväl 

politiken som inom privat och offentlig sektor. 

Rapporten Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper presenterar den filan-

tropiska processen från det att en presumtiv givare bestämt sig för att ägna sig åt 

f ilantropi till olika strategier för att komma igång med sitt givande. Det f inns många 

olika sätt att förverkliga sin f ilantropiska vision. Rapporten bidrar med praktisk 

vägledning för den som själv funderar på att börja ge genom att beröra konkreta frå-

geställningar vad gäller ändamål och tillvägagångssätt. I rapporten kartläggs också 

de senaste trenderna inom filantropi.

Rapporten är författad av Amelie Silf verstolpe, f ilantropisk rådgivare och grundare 

av Volontärbyrån.
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