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En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut 

och sprida de resultat som forskningen genererar. Denna skrift är ett 

resultat av detta arbete.

I en ambition att popularisera och tillgängliggöra delar av den forskning som sker 

vid universitet och högskolor i Sverige och internationellt tar vi fram policysam-

manfattningar under rubriken, PS från Entreprenörskapsforum. 

Vill du snabbt och enkelt ta del av slutsatser och policyrekommendationer? 

Läs då Entreprenörskapsforums policysammanfattningar, PS från Entreprenörskapsforum, 

som på några minuter sätter dig in i flera års forskningserfarenheter.

om EntrEPrEnörSkaPSforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse och den ledande nätverksorga-

nisationen för att initiera och kommunicera policyrelevant forskning om entre-

prenörskap, innovationer, näringslivsdynamik och tillväxt. Stiftelsens verksam-

het finansieras med såväl offentliga medel som av privata forskningsstiftelser, 

näringslivs- och andra intresseorganisationer, företag och enskilda filantroper. 

Författarna svarar själva för problemformulering, val av analysmodell och slutsat-

ser i rapporten. För mer information se www.entreprenorskapsforum.se.

Filantropiskt forum ska med utgångspunkt i forskning, tydliggöra i vilken form 

filantropiska insatser bidrar till samhällsekonomisk utveckling. Forumet ska 

även utgöra en plattform för personer från forskning, näringsliv och politik 

som är involverade i filantropi.
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SAMHÄLLSFÖRÄNDRING  
OCH FILANTROPI I ETT NORDISKT 

PERSPEKTIV 

Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg

1. IntroduktIon
Allt mer forskning tyder på att filantropi tjänar samhället på ett antal olika sätt. 
Exempelvis bidrar filantropiska donationer till att offentliga resurser frigörs då privata 
medel används för att bygga kollektiva nyttigheter såsom skola, hälso- och sjukvård och 
akademisk forskning. Dessutom bidrar filantropi ofta till att introducera nya och inno-
vativa sätt att bemöta existerande samhällsproblem med nya lösningar. Filantropi är 
inget nytt fenomen, trots det är kunskapen om filantropi begränsad.1 Det finns därmed 
en efterfrågan på mer kunskap kring motivation, metoder, ambitioner och utmaningar 
i samband med filantropi och samhällsengagemang. Denna policysammanfattning (PS) 
presenterar resultaten i rapporten ”Creating Impact through Philantrophy: A Nordic 
perspective” som baseras på intervjuer med ett 40-tal filantroper och stiftelseföre-
trädare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Studien har genomförts i samarbete 
mellan Entreprenörskapsforum och UBS Philanthropy Advisory.

Motivet för ett nordiskt perspektiv är att det finns stora likheter mellan länderna. 
Alla fyra är små och öppna ekonomier med hög levnadsstandard och en omfat-
tande välfärdssektor som finansieras med höga skatter. Denna samhällsstruktur ger 
en indikation på att nordisk filantropi kan fokusera på andra områden än de som är 
direkt relaterade till välfärdsstaten. Under senare år har emellertid välfärdssekto-
rerna i Norden varit under press. Den demografiska utvecklingen, finanskrisen och 

1.	 		 Se	Braunerhjelm	och	Skoogh	(red)	(2004),	”Sista	fracken	inga	fickor	har”.	
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ett ökat antal människor utanför arbetsmarknaden har lett till oro för välfärdsmo-
dellen och dess förmåga att leverera välfärdstjänster i den utsträckning vi är vana 
vid. Välfärdsstatens misslyckanden har föranlett alternativ eller kompletterande 
lösningar som initierats av filantroper. Det finns även uppenbara skillnader mellan 
de nordiska länderna. De har t ex olika näringslivsstrukturer, skilda institutionella 
förhållanden till EU och euron. Dessutom skiljer sig strukturen och nivån på skatter 
relaterade till filantropi sig åt i de nordiska länderna. 

Denna PS är strukturerad på följande vis: Nästa avsnitt ger en makrobild på filantro-
pi utifrån ett nordiskt perspektiv. Därefter presenteras kortfattat de institutionella 
ramverken i de fyra länderna. Avsnitt fyra diskuterar resultaten från intervjuerna 
och avsnitt fem visar hur framtida filantroper kan lockas till samhällsengagemang. 
Policysammanfattningen avslutas med en diskussion om resultaten och förslag på 
policy-åtgärder. 

2. Ett makroPErSPEktIv På fIlantroPI I nordEn
 
De nordiska länderna är öppna ekonomier med stabila institutionella ramverk, stadig 
ekonomisk tillväxt, långsiktig politisk stabilitet, relativt flexibla arbetsmarknader och 
robusta utbildningssystem (Berggren och Trädgårdh 2011, Sinani m fl 2013).2 

FIGUR 1: DOLLARMILJARDÄRER, 2006-2016      (KÄLLA: FORBES.COM “THE WORLD’S RICHEST PEOPLE”)

2.  Samtliga nordiska länder står dock inför varierande grad av problem när det gäller kvaliteten på 
utbildningssystemet,	med	Sverige	i	den	mest	utsatta	situationen	enligt	OECDs	undersökning	(PISA-rankning).
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Den privata förmögenhetsbildningen har det senaste decenniet ökat, liksom anta-
let miljardärer i de fyra länderna (figur 1). Sverige har flest dollarmiljardärer, 26 
stycken 2016, jämfört med åtta stycken tio år tidigare. Norge kommer på andra 
plats med totalt 13 dollarmiljardärer 2016 medan Danmark och Finland har sex 
dollarmiljardärer vardera. Fram till 2010 hade Finland däremot inte någon dollar-
miljardär alls. Givet de ökade möjligheterna att bygga kapital förväntas filantropi få 
en allt viktigare roll i samhället.

2.1 Det nordiska sociala kontraktet och välfärdsmodellen 
Det nordiska samhällskontraktet vilar på social solidaritet och förtroende. Den 
nordiska samhällsmodellen bygger samtidigt på individualism vilket utgör grunden 
för sociala relationer och politiska institutioner (Berggren och Trädgårdh 2011).3  
Särskilt under uppbyggandet av välfärdsstaten under andra halva av 1900-talet har 
det funnits en strävan att ”befria” individen från såväl familj som det lokala samhäl-
let. Exempel på detta är införandet av enskild beskattning av makar, avskaffande 
av skyldigheten att försörja föräldrar, införande av (nästan) universell förskoleverk-
samhet, fri universitetsutbildning och studielån tillhandahållna av staten obero-
ende av familjens inkomst. Denna bakgrund har skapat en mycket speciell attityd till 
filantropi och välgörenhet. Välfärdsstaten har av tradition varit väldigt omfattande 
vilket har medfört att människor är vana vid att sociala frågor sköts av staten och 
finansieras av skatter. Därför finns nödvändigtvis inte en stark förpliktelse att ge 
tillbaka till samhället. Under de senaste decennierna har det emellertid skett en 
förändring i dessa attityder. Idag har exempelvis entreprenörskap och innovationer 
en positiv klang och filantropi och privat engagemang för samhällsfrågor är mer 
accepterat. Attitydskiftet beror till stor del på en föränderlig skattemiljö, ackumule-
ring av rikedom och internationella influenser. Detta, i kombination med en relativt 
stark individualism i samhället, verkar ha banat väg för en ny filantropisk era.4 

Danmark

I Danmark finns det mer än 11 300 stiftelser. ”Lagen (Betænkning) 970” från 1982 
utgör det lagliga ramverket och består av två delar - en för kommersiella stiftelser 
och en för icke-kommersiella stiftelser. Regelverket förnyades 2016 med syfte att 
bl a öka transparensen inom sektorn och för att stärka tillsynsorganet och stiftel-
sernas styrelser (Thomsen m fl 2015).

3.  Se exempelvis World Value Survey worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.
4.	 	 Se	till	exempel	Sjögren	(2004)	för	en	diskussion	om	attityderna	till	entreprenörskap	och	stiftelser	i	ett	

svenskt	perspektiv.	
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De industriella stiftelserna spelar en viktig roll i den danska ekonomin. Stiftelseformen 
uppstod efter den industriella revolutionen (Thomsen 2012a och b) och namnet 
refererar till att stiftelserna ofta är majoritetsägare i ett eller flera företag (Thomsen 
m fl 2015).5 Det finns omkring 1 300 industriella stiftelser registrerade i Danmark, 
varav ca 100 anses ekonomiskt betydelsefulla (Tifp.dk). Exempelvis svarar de 
stiftelseägda företagen för cirka 20 procent av de privata företagens årliga omsätt-
ning och 22 procent av sysselsättningen i Danmark. De börsnoterade stiftelseägda 
företagen står för 54 procent av marknadsvärdet på Köpenhamnsbörsen (Thomsen 
m fl 2015, Nielsen 2014 och tifp.dk).

FinlanD

Även den finska stiftelselagstiftningen har förnyats under de senaste åren. 
Exempelvis trädde en förnyad stiftelselag i kraft i december 2015.6 Enligt denna lag 
måste finska stiftelser registreras hos den nationella patent- och registerstyrelsen 
samt lämna årliga revisionsberättelser om stiftelsernas aktiviteter och bokslut. I 
dagsläget finns det cirka 4 000 stiftelser i Finland. 

Under de senaste åren har Finland infört reformer som gör det lättare att donera 
till forskning och innovation. Processen inleddes 2008 när företag fick göra skat-
teavdrag för donationer upp till 250 000 euro till universitetsforskning. Reformen 
utvidgades till att omfatta privatpersoner under perioden 2009–2013. 2014 införde 
regeringen även ett matchningssystem där den finska staten matchar privata dona-
tioner till universitet med en faktor om 2,5 euro per euro som doneras.7 I en andra 
omgång utökades matchningsbeloppet till tre euro per donerad euro (upp till 150 
miljoner euro för alla universitet). Det planeras för en tredje omgång framöver. 

norge

År 2015 fanns det 7 311 registrerade stiftelser i Norge, varav närmare 900 var 
kommersiella stiftelser och resten ideella stiftelser med ett socialt syfte. Under de 
senaste årtiondena har det skett en ökning i antalet stiftelser i Norge. Utvecklingen 
började på 1990-talet, och berodde bl a på en modernisering av stiftelselagarna. En 
ytterligare modernisering skedde 2001 då stiftelselagen från 1980 ersattes av en 
ny lag som bl a kräver att alla stiftelser ska registreras hos den norska lotteri- och 
stiftelsemyndigheten (Dugstad och Lorentzen 2010). Denna myndighet är ansvarig 

5.	 	 Termen	industriella	stiftelser	avser	stiftelser	som	äger	aktier	i	ett	företag	eller	bedriver	
affärsverksamhet.

6.	 	 Denna	sektion	baseras	på	Herberts	och	Hohti	(2015).
7.	 	 Staten	matchar	mottagna	donationer	under	perioden	2014-11-01		till	2017-06-30.
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för övervakningen av stiftelserna.8 Sammantaget delar de norska stiftelserna ut 
drygt 2,7 miljarder NOK per år (lottostift.no).

I Norge är det möjligt att göra skatteavdrag för donationer till icke-statliga organi-
sationer och stiftelser upp till ett belopp av 20 000 NOK per år. Det lägsta beloppet, 
för att erhålla skatteavdraget, är 500 NOK. Skatteavdraget gäller även donationer 
till utländska organisationer inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) 
(Skatteetaten.no). I likhet med det finländska systemet matchar den norska staten 
donationer till forskning på minst tre miljoner NOK med 25 procent.

Sverige

Det finns cirka 55 000 svenska stiftelser. Av dessa är cirka 13 000 registrerade hos 
Länsstyrelsen (ett krav för stiftelser med ett kapital på mer än 350 000 SEK, Sjögren 
2012). Det finns ingen aggregerad statistik på hur mycket svenska stiftelser donerar, 
men data från 2012 visar att de privata stiftelserna hade tillgångar på cirka 270 
miljarder SEK (Einarsson och Wijkström 2015). Studien visar även att det skett en 
betydande ökning i antalet stiftelser. 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av stiftelser i Sverige. Stiftelsernas är skyldiga 
att betala inkomstskatt men kan vara berättigade till begränsad beskattning om de 
bedriver aktiviteter med ett kvalificerat allmännyttigt ändamål, d v s de blir skat-
tebefriade för inkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster.9

Under 2014 harmoniserades inkomstskattelagstiftningen för stiftelser, icke vinst-
drivande organisationer och religiösa samfund. En av de viktigaste aspekterna med 
reformen var att begreppet kvalificerade allmännyttiga ändamål vidgades och att 
fler områden omfattades. Den reformerade lagstiftningen definierar inte kvalifice-
rade allmännyttiga ändamål men ger en lista med exempel på områden som kan 
omfattas av lagen.10  

Svenska medborgare kan välja att donera utdelning från aktier i svenska företag utan 
att betala kapitalskatt. Policyn innebär att givare kan öka värdet av sina donationer 
med 43 procent jämfört med donationer från beskattade medel. Det finns dock 
några krav som att den enskilde måste vara direkt ägare i företaget, den mottagande 
organisationen måste vara en ideell förening och aktieägaren måste avstå från rätten 

8.	 	 Norska:	Lotteri-	och	stiftelsetillsynet.
9.	 	 Se	Silfverstolpe	(2013)	för	ytterligare	krav	och	diskussion	om	den	svenska	skattelagstiftningen.
10.	 	 Se	exempelvis	Silfverstolpe	(2013)	för	ytterligare	diskussion.
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till utdelning före årsmötet.11 Under perioden 2012 till 2016 fanns det även möjlighet 
att göra avdrag för gåvor till ideella organisationer för belopp upp till 6 000 kronor. 

3.IntErvjuStudIEn 

3.1 Metod
Studien baseras på 41 intervjuer som genomfördes under 2016 med filantroper 
och företrädare för privata stiftelser i norden. Nio av intervjuerna genomfördes 
i Danmark, sex i Finland, åtta i Norge och arton i Sverige. Urvalet av responden-
ter har gjorts med ambitionen att få ett varierat urval baserat på variabler som 
ålder, kön, inriktning och geografi. Viktigt att notera är att urvalet inte är statistiskt 
representativt för alla filantroper i regionen. De som har deltagit i undersökningen 
omfattar dock en tongivande grupp av filantroper och stiftelseföreträdare som san-
nolikt återspeglar pågående trender och utveckling inom filantropi i de nordiska 
länderna. Gruppen kan också, i stor utsträckning, sägas representera pionjärerna 
inom utvecklingen av modern filantropi i Norden. 

Följande data kan hänföras till de enskilda intervjuerna – till filantroper eller stiftel-
seföreträdare – inte till de organisationer de representerar:

• Respondenterna är i åldern 35 till 84 år, med en genomsnittsålder på 61 år.
• 36 procent av de intervjuade är kvinnor och 64 procent är män.
• Respondenterna har i genomsnitt mer än 20 års engagemang i filantropi, med en 

räckvidd från ett år till nästan 50 år.

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från intervjuerna. 

3.2 Intervjustudien 
Analysen har delats upp i tre ”lärdomar”; i) motivation och påverkan, ii) strategier 
och tillvägagångssätt och iii) prioriteringar och framtid. 

motivation och påverkan

Filantropiska intressen drivs av personlig koppling till frågan
Det finns många skäl till varför en person väljer att ägna sig åt filantropi och sam-
hällsförändring. Bland de nordiska filantroperna är en personlig koppling till den 
specifika frågan vanligt. Oavsett om det är från egen erfarenhet, familjer eller 

11.	 	 Se	aktiegavan.se	för	ytterligare	information.
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vänner, eller om det gäller det egna yrkesområdet eller oro för de anställdas väl-
befinnande, har filantroperna vanligen en stor empati eller intresse för ändamålet/
frågan. 

Trots en individualistisk kultur finns ett starkt familjeengagemang 
De nordiska länderna karaktäriseras av en universell välfärdsstat med starka inslag av 
individuell frihet. Trots detta visar analysen på en stark familjetradition när det kom-
mer till filantropi. I många fall är det filantropiska engagemanget ett familjeprojekt 
där flertalet familjemedlemmar deltar på olika sätt i organisationen eller har satt upp 
egna projekt. Intervjuerna visar även att många är uppväxta med ett genomtänkt 
samhällsengagemang som ofta genomsyrar såväl företagandet som filantropin. 

Ett allt större behov av filantropi
Under de senaste åren har pressen ökat på den nordiska välfärdsstaterna vilket 
motiverat filantropi och privata lösningar på gemensamma samhällsutmaningar. 
Tidigare ansågs den universella välfärdsstaten begränsa filantropins utveckling, 
begrepp som entreprenörskap, innovation och filantropi hade negativ klang under 
stora delar av 1900-talet. Sedan 1990-talet har de nordiska länderna blivit allt mer 
marknadsorienterade, och attityderna till begreppen är betydligt mer positiv idag. 
Samtidigt står länderna inför stora sociala utmaningar som demografiska föränd-
ringar, ökad invandring, miljöproblem, ungdomsarbetslöshet och utanförskap som 
sätter press på välfärdsstaten. Många av respondenterna anser att välfärdsstaten 
inte längre kan hantera alla problem.

Strategier och tillvägagångSSätt

Mer strategiska, fokuserade och professionella
I stort sätt alla respondenter har etablerat en organisation (oftast en stiftelse). 
Intervjuerna visade att filantroper i många fall blivit mer strategiska, mer fokuse-
rade och arbetar mer proaktivt med sina frågor. Exempelvis koncentrerar många 
sitt givande till ett mindre antal områden i stället för att ge mindre summor till 
många olika organisationer och ändamål. I många fall finns det även ett större 
fokus på att mäta sociala effekter av insatserna. Utöver en allmän professionalise-
ring av filantropi observerades att många av respondenterna blivit allt mer aktiva 
och bidrar med mer engagemang i de organisationer som de etablerat. 

Exempel på hur filantroper engagerar sig är:
• Styrelseledamot/ordförande i stiftelsen
• Använder sitt professionella nätverk för att nå större effekt 
• Strategisk utveckling av organisationer



• Medlem i styrgrupper och expertråd för relaterade organisationer 
• Använder affärstänk för att strategiskt utveckla organisationen och dess ledning 
• Representerar organisationen i externa sammanhang, intervjuer, presentationer 

och paneldiskussioner 
• Organiserar seminarier, symposier, nätverksträffar och plattformar om ange-

lägna frågor

Ökat fokus på effektmätning 
”Check-book giving” är den traditionella formen av filantropi. Många nöjde sig 
tidigare med att ge donationer till ett utvalt ändamål. Idag är trenden att allt fler 
ger tidigare i livet och har ett större engagemang i de frågor som de intresserar 
sig för. Det finns även ett större intresse bland nutida filantroper av att utvärdera 
den faktiska effekten av donationen och samhällsengagemanget. Även om direkta 
finansiella donationer fortfarande är vanliga växer nya former av filantropi och 
sätt att engagera sig fram. Det kan röra sig om utfallsbaserade kontrakt, venture 
philanthropy och social impact bonds som är baserade på en förmåga att utvärdera 
och mäta det sociala utfallet. 

Att mäta samhällseffekten av en insats är ett komplext projekt. Projekt som utvärde-
ras är ofta tvärvetenskapliga med många indirekta effekter och långa tidshorisonter 
att beakta. En utmaning är att isolera effekterna av ett särskilt program bland de 
många faktorer som påverkar. Detta har lett till att det i dag finns ett fokus på att 
insatsen ska ha bidragit till positiv samhällsförändring snarare än att tillskriva för-
ändringen till den enskilda insatsen. Ett annat vanligt problem är att hitta lämpliga 
variabler och data så att det går att genomföra utvärderingen. Trots detta finns det 
en ökande vilja att mäta samhällseffekter och runt om i världen pågår arbetet med 
att utveckla nya utvärderingsmetoder. 

Respondenterna visade en stor medvetenhet kring komplexitet och potentiella 
fallgropar vid mätning av effekter av filantropiska donationer och insatser. Den 
vanligaste orsaken till att inte utvärdera är att den svarandes organisation är liten 
och att en noggrann utvärdering är alltför komplicerat och kostsamt i termer av tid 
och pengar. 

Finansieringsmetoder 
Trots intresset för nya finansieringsmetoder är fortfarande donationer via stiftel-
ser som bedrivs i egen regi de vanligaste finansieringsmetoderna, följt av att ge 
stipendier. Dessa mer traditionella metoder följs av impact investment, lån och 
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aktieinvesteringar som är ovanligare. Att bedriva egen verksamhet innefattar 
många olika slags aktiviteter, såsom seminarier och konferenser, tävlingar och audi-
tions, utmärkelser, bostäder för konstnärer eller science parks. Utbildnings- och 
mentorprogram är också vanligt. 

Många stiftelser lägger tid och resurser på att effektivt investera stiftelsens kapital 
med syfte att maximera beloppet som kan doneras. Stiftelser som har aktier i ett 
bolag har ofta ett uppdrag att förvalta medlen och företaget där de innehar aktier. 
För denna typ av stiftelser är det ofta inskrivet i stadgarna att de ska verka för bola-
gets bästa vad gäller t ex dess långsiktigt finansiella stabilitet och bolagsstyrning. 
Denna finansieringsmodell för stiftelser är inte ny men kan vara annorlunda då 
stiftelsens möjlighet att donera beror på företagets finansiella resultat. 

prioriteringar och FramtiD

Fokusområden
De högst rankade områdena är akademisk forskning samt barn och ungdomar, 
följt av omsorg och utbildning. Ingen respondent har rankat religion, sport, politik 
eller beredskap som högsta prioritet. Få svarande angav konst och kultur som 
första prioritet trots att hälften av respondenterna är involverade i detta område. 
Liknande resultat har visats i tidigare studier på fokusområden för stiftelser i de 
nordiska länderna.12

Geografisk inriktning 
De flesta svarande (71 procent) arbetar främst i sitt hemland, även om mer än hälf-
ten (59 procent) har någon form av internationell verksamhet. Endast ett fåtal riktar 
sitt filantropiska engagemang uteslutande mot andra länder. Länder i Afrika och 
Asien är högprioriterade medan väldigt få är engagerade i kontinentala- och/eller 
Östeuropa. Vanliga anledningar till att ett visst geografiskt område är prioriterat är:

• Det är det land där jag bor,
• Vi bedriver samhällsutveckling inom områden där vi har företag, eller
• Det är där effekten är som störst.

En majoritet av respondenterna är starkt fokuserade på ett ämne och en region 
eller något fokuserade (d v s några ämnen och/eller några regioner). 25 procent av 

12.	 	 Se	t	ex	Ahdekivi	(2016)	för	Finland;	Einarsson	och	Wijkström	(2015)	för	Sverige;	och	Lotteri-
stifelsetillsynet	(2012)	för	Norge.
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respondenterna angav att de har en diversifierad strategi med många ämnen och/
eller regioner.

Filantropi på frammarsch
En övervägande del svarade att antalet projekt antingen kommer förbli detsamma 
eller öka under såväl nästa år som de nästkommande fem åren. Mindre än tio 
procent uppgav att de kommer att minska antalet projekt under den närmaste 
femårsperioden. De som svarade att det ska minska antalet projekt tillskriver ofta 
detta till ålder, alternativt att de ska koncentrera sin verksamhet till färre områden.
Den geografiska inriktningen är mer fast. De flesta tillfrågade planerar att bibe-
hålla samma geografiska riktning som idag. Några vill verka i fler länder – vanligtvis 
genom att agera på möjligheter som uppstår, särskilt då frågorna som man jobbar 
med är universella och den modell som tillämpas är skalbar och lätt att anpassa till 
nya geografiska marknader.

Antalet ändamål som stöds förblir i de flesta fall detsamma. Ett skäl är att de tillfrå-
gade redan funnit sitt fokusområde. En annan förklaring är att många organiserar 
sin filantropi via stiftelser, och då är ändamålen fastställda.

Nivån på det personliga engagemanget förväntas i de flesta fall vara stabilt. Vissa 
arbetar redan heltid med sin organisation vilket gör det svårt att öka engagemang-
et. På årsbasis planerar de flesta tillfrågade inte att ändra mängden medel som 
de kommer att donera. Över en femårshorisont planerar dock många att öka sina 
donationer. En avgörande faktor för de stiftelser som äger aktier är att företagets 
framgång avgör hur mycket medel som kan doneras. Detsamma gäller för stiftelser 
som donerar avkastning från sitt stiftelsekapital, då beror utvecklingen på den 
generella kapitalmarknaden. 

4. Hur kan flEr EngagEraS tIll att bIdra tIll 
SamHällSförändrIng ocH fIlantroPI? 
Intervjuerna visade på ett antal sätt på hur fler kan involveras i filantropi och sam-
hällsutveckling. Förslagen kan delas in i tre grupper:

Skatter och FinanSiella incitament

Många av de svarande la fram vikten av möjligheten att dra av skatter på deklaratio-
nen för att uppmuntra mer givande. Alla fyra länder har uppdaterat och modernise-
rat sina lagar och förordningar rörande stiftelser samt övervakning av sektorn under 
de senaste åren. Finland och Norge har till exempel genomfört matchningsprogram 
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för donationer till akademisk forskning och universitet. Medan dessa system är 
viktiga i sig själva, är de också användbara som signaler om attityder till privata 
initiativ och filantropi. I Sverige infördes 2012 möjligheten att dra av gåvor upp till 
6 000 SEK på deklarationen, en reform som upphävdes 2016.

Fler FörebilDer

Intervjuerna visar på betydelsen av framgångsrika filantroper och näringslivsperso-
ner som kan agera förebilder. Det verkar ha skett en utveckling under de senaste 
åren där filantroper blivit mer öppna med sitt givande. Många fler stiftelser har 
lättillgänglig information på sina webbplatser samtidigt som nyheter om donationer 
och projekt får allt större medialt genomslag.
Respondenterna angav också behovet av att engagera fler förebilder från närings-
livet att uppmuntra företag och entreprenörer att delta i filantropi och samhälls-
förändring. I detta sammanhang spelar förmågan att mäta samhällseffekter en 
viktig roll. Det är lättare att prata om sitt bidrag om det backas upp med solida 
utvärderingar.

mynDigheter, upphanDling och byråkrati

Ett tredje område som lyftes fram är relationer med myndigheter, upphandlings-
processen, och mängden byråkrati. Givet att de nordiska länderna har en stor och 
omfattande offentlig sektor är kommunen och/eller landstinget ofta en mycket 
viktig kund för sociala entreprenörer. Det offentliga systemets struktur kan dock 
verka begränsande för nya och befintliga sociala entreprenörer att skala upp sina 
organisationer. 

5. SlutSatS ocH PolIcyrEkommEndatIonEr
Syftet med ”Creating Impact through Philantrophy: A Nordic perspective” är att 
fördjupa kunskapen om filantropi utifrån ett nordiskt perspektiv. Studien är inriktad 
på frågor som motivation och ambitioner, tillvägagångssätt, utmaningar, verktyg 
och vilka resurser som kan bidra till ökad effekt. Analysen visar på en rad intres-
santa trender kring och egenskaper av nordisk filantropi. 

Under de senaste åren har det skett en förändring i filantropiskt givande. Många 
filantroper tenderar att ge tidigare i sina liv och ha en mer aktiv roll i de projekt och 
organisationer de stöder. Det finns även ett ökat intresse, såväl globalt som i nor-
den, att mäta och utvärdera samhällseffekterna av filantropiska insatser. Dessutom 
indikerar analysen att det finns en preferens att ge till ett fåtal områden i stället för 
att ha ett mångsidigt engagemang som omfattar flera organisationer och ändamål. 
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I allmänhet verkar givandet ha blivit mer strategiskt, proaktivt och med större fokus 
på att uppnå mätbara sociala effekter. Det finns också ett växande intresse för nya 
och innovativa former av givande. Aktuella exempel från de nordiska länderna är 
venture philantrophy, social impact bonds och social impact investing, d v s former 
som innehåller ett tydligare affärstänk än traditionell filantropi. I linje med tidigare 
forskning, visar denna studie att filantropi som fenomen inte existerar isolerat från 
offentlig finansiering och institutioner, utan snarare ska ses som ett komplement 
till offentlig finansiering i skapandet av kollektiva varor och tjänster för samhället. 

Det framkommer även, enligt respondenterna, att det finns en uppfattning att 
kunskapen om filantropi, och hur den kan bidra till att utveckla samhället, behöver 
fördjupas och förbättras. Framgångsrika förebilder är viktiga för att uppmuntra fler 
potentiella filantroper att engagera sig. Analysen visar att den nordiska modellen 
för filantropi har starka kopplingar till företagande och entreprenörskap. Många 
nordiska filantroper är framgångsrika entreprenörer som använder sin entrepre-
nöriella talang även till sitt filantropiska samhällsengagemang. Många har såväl 
förmåga som lång träning i att identifiera utmaningar och hitta effektiva lösningar. 
Dessutom gör erfarenheten av att ha utvecklat och lett framgångsrika företag att 
tilltron till vad som är möjligt att åstadkomma med filantropi ökar. Kombinationen 
företagande, filantropi och finansiella resurser verkar vara en kraftfull källa för 
samhällsförändring. Nordisk filantropi är i en stark position och sannolikt kommer 
dess kraft att öka allteftersom redan engagerade samlar erfarenhet och kunskap.

För Sveriges del finns ett antal områden där det institutionella ramverket behö-
ver förbättras. Skatteincitamenten för filantropi behöver utvecklas. Det kan t ex 
röra sig om att införa ett matchningssystem för donationer likt det i Finland eller 
Norge. Dessutom uppmuntras återinförande av ett liknande system som det som 
avskaffades i Sverige 2016, där skatteavdrag för gåvor upp till ett viss värde kunde 
göras. Utöver skatteincitament behöver det offentliga systemet reformeras så 
att sociala entreprenörer ges bättre möjligheter att vinna offentliga kontrakt och 
därmed förbättra deras förutsättningar att vara med och leverera lösningar på 
viktiga samhällsproblem. Generellt sett behöver offentlig sektor vidta åtgärder 
för att underlätta för donationer, socialt entreprenörskap och filantropi. De andra 
nordiska länderna kan här tjäna som inspiration där de bästa exemplen kan hämtas 
från respektive land. 
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