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Allt fler är långtidsarbetslösa och står idag långt ifrån arbetsmarknaden. Hur ska 
fler individer komma i sysselsättning efter coronapandemin? Ett sätt är att låta ci-
vilsamhället med dess idéburna organisationer och insatser få en betydligt större 
plats i samhällsekonomin.  

I Idéburen arbetsmarknad – ett nytt samhällskontrakt efter pandemin lyfts hur 
svensk arbetsmarknad kan dra nytta av innovationskraften inom civilsamhäl-
lets olika delar samt vilken betydelse filantropiska insatser kan ha. I rappor-
ten presenteras en kartläggning av civilsamhällets omfång och djup. Särskild 
uppmärksamhet ägnas åt utbildning, arbetsträning, volontärskap, mentorskap, 
coaching, allmännyttiga stiftelser samt socialt företagande. Policyförslag och 
rekommendationer för hur den idéburna arbetsmarknaden ska kunna växa sig 
allt starkare i Sverige lyfts också fram. Allt med målet att fler medborgare ska 
kunna nå egen försörjning. 
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FÖRORD 
 
Coronapandemin har blottlagt sprickor i välfärdsbygget som fanns där redan 
innan pandemin. Rollfördelningen mellan stat, marknadsaktörer och medborgare 
är under förändring. Själva samhällskontraktet befinner sig under ekonomiskt och 
socialt omvandlingstryck. I omvandlingen har den idéburna sektorn kapacitet att 
vara drivande i utvecklingen och förnyelsen av välfärdssamhället.  

I föreliggande rapport tas utgångspunkt i initiativ, samverkansformer, finansie-
ringslösningar och förändrade institutioner med syfte att fler medborgare ska 
kunna nå målet om egen försörjning. Det lyfts offensiva förslag för hur idéburna 
verksamheter, filantropi, matchningsprogram och den pågående digitaliseringen 
ska tjäna individens intressen på framtidens arbetsmarknad. Med en tydligare 
plats för idéburna organisationer förväntas mångfalden av utförare av välfärds-
tjänster öka väsentligt och ge medborgare ökad valfrihet. 

Rapporten är framtagen i samverkan med Nysta, Civilsamhällets nystartsgrupp 
för ett nytt samhällskontrakt. Jag vill rikta ett särskilt tack till de organisationer 
och aktörer som gjort rapporten möjlig, framför allt Agneta Liljestrand, fil.mag. 
och Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.  

Författare är Hans Sjögren, professor Linköpings universitet och EHFF, 
Handelshögskolan i Stockholm. Författaren svarar helt och hållet för de analyser 
och rekommendationer som lämnas i rapporten.

Med förhoppning om intressant läsning!

Stockholm i maj 2021

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor Blekinge tekniska högskola 
och Internationella handelshögskolan i Jönköping
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SAMMANFATTNING  
Under coronapandemin har medborgare som redan stod långt från arbetsmark-
naden hamnat ännu längre bort. Därför behövs slagkraftiga åtgärder som fångar 
upp och hjälper individer att komma närmare arbetsmarknaden, med sikte på egen 
försörjning. Målet är även att allt fler ska uppleva att de deltar i en meningsfull 
gemenskap. En väg att gå är att låta civilsamhället och dess idéburna organisationer 
– den tredje sektorn – få en betydligt större plats och räckvidd i samhällsekonomin, 
i motsats till att utgöra ett komplement till den offentliga sektorn och marknaden. 
Häri ligger en stor utmaning. För trots fortsatt inflytelserika folkrörelser och det 
faktum att en stor del av befolkningen är engagerad i föreningsliv och idéburna 
organisationer, är den tredje sektorn i Sverige outvecklad, i såväl ett europeiskt som 
ett nordiskt perspektiv. 

Den evigt växande, oändligt levererande välfärdsstaten är ett minne blott. Därför 
befinner sig samhällskontraktet, som anger rollfördelningen mellan kontrollmak-
ten, marknadsaktörerna och medborgarna, under ekonomiskt och socialt omvand-
lingstryck. I den omförhandling av kontraktet som pågår har den tredje sektorn 
kapacitet att vara drivande i utvecklingen och förnyelsen av välfärdssamhället. Inom 
svensk forskning är däremot frågor kring de delar av kontraktet som rör civilsam-
hälle och filantropi ofta separerade från sådana som har med arbetsmarknaden och 
arbetsmarknadsåtgärder att göra. I denna rapport har dessa frågor flätats samman 
till att gälla hur svensk arbetsmarknad ska kunna dra nytta av innovationskraften 
inom civilsamhällets olika delar. 

Rapporten visar hur den idéburna arbetsmarknaden ska kunna växa sig allt star-
kare i Sverige. Den lyfter med utgångspunkt i civilsamhället fram vilka initiativ och 
samverkansformer som har möjlighet att bidra till valfrihet, ökad sysselsättning 
och större egenmakt för varje medborgare. Rapporten presenterar en kartlägg-
ning av civilsamhällets omfång och djup samt de ekonomiska förutsättningarna 
som föreligger att bedriva idéburen verksamhet i Sverige. Särskild uppmärksam-
het ägnas åt utbildning, arbetsträning, volontärskap, mentorskap, coaching och 
allmännyttiga stiftelser samt den roll som socialt företagande kommit att spela i 
samhällsekonomin. Dessutom presenteras offensiva förslag på hur idéburna verk-
samheter, filantropi, matchningsprogram och den pågående digitaliseringen ska 
tjäna individens intressen på framtidens arbetsmarknad. Med fler initiativ, mer 
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samverkan, nya finansieringslösningar och förändrade institutioner kommer fler 
medborgare att kunna nå målet om egen försörjning. 

REKOMMENDATIONER

• • Det nationella handlingsutrymmet för civilsamhällets aktörer att agera på arbets-
marknaden och utföra välfärdstjänster är praktiskt taget obegränsat. Det finns 
ingen lagstiftning som hindrar att idéburna aktörer flyttar fram sina positioner. 
EU-rätten möjliggör till exempel riktade upphandlingar. Arbetsförmedlingen 
skulle i ökad grad kunna vända sig till idéburna aktörer för upphandling av 
tjänster. 

• • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) bör nyttjas i högre utsträckning, såväl av 
staten, regionerna som kommunerna. IOP kan få ökad spridning genom att idé-
burna aktörer till exempel bidrar med utbildningsinsatser medan andra aktörer 
bidrar med träning på arbetsplatsen. 

• • Arbetsförmedlingen bör samverka med idéburna organisationer för att ge stöd till 
grupper av arbetssökande samt erbjuda digitala plattformar som matchar arbets-
lösa mot jobb. Tjänster kan även köpas upp från en idéburen aktör, och erbjudas 
med rabatt inom ramen för rut-avdraget, på digitala plattformar.    

• • Frihetsgraderna för arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är alltför beskurna. 
Arbetsförmedlingen bör bli mindre detaljstyrande och metoder bör utvecklas för 
att mäta det kvalitativa utfallet av prestationerna för att kunna jämföra dem med 
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

• • Ett Idéhall, med Samhall som förlaga, skulle kunna leda till en väsentlig ökning av 
antalet anställningar inom civilsamhället. En etablering av Idéhall skulle effektivt 
matcha behovet av arbetsträning hos jobbsökande med efterfrågan på produk-
tion av samhällsnödvändiga varor och tjänster. Även behovet av arbetskraft inom 
föreningslivet skulle kunna matchas genom dessa subventionerade anställningar. 

• • För att underlätta jobbsökande och arbetsträning bör mentorskap och coachning 
få ökad spridning och användning. Varje arbetstagare bör även få använda en del 
av sin arbetstid, förslagsvis 20 timmar per år, till att arbeta som volontär inom 
idéburen verksamhet. Det skulle överföra kunskap och erfarenhet från yrkesverk-
samma till personer som behöver stöd i sin karriär och personliga utveckling. 

• • Det är nödvändigt att banker och riskkapitalister lägger tid och energi på att 
förstå den idéburna verksamhetens villkor och betingelser. Vissa kommuner har 
börjat arbeta med sociala investeringsfonder. I framtiden kan dessa kombineras 
med både privata och offentliga medel, som fördelas som lån eller anpassat socialt 
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riskkapital. I fallet med organiserad filantropi är utfallsbaserade kontrakt lämp-
liga för att öka entreprenörers incitament att växla upp sitt engagemang. Det är 
viktigt att sociala investeringsfonder och utfallskontrakt knyts till strikta krav på 
effektmätning, vad gäller kvalitetsförbättringar och ekonomiskt resultat. 

• • För att stimulera egenföretagande i utanförskapsområden bör initiativ tas till 
mikrolån riktade till utrikes födda. Med borgensåtagande från en idéburen 
organisation skulle banken kunna göra avkall på de krav som finns för företags-
finansiering, liksom erbjuda en ränta under marknadsräntan. Resultatet av varje 
lämnat mikrolån måste kunna mätas och följas upp med ytterligare finansierings-
former anpassade till företagarens behov över tid. I annat fall riskerar företaget 
att behöva likvideras när mikrolånet förbrukats. Europeiska investeringsfondens 
program för lån och riskhantering bör också nyttjas av sociala företag i sökandet 
efter mikrofinansiering.

• • Digitaliseringen, genom artificiell intelligens (AI) och automatisering, ger möjlig-
het att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten inom utbildningsformer liksom 
individanpassa arbetsträningen. Utbildning i digitala verktyg bör även initieras 
för att öka de digitala kunskaperna hos brukarna. Plattformar för matchnings-
processer på arbetsmarknaden bör utvecklas, där AI gör beslutsprocessen genom-
lyst och icke-diskriminerande.

• • Incitamenten för medborgares frivilliga bidragsgivande bör tydliggöras och stär-
kas. Lagstiftaren bör ta initiativ till utökad skattelättnad för allmänhetens gåvor 
till civilsamhället. En lösning är att skapa en hävstångseffekt, där staten satsar 
medel i proportion till vad som strömmar in som gåvor till ideella organisationer. 
Till exempel skulle alla gåvor från privatpersoner (exklusive testamenten) mellan 
200 kronor och en miljon kunna matchas med lika mycket från staten (matchning 
1:1). 

• • Som ett led i ett förnyat samhällskontrakt behövs en rejäl skattereduktion på 
gåvor till allmännyttiga ändamål (stiftelsekapital) för att på så sätt kanalisera 
medel till utbildning, sociala innovationer, arbetsträning och att föra fler männ-
iskor till sysselsättning. Skatteavdraget för gåvor bör höjas till 50 procent (idag 25 
procent) och takbeloppet för avdragsrätten höjas till cirka 1,3 miljon kronor (idag 
6 000 kronor), vilket följer reglerna kring hur investeringsavdraget som infördes 
2013 är utformat. 
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KAPITEL 1

EN NYSTART FÖR SVERIGE

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar i samhället, och den svenska 
regeringen har tvingats till extraordinära budgetsatsningar för att mildra pande-
mins inverkan på välfärd och företagande. Finansdepartementet räknade hösten 
2020 med budgetunderskott för de tre närmaste åren och ett motsvarande lånebe-
hov som uppgår till 296, 67 respektive 26 miljarder kronor (Regeringen, 2020a). 
Stimulanspaket har satts in i hög takt. De syftar till att dels stimulera arbetsgivare 
att behålla sina anställda trots en minskad efterfrågan, dels stödja personer som 
blivit arbetslösa (Forslund, 2020). Som exempel på insatser för att motverka 
uppsägningar kan nämnas stöd vid korttidspermitteringar, tillfällig nedsättning 
av arbetsgivaravgifter, slopad karensdag i sjukförsäkringen och anstånd med 
skattebetalningar för företag. Insatserna för arbetslöshet har handlat om försörj-
ningsstöd och medel för att arbetslösa snabbare ska hitta ett jobb. Villkoren för 
att ta emot medel från a-kassan har blivit mer generösa, Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadspolitiska program har fått mer resurser och högskolorna, yrkes-
högskolan, yrkesvux och folkhögskolan har tilldelats fler studieplatser. 

Ändå har arbetslösheten fortsatt att stiga, i synnerhet bland unga och bland 
medborgare som redan tidigare hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har ökat dramatiskt under 
coronapandemin, till att i februari 2021 ligga på 8,8 procent, en nivå som inte 
gällt sedan den globala finanskrisen 2008–2009 (SCB, 2021a). Många personer 
som redan före pandemin saknade egen försörjning har hamnat ännu längre bort 
från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har prioriterat stöd och matchning 
av personer som står nära arbetsmarknaden, vilket enligt vissa experter har ökat 
utsattheten bland unga vuxna (Forum, 2020). 

Otrygghet och ekonomisk osäkerhet inför framtiden har gjort att allt fler unga 
vuxna hamnat längre bort från arbetsmarknaden och möjligheterna till inte-
gration av medborgare i samhället har försämrats. En särskild utmaning är att 
få in fler nyanlända kvinnor i arbete; statistiken visar att det tar längre tid för 
nyanlända kvinnor än för nyanlända män att ta sig in på arbetsmarknaden och 
att hindren kvarstår även efter flera år i Sverige (Heijne et al., 2020). Dessutom 
framkommer att incitamentet hos kvinnor att vilja delta i integrationsprogram är 
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lågt (Nordiska ministerrådet, 2021). Som orsaker anger forskarna att kvinnorna 
försörjer sig genom andra delar av socialförsäkringssystemet, att de har ett för 
stort omsorgsansvar, att de hindras av ohälsa samt att de befinner sig i utsatta 
positioner eller är utsatta för social kontroll. 

Kort sagt har coronapandemin blottlagt sprickor i välfärdsbygget, sprickor som 
fanns redan före pandemin. För att täppa till dessa och bygga ut välfärden krävs 
insatser utöver vad nationalstaten, EU eller marknadsekonomin kan uppbringa. 
Rapporten visar, med utgångspunkt i civilsamhället, initiativ och samverkans-
former som har möjlighet att bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och 
ett värdigare liv för människor i vårt land. Den presenterar offensiva förslag på 
hur idéburna verksamheter, filantropi och den pågående digitaliseringen ska tjäna 
individens intressen kopplat till arbetsmarknaden, men även vilka incitament som 
behöver finnas på plats för att allt fler medborgare ska bidra till ett rikt civilsam-
hälle. Med tanke på civilsamhällets och filantropins historiska rötter och utbred-
ning idag har rapporten inte möjlighet att täcka mer än en bråkdel av all intressant 
samhällsvetenskaplig forskning inom dessa två forskningsfält.         

1.1 CIVILSAMHÄLLET – DEN TREDJE SEKTORN

Covid-19 utgör ett stort och komplext problem, för att inte tala om lösningen: att 
navigera sig fram i svallvågorna av en våra största hälsokriser under modern tid. 
Krafter inom civilsamhället har mobiliserats för att möta människors behov av hjälp 
och stöd, men samtidigt kämpar många av dessa organisationer med att finansiellt 
överleva. Hälften av de tillfrågade företrädarna för verksamheter inom civilsamhäl-
let svarade i en enkätundersökning i maj 2020 att de var osäkra på om organisatio-
nen skulle kunna överleva (Forum, 2020b). Statens räckvidd för åtgärder att hantera 
samhällsekonomiska följder av en hälsokris är begränsad, även när statens finanser 
är goda, som i Sveriges fall.1 Inte heller marknaden förväntas på egen (osynlig) hand 
kunna hantera följderna. I bästa fall kan statliga arbetsmarknadsåtgärder och stöd 
till drabbade företag ge lindring, samtidigt som marknaden förväntas fånga upp 
sådan efterfrågan på nya varor och tjänster som krisen ger upphov till. 

Vid sidan om stat och marknad finns civilsamhället – den tredje sektorn – som en 
historisk garant för demokratiska förhållanden och medmänsklighet, med insatser 
byggda på idealitet, altruism och humanism.2 Visserligen har mätningar visat att 
Sverige rymmer ett stort frivilligt engagemang, men samtidigt är den tredje sektorn, 

1. Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld som andel av BNP – skuldkvoten – 
uppgick i Sverige 2019 till 35 procent, att jämföra med 84 procent inom Euroområdet 
(Ekholm, 2020, s. 25).

2.  Civilsamhälle är ett mångtydigt begrepp som i Sverige sedan 1990-talet gradvis trängt ut 
och vidgat folkrörelsebegreppet (von Essen (red.), 2019, s. 110).
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i termer av andelen sysselsatta i relation till kommersiella och offentliga välfärdsak-
törer, betydligt mindre utvecklad än vad den är i såväl Danmark som Norge (Ersta 
Sköndal Bräcke högskola, 2020; SOU 2016:13; Arnesen och Sivesind, 2019, s. 79). 
Inom nordisk forskning ses civilsamhället som en pådrivande kraft i en ständigt 
pågående omförhandling av samhällskontraktet (Wijkström (red.), 2012).

De komplexa samhällsutmaningar vi står inför motiverar studier av arenor och 
plattformar för gränsöverskridande samverkan mellan de olika samhällssektorerna, 
i synnerhet inom arbetsmarknadsområdet. Så hur kan samverkan mellan den tredje 
sektorn, marknaden och den offentliga sektorn leda till välfärdsförstärkningar, 
integration, innovation och en vital demokrati? Från politiskt håll, såväl till höger 
som vänster, råder samstämmighet om att civilsamhället ska bidra till att stärka 
demokratin, genom att via sina organisationer ge människor möjlighet att påverka 
sin egen situation, bidra till sociala innovationer och göra insatser för välfärden 
(Regeringen, 2009; SOU 2019:56a-b). I synnerhet de idéburna organisationerna 
inom civilsamhället anses ha stor potential att bygga vidare på välfärdssamhället. 
Så frågan är hur innovationskraften inom olika delar av det vi kallar civilsamhället 
kan tas till vara på ett bättre sätt än vad som görs idag, med målet att allt fler 
medborgare ska delta i en meningsfull gemenskap och dessutom kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden.  

Det bör påpekas att gränserna mellan den tredje sektorn och de andra två, stat och 
näringsliv, är suddiga. De relationer som de facto finns mellan sektorerna bidrar till 
att gränserna blir oskarpa. Till exempel upphandlar den offentliga sektorn insatser 
från civilsamhällets aktörer, via myndigheten Arbetsförmedlingen, liksom profes-
sionella idéburna organisationer producerar välfärdstjänster inom vård, skola och 
omsorg, vid sidan om offentliga och privata kommersiella aktörers välfärdsutbud. 
Dessutom är gränserna föränderliga över tid eftersom de är satta under ständig 
förhandling och prövning, hävdar civilsamhällesforskare (von Essen (red.), 2019, 
s. 19). I takt med att normer i samhället förändras kommer gränserna mellan sek-
torerna att förflyttas åt olika håll. Att gränserna förskjuts bör dock inte ses som 
ett problem. Snarare är det ett naturligt resultat av att uppdraget att leverera väl-
färdstjänster i samhället är utsatt för ett positivt omvandlingstryck, vilket tvingar 
aktörer till att pröva samhällsekonomiska lösningar som ger effektivare utfall än 
vad de existerande ger.          

Under 2020 skedde en mobilisering av frivilligkrafter för att hjälpa medborgare 
som direkt och indirekt drabbats av pandemin. Idéburna vårdgivare ställde om 
sin verksamhet för att bistå i den ansträngda sjukvården, och det sociala arbetet 
skalades upp på en mängd andra områden i samhället (Forum, 2020a). Initiativen 
ledde sammantagna till en omfattande hjälpinsats, att likna vid insatserna under 
flyktingströmmen 2015/16. När den ekonomiska aktiviteten i världen sattes på 
vänteläge under våren 2020 påverkades civilsamhällets grundfinansiering på 
ett negativt sätt. Små och stora gåvor till välgörenhetsorganisationer minskade, 
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trossamfundens insamlingar tvingades göra halt och second-handförsäljningen, 
som för många frivilligorganisationer är en central inkomstkälla, sjönk. Detsamma 
gällde kaféverksamhet och lägergårdar. Inflödet av nya givare minskade, i synnerhet 
bland organisationer som arbetar med fysiska möten på offentlig plats. Sju av tio 
organisationer uppgav i en enkätundersökning att deras intäkter minskat totalt sett 
under den första pandemivågen våren 2020. Läget förbättrades under sommaren, 
men från senhösten 2020 – under den andra pandemivågen – ökade intäktsbortfallet 
igen. Hur stort intäktsbortfallet varit till följd av pandemin kommer visa sig när alla 
årsredovisningar för 2020 och 2021 ligger på bordet. Andra delar av civilsamhäl-
let, som vård och hälsa i regi av idéburna organisationer, drabbades inte lika hårt 
ekonomiskt sett. Å andra sidan ökade arbetsbelastningen högst avsevärt, till följd 
av pandemin.   

1.2 VÄGEN FRAMÅT

Syftet med rapporten är att visa på vilka sätt civilsamhället kan bidra till att fler 
medborgare skulle kunna närma sig arbetsmarknaden, i en tid där coronapandemin 
gjort att utmaningarna är större än på mycket länge. För att den tredje sektorn ska 
få en tydligare roll i utvecklingen av välfärdssamhället krävs att idéburna organisa-
tioner får möjlighet att skala upp sitt agerande i gränssnittet till stat och marknad. 
Förutom politiskt stöd krävs förändrade villkor, nya strukturer och samarbetsfor-
mer samt i grunden förändrade attityder. Målet är att allt fler personer ska komma 
i sysselsättning, uppleva mening i tillvaron och få ökad egenmakt som medborgare. 
Vägen dit går genom utbildningssatsningar, arbetsträning, coaching, digitala platt-
formar och filantropiska insatser (gåvoverksamhet och donationer). 

Rapporten syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om civilsamhällets roll 
i samhällsförändringen, med fokus på möjligheter att öka människors delaktighet 
i arbetslivet. Mot bakgrund av situationen som uppkommit till följd av coronapan-
demin behövs slagkraftiga åtgärder i arbetet med att fånga upp och hjälpa individer 
som står långt från arbetsmarknaden. En väg att gå är att låta den tredje sektorn få 
en betydligt större plats och räckvidd i samhällsekonomin, i motsats till att utgöra 
ett komplement till dessa två sektorer. Samhällsutmaningarna i spåret av pandemin 
kräver en kraftigt förstärkt idéburen arbetsmarknad. Motivet är att den idéburna 
tredje sektorn vilar på värdemässiga grunder som bejakar individens behov av att 
vilja göra etiska och altruistiska val i sin närmiljö och globalt, i motsats till att få 
signaler som bygger på partipolitiska överväganden eller utgår från företagseko-
nomiska vinstmål. Tack vare att brukarna ges ett stort inflytande – underifrånper-
spektivet – bidrar den tredje sektorn till närdemokrati och ökad valfrihet för den 
enskilde individen. 

Systemfelen i välfärdssamhället är många och den tredje sektorn har i kraft av 
sin unicitet en potential att driva samhället i riktning mot ökat medborgerligt 
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engagemang, och mot lösningar som ligger utanför de andra sektorernas uppdrag 
och mandat. Jag menar att civilsamhällets roll behöver tydliggöras och att villkoren 
för den idéburna sektorn att agera behöver förbättras och förenklas. För det krävs 
förändrade institutioner, parallellt med att normer och attityder i det svenska sam-
hället förändras. När denna ”sociala revolution” ägt rum kommer fler personer att 
vara engagerade i arbetet med att skapa bättre livsbetingelser lokalt och globalt. 
Medborgarnas upplevelse av egenmakt har ökat och bidraget till samhällsutveck-
lingen kommer att vara till gagn för såväl sysselsättning, integration som ekonomisk 
tillväxt. 

Rapporten har fem kapitel, varav detta är det första. I nästa kapitel redogörs för 
civilsamhällets omfång och vilka verksamhetsområden som ingår. Kapitel tre 
behandlar aktiviteter i gränssnittet mellan idéburen verksamhet och arbetsmarknad, 
där initiativen och insatserna diskuteras med hänsyn till utfall och verkningsgrad på 
arbetsmarknaden. Kapitlet redogör även för finansieringen av civilsamhället, med 
fokus på stöd och bidrag till den idéburna sektorn. I det fjärde kapitlet diskuteras 
nya initiativ på hur fler medborgare skulle ges möjlighet till egen försörjning genom 
arbete. Dessutom presenteras förslag på hur civilsamhällets finansiella muskler kan 
stärkas och hur den pågående digitaliseringen kan utnyttjas för att ge arbetssökande 
och missgynnade grupper en större delaktighet på arbetsmarknaden. I det sista 
kapitlet finns de generella iakttagelserna och policyrekommendationerna samlade.
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KAPITEL 2

CIVILSAMHÄLLETS OMFÅNG, 
RELATION TILL ARBETSMARK-
NADEN OCH FINANSIERING  
  
Folkrörelsearbete har under århundraden varit ett murbruk i samhällsbygget, 
genom att ta till vara enskilda människors engagemang och rikta insatser mot områ-
den dit varken stat eller marknad ska eller vill finnas. Sedan trettio år tillbaka har 
folkrörelserna och intresseorganisationerna kommit att ingå i det bredare begreppet 
civilsamhälle, som dök upp i Sverige i en tid då den folkhemska välfärdsstaten utsat-
tes för ekonomiskt och politiskt tryck (Trägårdh, 2019). Som civilsamhällesforskare 
påpekat tenderar begreppet att ges en normativ innebörd, att uppfattas som något 
moraliskt gott, vilket riskerar att dra till sig förhoppningen om att med ett nytt 
namn på gamla föreningssverige realisera drömmen om det goda samhället (von 
Essen (red.), 2019, s. 15–17). Det är därför viktigt att betona den kontinuitet som 
finns bakåt i historien, samtidigt som det nya begreppet fångar in betydligt mer 
än traditionellt folkrörelsearbete och ger den tredje sektorn samma tyngd som det 
offentliga och näringslivet har.       

Medborgerligt engagemang uppfattas fortfarande i Sverige som viktigt och uppford-
rande. Andelen som arbetar ideellt har legat på omkring 50 procent av befolkningen, 
medan andelen som gör informella insatser har ökat något, enligt de befolknings-
undersökningar som Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm genomfört mellan 
1992 och 2019 (Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020).3 Undersökningarna visar 
att även engagemangets inriktning och struktur legat tämligen stabilt över tid, och 
dominerats av insatser inom idrotts- och fritidsorganisationer. Att särskilt under 
kristider ta vara på detta medborgerliga engagemang är viktigt, i kampen mot 
polarisering, segregation och konflikter, eftersom många finansiella resurser är 
ansträngda och samhället generellt sett är mer sårbart än tidigare. I kristider kan ett 
starkt civilsamhälle fungera som ett skyddsnät för att fånga upp de människor som 

3. De informella insatserna har i huvudsak varit av praktisk och omsorgsinriktad natur, i 
samspel med professionella vård- och omsorgsinsatser.
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drabbats värst. Men lika viktigt är att i alla tider ta vara på innovationskraften i 
civilsamhället för utvecklingen av samhället, även då vi inte har en hälsokris.  

Civilsamhället i Sverige hade enligt SCB drygt 263 000 organisationer år 2018, 
vilket innebar en ökning med elva procent på fyra år (SCB, 2020b). Flest organi-
sationer fanns inom områdena bostäder, social och samhällelig utveckling följt av 
rekreation och kultur. Den totala produktionen uppgick till 266,7 miljarder kronor 
medan förädlingsvärdet uppgick till 154,6 miljarder kronor. Det bidrag som det 
civila samhället gav till Sveriges BNP var 3,2 procent 2018, vilket var oförändrat 
jämfört med året innan. 

Till skillnad från traditionellt företagande, med fokus på att generera ekonomisk 
vinst, är drivkraften bland civilsamhällets organisationer att skapa sociala värden; 
målet är ökad samhällsekonomisk nytta (samhällsvinst i Figur 1). I de fall försälj-
ning av produkter och tjänster förekommer, återinvesteras vinsten i verksamheten. 
Andra intäktskällor är bidrag, donationer och projektmedel. Även om gränsen i 
praktiken är oskarp antas inslaget av icke-vinstgivande aktiviteter öka när vi rör oss 
från sociala företag till frivilligorganisationer, vilket framgår av figuren.  
 
Figur 1. Karakteristiska drag för sociala företag i jämförelse med 
traditionellt företagande.

Källa: Tillväxtverket (2021).

Med begreppet civilsamhälle avses i allmänna ordalag en arena skild från sta-
ten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor och organisationer 
agerar tillsammans för gemensamma intressen (Regeringen, 2009, s. 28; SOU 
2019:56a, s. 56–57). Aktörerna agerar fristående från såväl stat, kommun och 
region som det privata näringslivet, vilket inte utesluter att det existerar ett bero-
ende och nätverksrelationer mellan de olika sektorerna. Det gäller folkrörelserna, 
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intresseorganisationerna, de ideella föreningarna men också samfällighetsförening-
arna, bostadsrättsföreningarna och olika tillfälliga nätverk. Associationsformerna 
är många, med ideell förening som den vanligaste juridiska formen. Även registre-
rade trossamfund, många stiftelser, vissa ekonomiska föreningar såsom kooperativ 
och vissa aktiebolag räknas till civilsamhället. 

2.1 KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

Begreppen frivilligarbete, ideella organisationer, idéburna organisationer, ideella 
sektorn och sociala företag används ibland närmast synonymt med begreppet civil-
samhället, för att ringa in grupper av betydelsefulla aktörer som deltar på arenan. 
Men det kan vara viktigt att göra åtskillnad, eftersom det delvis rör sig om verk-
samheter med olika intressen, inte minst vad gäller synen på ekonomiskt överskott. 
Med frivilligt arbete avses arbetsuppgifter som utförs obetalt och inom ramen för 
en ideell organisation. Beteckningen ideell organisation förekommer i statliga utred-
ningar och i förordningar om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala 
området. I vissa förordningar om statsbidrag specificeras associationsformerna i 
fråga, som ideell förening och stiftelse. De ideella organisationerna kännetecknas av 
att engagemanget och verksamheten utgår från en gemensam (humanistisk) värde-
grund, där det ekonomiska utfallet (vinsten) är underordnat idéerna och visionerna. 
Dessa kännetecken återfinns för övrigt hos de flesta typer av organisationer inom 
civilsamhället (se Figur 1). 

Ideell sektor är ett samlingsbegrepp för de insatser inom samhället som utförs som 
ideellt arbete. Beteckningen används ibland synonymt med frivilligsektorn, fören-
ingslivet och dylikt. Det är vanligt att begreppen ideell verksamhet och idéburen 
verksamhet blandas ihop, och att ideell sektor likställs med idéburen sektor. Ideell 
verksamhet avser aktiviteter som utförs på fritiden, medan idéburen verksamhet 
innefattar avlönat arbete och ofta är affärsdrivande, exempelvis i form av ett koope-
rativ, en ekonomisk förening eller en stiftelse. I praktiken råder dock en överlappning 
mellan vad som betecknas som ideellt och idéburet, så till vida att många idéburna 
organisationer drivs som ideella föreningar. Vad som är det utmärkande draget för 
associationsformen ideell förening är att det eventuella överskottet återinvesteras 
i verksamheten, med syfte att skapa största möjliga medlemsnytta och allmän-
nytta. Drivkraften är dock inte att skapa vinst utan att kollektivt samverka kring 
en idé eller värdegrund. Syftet kan vara att vilja utveckla samhället och förändra 
samhällsstrukturen.4  

4. Beskrivningen passar även in på vissa stiftelser som bedriver idéburen välfärd, till 
exempel Bräcke diakoni, Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Gyllenkroken. 
Det är därför inte endast associationsformen ideell förening som är typisk för idéburna 
verksamheter.
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Begreppet sociala företag används ofta inom EU och syftar på aktörer, oberoende av 
associationsform, i gränslandet mellan det offentliga, privata och det civila samhäl-
let. Som namnet antyder är motivet med verksamheten att driva sociala projekt som 
gagnar samhället. Även om det saknas en klar definition går det att se stora likheter 
med begreppet idéburen organisation, eftersom det sociala företagets ekonomiska 
överskott huvudsakligen återinvesteras, i motsats till att hela eller en del av vinsten 
delas ut som avkastning till ägarna. Den affärsmässiga verksamheten är således ett 
medel för att nå specifika samhällsnyttiga mål, till exempel minska utanförskap, för-
bättra klimatet eller bidra till en tryggare livsmiljö. Inom EU används ofta uttrycket 
social ekonomi för att beteckna socialt företagande inom civilsamhället. Sedan 
Sverige blev medlem av EU har begreppet social ekonomi gradvis vunnit terräng, 
inte minst genom att det ofta används av forskare, för att belysa hur civilsamhället 
blir en ekonomisk aktör (SKR, 2020, s. 77).   

En särskild form är sociala företag som har ett uttalat mål att verka för arbetsintegra-
tion, de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF). Inte heller dessa har något särskilt 
regelverk eller specifik associationsform, men Tillväxtverket har gett dem en utförlig 
definition (Tillväxtverket, 2021b). Dessa företag ska driva näringsverksamhet med 
det övergripande ändamålet att integrera människor som har stora svårigheter att få 
och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. För dessa människor erbjuder 
företaget bland annat arbetsträning och rehabilitering, i syfte att göra personer mer 
anställningsbara. Medarbetarnas delaktighet ska vara synliggjord och dokumente-
rad i varje ASF, vilket gör att många företag drivs som arbetskooperativ eller i en 
annan form som tillåter medarbetarna att vara med och fatta beslut om sin egen och 
företagets utveckling. Men även idéburna aktörer hyser arbetsintegrerande sociala 
verksamheter, till exempel Stadsmissionerna, och då utan att vara kooperativ. Det 
ekonomiska överskottet från verksamheten ska i huvudsak återinvesteras i den egna 
eller liknade verksamheter, med motivet att företaget ska kunna anställa fler personer, 
erbjuda kompetensutveckling och kunna starta nya sociala företag. Företaget ska ägas 
och drivas fristående från offentlig verksamhet. Följaktligen kan varken kommuner 
eller andra offentligt ägda organisationer stå som ägare till ASF.        

2.2 VAD SÄGER STATISTIKEN?

I klassifikationen av civilsamhället använder sig statistikmyndigheten SCB av FN:s 
nationalräkenskapssystem System of National Accounts (SNA) och dess definition 
av icke-vinstgivande organisationer. För att kvalificera sig ska organisationen vara 
”en legal eller social enhet skapad med ändamålet att producera varor och tjänster 
med egenskaper som inte tillåter dem att bli en källa för inkomster, vinster eller 
andra finansiella förtjänster för de enheter som skapar, kontrollerar eller finansierar 
dem.” (SCB, 2020d, s. 28). Enheten ska vara en formell organisation, det ska inte 
finnas någon vinstutdelning och eventuellt ekonomiskt överskott ska inte ges till-
baka till någon form av ägare eller huvudman. 
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Vidare krävs att enheten ska vara institutionellt skild från den myndighetsutövande 
delen av offentlig sektor samt att den ska självstyrande. Medlemskap eller deltagande 
i en organisations verksamhet får inte vara av tvångsmässig karaktär. Med dessa 
krav uppfyllda bildas ett statistiskt underlag av organisationer som tillhör civilsam-
hället, även om SCB reserverar sig för att det kan finnas avvikelser i mätningarna. I 
utredningen Idéburen välfärd finns en utförlig redogörelse för FN:s statistiksystem 
över icke-vinstdrivande organisationer, som guide till vad som av SCB räknas in i 
det civila samhället (SOU 2019:56a, s. 118–129). 

Tabell 1. Antal organisationer fördelade på verksamhetsområde, aktivitet och kön 
2018.

Källa: SCB (2020b), Näringsverksamhet. Satelliträkenskaper för civila samhället år 2018.

Bland de 260 000 organisationer som statistiken upptar finns hälften inom två 
kategorier eller verksamhetsområden: bostäder, social och ekonomisk samhällelig 
utveckling respektive rekreation och kultur (Tabell 1). Den första kategorin rym-
mer en mängd olika ekonomiska föreningar, bland annat bostadsrättsföreningar 
och kooperativa hyresrättsföreningar, medan den senare upptar idrottsrörelsens 
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Totala civilsamhället 263 343 100 38,1 59,7 40,3 155 302

Rekreation och kultur 67 707 25,7 38 43,9 56,1 23 641

Utbildning och forskning 6 585 2,5 64,9 73 27 30 295

Hälsa 423 0,2 58,9 76,3 23,4 3 290

Social trygghet 7 534 2,9 50,1 72 28 20 472

Miljö och djurskydd 2 134 0,8 37,6 58,5 41,5 1 257

Bostäder, social och 
samhällelig utveckling 76 522 29,1 46,8 42,6 57,4 12 089

Opinionsbildning och 
politik 24 456 9,3 29,7 67,1 32,9 10 219

Utdelande stiftelser och 
insamlande verksamheter 4 360 1,7 82 57,4 42,6 2 229

Internationell verksamhet 352 0,1 30,4 67,1 32,9 2 382

Religiös verksamhet 8 832 3,4 46,5 58,7 41,3 26 259

Bransch-/yrkesorganisa-
tioner och fackföreningar 8 169 3,1 41 56,8 43,2 8 800

Annan verksamhet 56 269 21,4 20 49,4 50,6 14 369
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föreningar liksom alla kulturföreningar. Av tabellen framgår att den första kate-
gorin rymmer närmare 30 procent av alla organisationer och att en fjärdedel av 
civilsamhällets organisationer hör hemma inom den andra kategorin. En stor mängd 
föreningar finns även inom opinionsbildande och politisk verksamhet. Dessutom 
är många upptagna inom en odefinierad kategori ”annan verksamhet”. Drygt en 
tredjedel av organisationerna har någon form av ekonomisk aktivitet. 

Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället 2018 uppgick till 191 
891 personer, vilket motsvarar 3,9 procent av det totala antalet förvärvsarbetande 
i Sverige (SCB, 2020b). Medelantalet heltidsanställda samma år låg på drygt 150 
000 personer. Generellt sett var betydligt fler kvinnor än män engagerade inom 
civilsamhället, men även här är variationen mellan de olika verksamhetsområdena 
betydande. Vad som inte visas i statistiken i tabell 1 men som framgår av SCB:s 
satelliträkenskaper är att antalet organisationer ökat över tid, från 232 000 organi-
sationer år 2013 till 263 000 organisationer 2019, vilket är en ökning med drygt 13 
procent. Antalet förvärvsarbetande låg kvar på samma nivå, men andelen kvinnor 
hade proportionellt sett ökat (SCB, 2020b).   

Tabell 2. Antal organisationer efter juridisk form 2018.5

Källa: SCB (2020b), Näringsverksamhet. Satelliträkenskaper för civila samhället år 2018.

5. Det är oklart vad som avses med övriga stiftelser och fonder, liksom inom vilken juridisk 
form aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning hamnar.

Antal organisationer

Därav 
organisationer med 
ekonomisk aktivitet Procentandel

Totala civilsamhället 263 343 100 279 38,1

Övriga aktiebolag 2 359 2 067 87,6

Ekonomiska föreningar 2 145 1 774 82,7

Bostadsrättsföreningar och 
kooperativa hyresrättsföreningar 33 892 26 925 79,4

Ideella föreningar 165 798 51 789 31,2

Samfälligheter 32 523 4 179 12,8

Registrerade trossamfund 2 267 1 203 53,1

Övriga stiftelser och fonder5 22 612 12 037 53,2

Offentliga korporationer och 
anstalter 35 32 91,4

Understödsföreningar och 
försäkringsföreningar 67 28 41,8

Arbetslöshetskassor 27 26 96,3

Övriga juridiska former 1 618 219 13,5
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Som tidigare nämnts är den vanligaste juridiska formen inom civilsamhället ideell 
förening. En tredjedel av dessa har någon form av ekonomisk aktivitet, vilket är 
en betydligt lägre andel än vad de andra organisationerna har, med undantag av 
samfälligheter. Frånvaron av ekonomisk aktivitet och privata kommersiella aktörer 
understryker det icke-vinstsyftande inslaget, som är signumet för den ideella sek-
torn. Statistiken ger emellertid en oklar bild av förekomsten av aktiebolag. Även 
ideella föreningar, stiftelser och samfund har aktiebolag som bedriver viss väl-
färdsverksamhet, liksom vissa stiftelsers verksamhet de facto drivs som aktiebolag. 
Associationsformen aktiebolag samexisterar därför hos många idéburna organisa-
tioner med en eller flera andra juridiska former.   

2.3 CIVILSAMHÄLLETS MÅL OCH MEDEL

Civilsamhället förväntas spela en demokratistärkande roll, genom att erbjuda en 
arena där människor på demokratisk grund kan göra sin stämma hörd, agera och 
få sina och gruppens intressen tillgodosedda, till exempel för att skapa motkrafter 
till segregation och utsatthet i samhället. Människors medverkan i självständiga och 
idéburna organisationer skulle kunna ses som ett mål i sig. Det starka civilsamhället 
kännetecknas av möjligheten att få uttrycka och organisera sig, men lika mycket av 
ett stort mått av personligt ansvar och solidaritet från medborgarnas sida. I statliga 
utredningar talas om att civilsamhället har en röstbärande funktion, vilket signa-
lerar dess betydelse för det demokratiska samtalet (se till exempel SOU 2019:56a, 
s. 62). 

Inom politikområdet betonas det civila samhällets möjligheter att göra människor 
delaktiga, manifesterat i engagemanget och viljan att påverka den egna situationen 
(SOU 2019:56a, s. 61–62). Målet för politiken ska vara att stärka förutsättningarna 
för att civilsamhället ska kunna bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. 
Den statliga politiken är följaktligen inriktad på att förbättra villkoren för civil-
samhället, i dialog med dess organisationer, enligt propositionen En politik för det 
civila samhället (2009/10:55) och överenskommelsen med organisationerna (Ku, 
2018/0015/D). Beroende på var tyngden läggs för att förbättra villkoren aktive-
ras olika politikområden, närmare bestämt socialpolitik när det gäller välfärden, 
ekonomisk politik när det gäller upphandlingslagstiftningen (Lagen om offentlig 
upphandling, LOU och Lagen om valfrihetssystem, LOV), arbetsmarknadspolitik 
när det gäller idéburna aktörers möjlighet att få uppdrag av Arbetsförmedlingen 
och ”ren” civilsamhällespolitik när det gäller regler för organisationsbidrag och 
demokratikrav för föreningar.

Även svensk forskning betonar civilsamhällets röstbärande funktion, och presen-
terar ett synsätt på vad som bestämmer aktörernas handlingsutrymme och möjlig-
heter till välfärdsproduktion. ”Enkelt uttryckt har den idébärande komponenten 
av civilsamhället och framgångarna eller motgångarna för de olika aktörerna på 
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input- eller röstsidan alltid effekter för hur utrymmet och möjligheterna ser ut 
för de mer serviceproducerande och idéburna output-delarna av civilsamhället” 
(Wijkström (red), 2012, s. 18). 

Begreppet samhällskontrakt kan härledas till upplysningstiden och föreställningen 
om att samhället och staten är resultatet av en frivillig överenskommelse, ett kon-
trakt, där människor avstår från naturtillståndets obundenhet till förmån för en 
samhällsordning. Samhällskontraktet ska reglera rättigheter och skyldigheter som 
medlemmarna har gentemot varandra, liksom de rättigheter som gäller mellan staten 
och medborgarna. Överenskommelserna förväntas skapa ett tryggt och tillitsfullt 
samhälle, i kraft av förutsägbara institutioner och en tydlig uppdelning av roller 
mellan kontrollmakten, marknadsaktörerna och medborgarna. Utgångspunkten för 
det förnyade samhällskontrakt som mejslats ut och analyserats av svenska forskare 
är att civilsamhället och dess idéburna organisationer – den tredje sektorn – bil-
dar en jämbördig part vid sidan om den offentliga sektorn och det kommersiella 
(Lundström och Wijkström, 2012; Trägårdh, 2012; Nachemson-Ekwall, 2021).

De idéburna organisationerna är förankrade i en värdegrund eller tradition, till 
exempel den kristna, judiska, antroposofiska och feministiska, men kan också vara 
baserade på en viss vårdfilosofi eller människosyn. Aktörerna finns ofta represente-
rade i utsatta områden i samhället och engagerar individer med egna erfarenheter av 
de problem som ska hanteras, till exempel missbruk, hemlöshet, långvarig arbetslös-
het och funktionsnedsättningar. Organisationerna menar att de bidrar till mångfald 
och till valfrihet, med anpassade och nischade tjänster som följer brukarnas aktuella 
behov av hjälp. Bevisligen har de skapat innovationer som vidareutvecklat välfärds-
staten med till exempel barnavårdscentraler, folktandvård, skolluncher och tjej- och 
kvinnojourer. Andra välfärdstjänster som skapats är digitala verktyg för nyanländas 
språkträning, stöd till unga som utsätts för övergrepp, meningsfull digital fritid 
för barn och arbetsförmedling till unga asylsökande. Även Missing People och 
Wikipedia är exempel på sociala innovationer som resultat av att människor gått 
samman för att skapa förändring, styrkta av en idébaserad värdegrund.

Av denna genomgång framgår att mycket kan skapas genom människors frivilliga 
engagemang och med ekonomiska aktiviteter som utgår från idéburna organisatio-
ner. Jämför vi med andra länder tycks det finnas en outnyttjad potential för den idé-
burna sektorn. Enligt utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) 
har ett flertal länder i Europa en högre andel utförare från civilsamhället än vad 
Sverige har, åtminstone inom sektorer med jämförbar statistik som vård och omsorg. 
I länder som Belgien, Storbritannien och Tyskland har inte det offentliga tagit över 
uppdraget som utförare av välfärdstjänster på samma sätt som skett i Sverige. En 
jämförelse av civilsamhällets räckvidd i Sverige och Tyskland påvisar en betydligt 
större leverans av välfärdstjänster i Tyskland, jämte insatser mot bostadssegregation 
och ett stort utbud av praktikplatser för arbetssökande (Engström, 2020). 
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Även Norge har en högre andel utförare från civilsamhället inom vård och omsorg, 
vilket förklaras med ett politiskt beslut om att prioritera ideella organisationer fram-
för kommersiella i upphandlingssystemet inom vård och omsorg (SOU 2016:13, s. 
359). Den ideella sektorn i Norge stod för 8,5 procent av produktionen av välfärds-
tjänster 2017, medan andelen i Sverige låg på mer beskedliga 3,1 procent (Arnesen 
och Sivesind, 2019). I Danmark var andelen 13,8 procent. Dessutom hade andelen 
för den ideella sektorn i Sverige sjunkit mätt över en tioårsperiod, medan kommer-
siella leverantörer av välfärdstjänster ökat kraftigt, till 20 procent. Den offentliga 
sektorns andel hade minskat över tid, men låg ändå på 77 procent. Vi kan därför 
konstatera att de idéburna professionella organisationernas betydelse för landets 
produktion av välfärdstjänster är avsevärt större i Danmark och Norge än i Sverige.  

I Tyskland tillämpas sedan länge en så kallad närhetsprincip, som säger att kommu-
ner alltid ska frånsäga sig ansvaret för vård och omsorg om det finns ideella aktörer 
som kan utföra dem (SOU 2016:13, s. 357–360). Dessutom finns det ett rättsligt 
skydd mot konkurrens från privata aktörer. Hela 49 procent av utförarna inom vad 
som kallas ”social services” är icke vinstdrivande. I Belgien är andelen utförare från 
civilsamhället 40 procent inom äldreomsorg och 66 procent inom akutsjukvård. Det 
har funnits en medveten politisk vilja i dessa länder att underlätta för civilsamhäl-
lets organisationer, som dessutom uppges åtnjuta ett starkt förtroende hos allmän-
heten. I Storbritannien har initiativ tagits till att sprida kunskap om upphandling 
och civilsamhället som utförare, samtidigt som praktiska verktyg som underlättar 
förmedlingen av tjänster har getts till både leverantörer och upphandlare. I Belgien 
finns en paraplyorganisation för sociala företag samt en lagstiftning som gynnar 
underleverantörer som gör social nytta. 

EU-kommissionen arbetar aktivt med att förbättra ekosystemet för sociala företag 
(SKR, 2020; ESER, 2021). Specifika program har utvecklats för att underlätta 
utbudet av finansiering, till exempel mikrofinansiering för utsatta grupper och små 
sociala företag. Andra insatser riktar sig mot att förbättra regelverket och att 
underlätta för både offentliga myndigheter och traditionella företag att köpa varor 
och tjänster från sociala företag, kort sagt öppna upp nya marknader för sociala 
företag. Kommissionen vill öka deras synlighet, och har utsett 100 städer och 
regioner till att driva aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om social 
ekonomi.6 Initiativen backas upp av FN:s arbete för hållbar utveckling – formulerat 
i Agenda 2030 – som har ambitionen att öka den internationella medvetenheten om 
gemensamma samhällsutmaningar, och hantera problem som växande ojämlikhet, 
social utslagning och klimatförändringar. EU-kommissionen har gett arbetet med 

6. Syftet med The European Social Economy Regions initiative (ESER), lanserat av EU 
år 2018, ”is to raise-awareness on social economy at regional and local level and build 
regional networks of social economy stakeholders”.
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hållbar ekonomisk utveckling en hög politisk prioritet, och kommissionen vill med 
de initiativ som tagits poängtera hur stor betydelse de sociala företagen har i den 
utvecklingen.  

Civilsamhället är en stor tillgång för varje land, men i Sverige krävs en normförskjut-
ning och framväxt av nya institutioner – en kulturell förnyelse – för att dra nytta av 
dess inneboende kapacitet, om civilsamhället ska kunna spela en liknande roll som 
i andra västeuropeiska länder. EU-rätten medger nationella lösningar i fråga om 
sociala tjänster som tillvaratar civilsamhällets fördelar (SOU 2016:13, s. 361; SOU 
2019:56, kapitel 6). Men det krävs politisk vilja och beslut, inte minst i fallet med 
upphandlingssystem, om andelen utförare inom den idéburna sektorn ska kunna 
öka. I många västeuropeiska länder har utbudet av välfärdstjänster inte överförts 
till det offentliga utan stannat kvar inom civilsamhället, samtidigt som kapaciteten 
på den öppna marknaden för sociala företag vuxit. 

Om motsvarande utveckling ska äga rum i Sverige bör civilsamhället få ett tydligare 
och mer omfattande institutionellt stöd från politiskt håll. Det krävs en politisk upp-
slutning om hur viktigt civilsamhället är i förhållande till verksamheter som utförs i 
offentlig regi och av det privata näringslivet. Förutom rena statsbidrag behövs en rad 
främjandeåtgärder och förändrad skattelagstiftning. De idéburna aktörerna behöver 
å sin sida etablera metoder för att kvalitativt mäta vad som uppnås i verksamheten, 
till exempel vad gäller arbetsmarknadsåtgärder, så att deras resultat kan jämföras 
med vad offentliga och kommersiella utförare åstadkommer. Till detta återkommer 
vi i senare kapitel, där nya initiativ och policyförslag redovisas.    

2.4 FINANSIERING AV CIVILSAMHÄLLE

Finansieringen av civilsamhället består grovt sett av penningflöden som kommer 
från den offentliga sektorn (staten, kommunerna och regionerna) inklusive intäkter 
från försäljningar av välfärdstjänster, bidrag som den idéburna sektorn mottar i 
form av privata donationer och medlemsavgifter samt avkastningen på organisa-
tionernas egna kapitaltillgångar. Vad gäller den första kategorin av finansiering 
redovisar SCB årligen statistik över bidrag och transfereringar till civilsamhället, 
väl medveten om att bilden som statistiken presenterar inte är helt fullständig (SCB, 
2020b).7 Även om det civila samhället omfattas och ingår i varierande grad i ett antal 
undersökningar som SCB genomför, är huvudsyftet med dessa inte att redovisa sta-
tistik om det civila samhället. Det betyder att specifika aspekter för civilsamhället 
inte beaktats, vilket leder till en relativt bred definition av begreppet civilsamhälle, 

7. En kompletterande bild finns i Famnas tillväxtrapport (Famna, 2020a, s. 18). När det 
gäller utförare av idéburen välfärd var cirka 85 procent av inkomstkällorna ersättningar 
för utförda välfärdstjänster, i regel via kontrakt vunna genom LOU eller LOV, medan 
bidrag utgjorde knappt sju procent och gåvor drygt fyra procent.
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enligt min tolkning. Till exempel ingår statliga Samhall liksom individuellt stöd till 
individer i statistiken som presenteras. Sammanställningen av penningflöden bygger 
på undersökningen Organisationers ekonomi, som under åren har förändrats för att 
kunna redovisa förbättrad statistik om det civila samhället.8 Det finns enligt SCB en 
teoretisk möjlighet att skapa en fullständig rampopulation för det civila samhället, 
men detta arbete skulle kräva ett omfattande kartläggningsarbete där exempelvis 
verksamhetssyftet för enskilda organisationer fastställs utifrån information från 
årsredovisningar. Men där är SCB inte idag. 

Vad gäller den statliga finansieringen av civilsamhället utgår SCB:s statistik från den 
ekonomiska informationen som myndigheter lämnar till Ekonomistyrningsverket 
gällande bidrag och transfereringar till civilsamhället. År 2018 uppgick dessa 
penningflöden till nära 38 miljarder kronor. Störst andel gick till socialt skydd för 
individer, som utgjorde 34 procent av totalt utbetalda statliga bidrag och transfere-
ringar.9 Därefter kom i tur och ordning bidrag till folkbildningen (11,6%), bistånds-
verksamhet (11,3%), stöd till idrotten (5,2%), lönebidrag och Samhall (4,4%). 

Även kommuner lämnar ekonomiskt stöd till ideella föreningar, där den största 
enskilda bidragsposten år 2018 avsåg fritidsverksamhet (SCB, 2020b, s. 22). 
Dessutom köper kommuner verksamhet av idéburna organisationer, exempelvis för-
skoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola eller vård och omsorg av äldre och 
funktionshindrade. Kommunernas köp av verksamhet från ideella föreningar och 
stiftelser uppgick 2018 till 16 miljarder kronor, medan bidrag och transfereringar 
från kommuner till ideella föreningar och stiftelser låg på 4,9 miljarder kronor. 
Även landsting (numera regioner) köper verksamhet av ideella föreningar och stif-
telser, men i mindre utsträckning än staten och kommunerna (SCB 2020b, s. 23). 
Köpen uppgick 2018 till 1,5 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med drygt 
20 procent jämfört med året innan. Drygt hälften av de totala köpen avsåg spe-
cialistvård. Utöver det lämnades bidrag till ideella föreningar och stiftelser på 2,5 
miljarder kronor. Statens, kommunernas och landstingens sammanlagda bidrag och 
transfereringar till den ideella sektorn uppgick 2018 till knappt 63 miljarder kronor.
 
Den offentliga sektorn dominerar vad gäller intäkter till icke-vinstgivande organi-
sationer: 35 procent av de totala intäkterna på 135 miljarder kronor kom från det 

8. Rapportförfattaren har valt att utgå från SCB:s undersökning. Rampopulationen för 
statistiken avgränsas till samtliga juridiska enheter i SCB:s företagsregister klassade som 
tillhörande sektorn ”Hushållens icke-vinstdrivande organisationer utom registrerade 
trossamfund” samt ”Andra registrerade trossamfund”. Även icke-vinstdrivande 
organisationer inom den finansiella och statliga sektorn inkluderades, medan sektorn 
”Svenska kyrkan” omfattas av en egen undersökning (SCB, 2020b, s. 28–45).

9. I denna andel ingår även arbetslöshetsersättning, där a-kassan stod för merparten 
(SCB 2020b). Arbetslöshetsersättning bör rimligtvis inte räknas in som finansiering av 
civilsamhället.
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offentliga år 2018 (Tabell 3). I summan ingår inte intäkter för Svenskan kyrkan, 
finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer10, understödsföreningar och 
tjänstepensionskassor. I fallet med Svenska kyrkan, som på grund av verksamhetens 
art har en avvikande uppdelning av rörelseintäkter, uppgick intäkterna till knappt 
24 miljarder kronor år 2018, varav merparten utgjordes av medlemsavgifter.    

Tabell 3. Intäkter för icke-vinstdrivande organisationer 2018, exklusive Svenska 
kyrkan, finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer, understödsfören-
ingar och tjänstepensionskassor

Källa: SCB (2020a), Näringsverksamhet. Primärstatistik för civila samhället år 2018.

2.5 FILANTROPI, GÅVOR OCH FRIVILLIGT ARBETE

Att ge gåvor till idéburna organisationer är en integrerad del av civilsamhället 
(Vamstad et al., 2019). Sedan 1992 har forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 
i Stockholm genomfört sammanlagt sex befolkningsundersökningar av människors 
engagemang i denna fråga. Undersökningarna har redan från början innehål-
lit frågor om gåvor insatt i ett föreningsengagemang, men i 2014 och 2019 års 
befolkningsundersökningar ingick även frågor om givande till olika ändamål som 
en självständig form av engagemang och inte som ett sätt att engagera sig i en för-
ening (Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020). Resultatet visar att givandet vid båda 
mättillfällena riktades främst mot internationellt bistånd och medicinsk forskning, 
följt av gåvor till sociala organisationer, miljö och djurrätt, mänskliga rättigheter 
respektive religiösa ändamål. Storleken i givandet tycks inte direkt följa storleken på 
inkomsterna. De som tjänade upp till 20 000 kronor i månaden gav mer än hälften 
så mycket som de som tjänade över 35 000 (Tabell 4). Även andelen av de svarande 
som uppgav att de överhuvudtaget gett en gåva, oavsett storlek, under de senaste 
tolv månaderna var relativt jämn sett över inkomstgränserna. Detta talar för att det 
svenska givandet endast i mindre grad är påverkat av privatekonomiska faktorer.

10. Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer syftar på de organisationer som 
ingår i SCB:s sektor ”icke-vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella bolag” 
och som uppfyller myndighetens villkor för att betraktas som en del av civilsamhället.

Procent

Medlemsavgifter 18

Mottagna bidrag och intäkter från försäljning, offentlig sektor 35

Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar, övrigt 30

Intäkter från försäljning, övrigt 16

Övriga rörelseintäkter   1
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Tabell 4. Givande och inkomst 2019. I procent av alla givare samt genomsnittlig 
gåva i olika inkomstspann.

Källa: Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020, s. 68.

Givandet verkar korrelera med benägenheten att delta i volontärarbete då 58 pro-
cent av de individer som uppgav att de skänkt gåvor till välgörenhet under de senaste 
tolv månaderna också var engagerade som volontärer, att jämföra med 43 procent 
för gruppen icke-givare (Vamstad, et al., 2019, s. 127). Resultatet antyder ett utbrett 
och frivilligt socialt ansvarstagande i befolkningen. Samtidigt ska inte generositeten 
hos svenska medborgare överskattas, eftersom det visar sig att det årliga genom-
snittliga beloppet för de svenska hushållens donationer är modest och dessutom det 
lägsta inom Skandinavien: 57 euro i Sverige jämfört med 75 euro i Danmark och 
122 euro i Norge (Vamstad et al., 2019, s. 122.)

2.6 VEM VILL BLI FILANTROP?

Filantropi är ett minst lika mångfacetterat begrepp inom politiken och forskningen 
som begreppet civilsamhälle. Etymologiskt betyder ordet människokärlek, och 
syftar i dagligt tal på välgörenhet och annan allmännyttig verksamhet som stöder 
institutioner och projekt inom olika verksamhetsområden, till exempel kultur, 
utbildning, forskning och hälsa. Filantroper är privatpersoner, men filantropisk 
verksamhet kan även bedrivas av ideella föreningar, företag eller allmännyttiga 
stiftelser. Till en början förknippades filantropi inte med någon motprestation från 
gåvomottagarens sida, men det har skett en glidning i innebörden av begreppet, 
under påverkan av entreprenörskulturen på den amerikanska västkusten. Från att 
i Sverige i slutet av 1800-talet ha utgått från en kristen etik och närmast en plikt 
att dela med sig, kännetecknas dagens filantroper i västvärlden, inte sällan unga 
förmögna entreprenörer, av att använda sitt kunnande och sina resurser till insatser 
som ger konkreta, mätbara resultat (Trägårdh, 2018; Braunerhjelm och Palmberg, 
2019). 

När vi vill söka beteendemässiga förebilder och inspiration till filantropi kan vi 
studera institutionerna i marknadsorienterade länder som Storbritannien och USA, 
där samhällskontraktet bygger på såväl ideellt arbete som filantropiska insatser 
(se till exempel Braunerhjelm och Palmberg, 2020; Helgesson, 2004). I länder där 

Månadslön Antal organisationer
Genomsnittlig gåva, 

kronor

Upp till 20 000 kr/månad 80 1 831

20 000 – 35 000 kr/månad 81 2 574

35 000 – 55 000 kr/månad 84 2 809

55 000 kr eller mer/månad 86 4 138
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centralmakten länge varit svag har samhället byggts upp av privata initiativ, som i 
USA, till skillnad från i länder där statsmakten tagit helhetsansvaret för all välfärd 
till priset av färre idéburna initiativ inom ramen för civilsamhället. I forskningen om 
den svenska filantropins historia har framhållits att ett mål med den tidiga välfärds-
staten var att befria människor från beroendet av den form av borgerlig välvilja som 
strukturellt var knuten till ekonomisk ojämlikhet och hierarkisk samhällsordning 
(Trägårdh, 2018). Universella, skattefinansierade sociala rättigheter ställdes mot 
välgörenhet kopplad till filantropiskt givande. Gradvis hamnade den borgerliga 
välgörenheten och filantropin i historiens skugga. 

I den anglosaxiska världen och på den europeiska kontinenten däremot fortsatte 
filantropi, välgörenhet och civilsamhällesbaserad välfärd att utvecklas, antingen som 
ett alternativ till offentlig omsorg och sjukvård (USA) eller i nära samspel med staten 
enligt subsidiaritetsprincipen (Tyskland). För ett välfärdsland med högt inkomstskat-
tetryck och aktiv omfördelningspolitik som Sverige, kan övergången till ett allt större 
inslag av filantropi vara minst sagt utmanande. I synnerhet om generösa spelregler för 
privat förmögenhetsbildning och filantropi tränger undan skattebetalarnas rättmä-
tiga krav på offentliga ansvarsområden och åtaganden. Å andra sidan har bevisligen 
många högt industrialiserade i Europa och Nordamerika under långt tid utnyttjat 
kapitalismen till att på demokratisk grund bygga sociala välfärdsprogram. 

I Sverige finns en mängd ”filantrokapitalister”, personer som investerar samma 
energi och kreativitet i filantropisk verksamhet som de gjort för att bli rika i kraft 
av sina kommersiella företag (se till exempel Lifvendahl, 2012). De exakta motiven 
till att agera filantropiskt kan skilja sig åt, men inte sällan förväntar sig filantropen 
att hens engagemang ska stärka det egna varumärket på marknaden för sociala 
investeringar. I kontrast till detta utgår medborgare från att den skattefinansierade 
gemensamma sektorn ska möta de krav och förväntningar som samhället står inför. 
Argumentet från politiskt håll är ofta att välfärden inte ska vara beroende av väl-
viljan hos de som har stora privata förmögenheter. Polariseringen har liknats vid en 
perfekt storm, där den inre drivkraften och entreprenörsandan bland filantrokapita-
listerna står mot det yttre behovet i välfärdssamhället (Trägårdh, 2018). 

2.7 GIVANDET UNDER OCH EFTER PANDEMIN 

I inledningen av coronapandemin sjönk allmänhetens gåvor och bidrag till allmän-
nyttiga ändamål, för att sedan öka. Den långsiktiga trenden har varit att allmänhe-
tens gåvor och bidrag till olika 90-konton stigit, varje år sedan 2012 (Giva, 2020). 
Dessutom har inslaget av insamlingar till välgörenhet över sociala medier ökat, 
inte minst födelsedagsinsamlingar via Facebook. Enligt Giva Sverige skänktes 110 
miljoner kronor via Facebook 2019, en ökning med 38 procent från året innan. En 
bidragande orsak till intresset för online-gåvor bland givare är att de kan genom-
föras utan kostnader och avgifter för givarna. Sett i ett längre perspektiv torde 
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allmänhetens finansiering av civilsamhället kunna öka, i motsats till att minska, 
eftersom det finansiella sparandet fortsatt ligger på rekordnivåer och hushållens 
finansiella nettoförmögenhet, mätt som finansiella tillgångar minus skulder, stiger.  

Att hushållens bidrag till finansieringen av civilsamhället minskar under corona-
pandemin är förståeligt med tanke på upplevelsen av ökad ekonomisk osäkerhet, 
i kombination med konsekvenserna av restriktioner och nedstängningar av verk-
samheter. Samtidigt är Sverige som nation rikare än någonsin, där hushållens net-
toförmögenhet steg med närmare 50 procent mellan 2014 och 2019 (SCB, 2021b). 
Dessutom har landets rikaste personer blivit allt rikare. Den rikaste hundradelen i 
Sverige, ungefär 70 000 individer, var 2018 fem gånger rikare jämfört med 20 år 
tidigare. Under perioden ökade denna grupps snittförmögenhet per person från tio 
miljoner till 50 miljoner kronor, medan antalet miljardärer steg från 50 till närmare 
200 personer (Forskning & Framsteg, 2019). 

Antalet dollarmiljardärer i Sverige 2016 var 26, jämfört med åtta personer tio år 
tidigare, vilket placerade Sverige högst bland de nordiska länderna, där tvåan på 
listan, Norge, hade hälften så många (Braunerhjelm och Palmberg, 2020, s 53). 
Med hänsyn till hushållens starka finansiella muskler har förutsättningarna för 
filantropiska insatser förbättrats högst avsevärt, inte minst bland grupper där de 
finansiella förmögenheterna ökat kraftigt under de senaste decennierna. Därför bör 
ytterligare incitament skapas i syfte att stimulera människor till att ge gåvor, stora 
som små. Sverige rymmer i kraft av betydande privata förmögenheter en filantropisk 
bidragsreserv som väntar på att bli utnyttjad.

Figur 2. Hushållens finansiella förmögenhet 2015–2019. Miljarder kronor.

Källa: SCB (2020c), Nationalräkenskaper. Nationalförmögenhet. Hushållens balansräkning.
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Det är rimligt att enskilda filantropers insatser får stor uppmärksamhet medialt och 
i biografisk litteratur, eftersom det kan leda till att nya normer etableras i samhället 
(se bland andra Lifvendahl, 2012). Det ligger ett stort signalvärde i att personer 
med betydande förmögenheter engagerar sig i samhällsfrågor, agerar filantroper och 
bildar stiftelser för allmännyttiga ändamål, likt Bill och Melinda Gates tillsammans 
med Warren Buffet i USA och Percy Barnevik, Gunilla von Platen, Anders Wall och 
Bengt Ågerup i Sverige, för att bara ge några exempel. Genom att ge kända och 
mindre kända filantroper publicitet och offentligt erkännande kan de tjäna som 
förebilder för nya filantropiska insatser. Å andra sidan kan mycket ljus på superdo-
natorer sticka i ögonen på mindre förmögna personer, med följd att de känner sig 
förfördelade eller att deras eget bidrag skulle vara mindre värt. Det ideala tillståndet 
vore om villkoren och attityderna kunde ändras så att donationsvilligheten steg 
proportionerligt inom alla inkomst- och förmögenhetsgrupper i samhället.   

2.8 VILKA AKTIVITETER BÖR CIVILSAMHÄLLET ÄGNA SIG 
ÅT I RELATION TILL ARBETSMARKNADEN? 

Vänder vi tillbaka till problemet och frågorna i inledningen kan vi konstatera att 
civilsamhället rymmer en mängd olika organisationer och verksamhetsområden, 
som engagerar stora delar av befolkningen. All aktivitet förväntas dock inte leda 
till att människor kommer närmare arbetsmarknaden. Mycket av frivilligarbetet 
är sitt eget mål, som deltagande i föreningsliv, trossamfund och bostadsföreningar. 
Att som amatör ägna sig åt handboll, teaterverksamhet eller körsång har ingen eller 
svag koppling till problemställningen. Prestationerna utförs mestadels på fritiden, 
arbetet är oavlönat och personerna har andra yrken som garanterar dem ekonomisk 
trygghet. Dessa delar av civilsamhället är väsentliga för varje individs behovstill-
fredsställelse och sammanhållningen inom nationen, men har enbart marginell 
påverkan på sysselsättningen och BNP. 

Andra former av frivilligarbete, inom en mängd olika verksamheter, lämnar däremot 
rejäla ekonomiska avtryck, och har stor inverkan på möjligheten för marginalise-
rade grupper i samhället att närma sig arbetsmarknaden. Det är därför angeläget att 
undersöka hur idéburna organisationer kan stödja fler utsatta grupper, med tanke 
på de ambitioner som dessa organisationer har och att idéburna välfärdsorganisa-
tioner spelar stor roll i många europeiska länder. Den idéburna verksamheten är 
förvisso växande i Sverige och i nästa kapitel presenteras flera initiativ som tagits 
i syfte att stärka arbetsintegrationen i samhället. I fokus ligger sociala företag och 
hur samarbetet mellan ASF och det offentliga ytterligare kan utvecklas. Men den 
idéburna sektorn kan bli ännu större. En särskild roll för att vända utanförskap 
till inkludering på arbetsmarknadsområdet har organisationer och plattformar som 
förmedlar volontärarbeten. Vidare bör filantropisk verksamhet uppmärksammas, 
och hur gåvor till allmännyttiga ändamål kan matchas mot offentliga medel. 
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KAPITEL 3

IDÉBUREN VERKSAMHET  
RIKTAD MOT UTBILDNING, 
SYSSELSÄTTNING OCH  
FÖRETAGANDE  

3.1 FOLKHÖGSKOLOR, FOLKUNIVERSITETET OCH 
YRKESHÖGSKOLOR

Många sociala innovationer har grundats inom folkrörelserna och civilsamhället. 
Hemtjänsten startades av Röda Korset och dagens förskolor har sitt ursprung i 
de barnstugor som bostadskooperationen etablerade. Folkhögskolan verkar i en 
över 150-årig folkbildningstradition med rötter i Danmark (Grundtvig) och övriga 
Norden. I Sverige finns både rörelseägda och offentligägda folkhögskolor, där så 
kallade rörelsefolkhögskolor utgör merparten. Sveriges 112 rörelsefolkhögskolor 
drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. De utgör en egen utbildningsform 
inom det svenska utbildningssystemet och drivs utan vinstuttag. 

Rörelsefolkhögskolornas kännetecken av närheten till civilsamhället, med stark 
tro på fria idéburna organisationer som en central del i ett demokratiskt samhälle. 
Skolorna är, oavsett huvudman, öppna för alla deltagare. De erbjuder en plats 
för bildning och kunskap, nya idéer och reflekterande eftertanke. Förankringen i 
civilsamhället återspeglas både i undervisningen och i folkhögskolans kulturella liv, 
genom att ett nära och praktiskt samspel med civilsamhället tillför dem perspek-
tiv och erfarenheter utifrån, samtidigt som skolorna är betydelsefulla arenor för 
folkrörelsernas idéutveckling, medlemsskolning och erfarenhetsutbyte. För många 
unga vuxna är utbildningen en möjlighet att erhålla gymnasiekompetens (allmän 
kurs) eller efter gymnasieåren odla och fördjupa intressen. Båda möjligheterna ger 
förberedelse för vidare studier och ett yrkesliv. I fallet med vissa yrken, inom bland 
annat kultur- och fritidssektorn, är folkhögskoleutbildning en fullt tillräcklig merit 
för att bli anställningsbar på arbetsmarknaden. 
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En annan väg mot arbetsmarknaden utgör kurser i regi av studieförbund, som 
erbjuder möjligheter till ett livslångt lärande. Bland dessa har Folkuniversitetet 
en särskild ställning, med folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter 
i Sverige (Folkuniversitetet, 2021) Här ryms såväl fristående gymnasieskolor, 
komvux, Svenska för invandrare (sfi), särvux, yrkeshögskoleutbildning som folk-
högskolor, hantverksskolor och montessoriskolor. Verksamhetens organisation och 
lärande bygger på folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka 
efter kunskap. Dessutom kännetecknas och präglas kurserna och det pedagogiska 
tänkandet av ett vetenskapligt förhållningssätt, med strävan att förmedla relevanta 
forskningsresultat till allmänheten. Det breda uppdrag som Folkuniversitet tilldelat 
sig själv delar organisationen i viss mån även med flera andra studieförbund. 

Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse, genom fem olika stif-
telser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå (Folkuniversitetet, 
2021). Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. Folkuniversitetet är partipoli-
tiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen. I styrelserna sitter 
representanter från universiteten, studentkårerna och folkuniversitetsföreningen. 
För de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete tar Folkuniversitetet emot 
statsbidrag. Inom vissa utbildningar erbjuds arbetssökande coacher och handledare, 
som i kraft av sina nätverk i olika branscher hjälper till att lotsa in personer på 
arbetsmarknaden.

Civilsamhället är även engagerat i yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial utbild-
ningsform med tydlig inriktning mot ett yrke. Utbildningen är framtagen i nära 
samarbete med arbetslivet, som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompe-
tens (Yrkeshögskolan, 2021). Yrkeshögskolorna erbjuder såväl korta utbildningar, 
som enstaka kurser och uppdragsutbildningar. Det finns över 1 000 alternativ att 
välja mellan och utbildningsområdena är spridda över alla sektorer i samhället, med 
möjligheter till studier på distans eller i fysisk skolmiljö på orter runt om i landet. 
Som exempel kan nämnas ABF Stockholms Yrkeshögskola, med utbildningar som 
ger personer kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till 
att få jobb efter avslutad examen. Ett annat exempel på aktör är Stadsmissionens 
Skolstiftelse, som driver gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 
på Stadsmissionens folkhögskola och Stadsmissionens yrkeshögskola. Totalt 
utbildas nära 3 000 studerande på Stadsmissionens skolor, vilket gör stiftelsen till 
Sveriges största idéburna skolaktör. Verksamheten har inga kopplingar till religiösa 
eller politiska intressen, och skolpengen används till skolan, undervisningen och 
verksamhetsutveckling.  

3.2 SOCIALT FÖRETAGANDE

Inom civilsamhället finns erfarenhet, kunskap och metoder att ge varje individ ökad 
möjlighet att vidareutbilda sig, arbetsträna och bli alltmer anställningsbar, enligt 
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SKR (SKR, 2020). Den ambitionen inbegriper även möjligheten till en anställning 
inom den idéburna sektorn. Eftersom de idéburna organisationerna inte har ägare 
som tar ut vinster, kommer alla skattemedel som satsas på sysselsättningsåtgärder 
att stanna kvar i verksamheten, på ett eller annat sätt. Det betyder att organisatio-
nerna, i takt med ökad produktion av välfärdstjänster, blir allt viktigare som arbets-
givare. De sociala företagen kännetecknas av att den affärsmässiga verksamheten 
vilar på samhällsutmaningar, och att det uppnådda resultatet mäts i relation till 
utmaningarna. I regeringens strategi för socialt företagande från 2018, den första i 
sitt slag, betonas att sociala entreprenörer har en viktig roll att spela i att finna nya 
lösningar på gemensamma samhällsutmaningar: de sociala företagen ska öka väl-
ståndet och leda till ett mer inkluderande och hållbart samhälle (SKR, 2020, s. 21). 

Många kommuner och regioner har, enligt Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), kommit långt i sin samverkan med sociala företag. SKR använder sig av en 
bred definition av socialt företagande, som följer den nationella strategi för sociala 
företag som regeringen antog 2018: 1) företag, oberoende av associationsform, där 
den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika 
samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön 
eller bidra till en tryggare livsmiljö; 2) företagets resultat mäts i relation till uppfyl-
lelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå; 3) företagets 
ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt 
investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som 
vinst genom avkastning till ägarna (Regeringskansliet 2018; SKR, 2020, s. 15). En 
Handbok från SKR lyfter fram de faktorer som är viktiga för en positiv samverkan 
med sociala företag på kommunal och regional nivå (SKR, 2020, s. 8). 

• • Stöd från den politiska ledningen
• • Politiskt fastställda styrdokument och handlingsplaner
• • Genomtänkt plats i organisationen som har ansvar för genomförandet
• • Intern samordningsfunktion som samlar kompetenser och expertis från olika 

verksamhetsområden
• • Extern samverkansstruktur där kommunen eller regionen kan ha dialog och 

utbyte med sociala företag och andra aktörer 

Handboken ger konstruktiva och detaljerade uppslag till hur samverkansformer 
kan byggas upp. Med empiriska exempel tydliggörs hur lärprocesser förmår stärka 
samarbetet mellan kommunala enheter och sociala företag. Exemplen klargör vad 
ökad samverkan med sociala företag kan betyda för den kommunala och regionala 
produktionen av välfärd. Varje kommun och region bär på sina egna, specifika 
förutsättningar för att skapa framgångsrika samverkansformer. Handboken lyfter 
dock fram några gemensamma framgångsfaktorer i arbetet med att bygga upp en 
infrastruktur för samverkan, och betonar särskilt vikten av att kommuner och 
regioner skaffar sig ökad kunskap om sociala företag (externa strukturen). 



36 I DÉ Bu r e n a r Be t sm a r k na D – e t t n Y t t s a m H Ä L L skon t r a k t e f t e r pa n De m I n

k a p i t e l 3  I DÉ Bu r e n V e r k s a m H e t r I k ta D mo t u t BI L Dn I ng, s Y s se L s Ät t n I ng oC H f ör e tag a n De

En särskild del i samverkansstrukturen är upphandling av tjänster med sociala 
företag som leverantörer. Handboken beskriver de allmänna förutsättningarna 
för framgångsrik upphandling och ger exempel på olika typer av upphandlingar. 
Ett växande intresse finns för idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samver-
kansmodell, vilken uppmärksammades i den statliga utredningen Idéburen välfärd, 
som dessutom gett ut en vägledning kring hur överenskommelsen ska gå till (SOU, 
2019:56a–b). Till skillnad från en offentlig upphandling (LOU) finns ingen särskild 
lagstiftning i botten; IOP är en samverkansform som saknar den detaljreglering och 
den rättstillämpning som följer med ett kommersiellt avtal. Partnerskapet bygger 
istället på tillit och gemensamt samverkansbehov, i syfte att skapa samhällelig nytta 
(SOU, 2019:56, s. 4–5). Vad som formellt krävs är ett samarbete mellan en eller flera 
offentliga aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. Det ska finnas ett 
uttalat syfte att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål, där den offentliga såväl 
som den idéburna aktören förväntas bidra med resurser. Ingåendet av ett IOP får 
inte innebära att en offentlig aktör köper en tjänst genom tilldelning av ett så kallat 
offentligt kontrakt, vilket skulle göra att det hamnar under upphandlingsregelverket 
och då räknas till LOU.       

3.3 ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG (ASF) – 
FRÅN UTANFÖRSKAP TILL MEDBORGARSKAP

En delmängd av de idéburna aktörerna inom välfärden är ASF. Dessa bedriver verk-
samheter som kan innebära en väg till att lättare få jobb, inte minst för personer 
med utländsk bakgrund. Andra målgrupper är personer med psykisk ohälsa eller 
funktionsvariationer. Andelen förvärvsarbetande personer med utländsk bakgrund 
i dessa företag 2017 var 29 procent, att jämföra med 22 procent för förvärvsarbe-
tande med utländsk bakgrund aktiva på arbetsmarknaden samma år (SCB, 2017; 
Tillväxtverket, 2021a). Till skillnad från andra företag har ASF som övergripande 
mål att skapa arbete åt personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. 
Företagen har i första hand två affärsidéer: arbetsintegrerande tjänster och produk-
tion av något annat som går att sälja. Det finns ingen särskild juridisk form för ASF; 
de kan organiseras och ägas på flera sätt och de använder olika företagsformer.

Inom Tillväxtverket pågår ett arbete med att samla in statistik som ska kunna 
visa omfattningen av ASF (Tillväxtverket, 2021a). Verket anger att antalet ASF år 
2017 var 344, där närmare två av tre drevs som ekonomisk förening, medan en 
fjärdedel var ideella föreningar och elva procent var aktiebolag. Antalet personer 
som arbetade i ASF år 2017 ska ha varit 6 242. Statistiken bygger på organisa-
tionernas egen registrering och Tillväxtverket noterar att inrapporteringen inte är 
fullständig och att det saknas resurser för att kontrollera om företagen som inrap-
porterar följer definitionen av ASF. Den statistiska bild vi har att tillgå är därför inte 
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helt tillförlitlig och underskattar sannolikt omfattningen och betydelsen av ASF i 
samhällsekonomin. 

Paraplyorganisationer inom den idéburna sektorn bedömer att ASF har stor poten-
tial att växa ytterligare (Famna 2020b). Coompanion, som är en företagsrådgivare 
för alla som vill starta kooperativa företag, hävdar, med stöd av undersökningar 
och samtal med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsdepartementet, att mot-
tagarkapaciteten bland ASF kan trefaldigas. Detta scenario skulle i så fall innebära 
tiotusentals anställda (delvis med lönebidrag) och flera tiotusentals i arbetsträning 
(successivt inslussande i företag/arbetsmarknaden). Men för att åstadkomma detta 
krävs tydligare riktlinjer, handledarstöd och mer samarbete med Arbetsförmedlingen, 
påpekar Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd (Famna, 2020b). Famnas 
genomgång av vad som åstadkommits på fältet visar att flera av verksamheterna har 
en otillfredsställande kort livslängd.

Det finns många intressanta ASF som på kort tid etablerat sig runt om i Sverige (SKR, 
2020, s. 87–89). I ett pågående forskningsprojekt från Luleå tekniska universitet har 
73 idéburna organisationer i Sverige identifierats som aktivt bedriver verksamhet 
för att öka inkluderingen av missgynnade grupper i arbetslivet (Lindberg, 2021; 
Lindberg et al., kommande). De är aktiva med olika stödinsatser (arbetsträning, 
utbildning, matchning, praktikplatser, mentorskap) riktade till en mängd olika 
målgrupper (såsom immigranter, hemlösa, personer med funktionshinder, långtids-
arbetslösa, personer med missbruksproblematik). Här följer två exempel på ASF, för 
att ge konkretion.

PRAKTISKT EXEMPEL: VÄGEN UT!

Vägen ut! betecknar sig som Sveriges största franchisekedja av sociala företag. 
Kooperativen som ingår säljer miljövänliga produkter och tjänster, samtidigt som 
arbetsträning och arbete ges till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden 
(Vägen ut!, 2021). Kooperativen har avtal med flera kommuner, via Arbetsförmedlingen 
som avtalspart, om arbetsprövning, arbetsträning och daglig verksamhet, där arbets-
träningsplaner med individuella lösningar upprättas tillsammans med dem som arbets-
tränar och i samverkan med aktuella myndigheter. De anställda i kooperativen har lång 
erfarenhet av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, 
kriminalitet, stressrelaterade sjukdomstillstånd och språksvårigheter. Antal anställda i 
Vägen ut! uppgår till 125 personer, där merparten gått från att vara bidragstagare till 
att bli företagare. Företagskulturen bygger på egenmakt och är tänkt att ge människor 
kontroll och makt att bestämma över sin egen situation. Den anställde kan, efter en viss 
tid som anställd, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där hen arbetar.

Många arbetsintegrerande företag har ett utbud av produkter och tjänster som 
kompletterar den lokala servicen, inte minst inom miljöområdet. Vissa inriktar sig 
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på återbruk och källsortering, medan andra erbjuder boende som gör att människor 
kan gå från utanförskap till medborgarskap.

PRAKTISKT EXEMPEL: STENBACKENS BOENDE- OCH ARBETSKOOPERATIV

Stenbackens boende- och arbetskooperativ i Söderhamn, hyr ut lägenheter som 
kooperativet förfogar över till människor som annars skulle ha svårt att få en bostad 
(Stenbacken, 2021). I lägenheterna bor ett hundratal personer. Genom att ta på sig 
uppdrag inom catering, källsorteringstjänster, frakt, vaktmästeri och försäljning av 
fruktkorgar genererar kooperativet arbete åt dem som har svårt att komma in på den 
ordinarie arbetsmarknaden. De senaste åren har företaget vunnit en upphandling av 
fruktkorgar till Söderhamns kommun och en upphandling för arbetsträningsplatser. I 
samband med spridningen av covid-19 har företaget erbjudit hjälp med mat och medi-
cinleveranser till ensamma och äldre personer.

3.4 SYSTEMFEL OCH FRIKTION

ASF hamnade i fokus efter att regeringen 2016 fattade beslut om att lägga ner fas 3, 
med en successiv avveckling fram till 2018.11 Istället för sysselsättningsplatser skulle 
arbetslösa erbjudas arbetsträning, där anordnaren anpassade insatsen utifrån delta-
garens behov för att personen skulle komma närmare arbetsmarknaden. Regeringen 
med dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beslöt att under tre års 
tid satsa 60 miljoner kronor på sysselsättningsfrämjande insatser, genom just ASF. 
Tillväxtverket fick i uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen genomföra 
ett nationellt program för att utveckla och starta fler ASF, med målet att öka antalet 
sysselsatta. Satsningen blev dock bara halvt lyckad; tillströmningen av företag, 
anställda och sysselsatta var liten samtidigt som ett hundratal företag avvecklades 
mellan 2015 och 2019, konstaterade Tillväxtverket i sin slutrapport (Tillväxtverket, 
2019). 

Som förklaring till bortfallet av företag anfördes omläggningen av arbetsmarknads-
politiken, med nedläggning av kontor och avvecklingen av fas 3. Utöver det kon-
staterandet pekade Tillväxtverket på nödvändigheten av att nationella, regionala 
och lokala aktörer inlemmar ASF i sina styrdokument. Målet är en samverkan där 
ASF får tillgång till rådgivning, samarbeten och nätverk med en bredd av närings-
livsaktörer, vilket skulle kunna underlätta deras möjligheter att göra affärer med 
andra företag. Även andra rapporter har identifierat systemfel som inverkar menligt 
på ASF:s chanser att bli professionella leverantörer av arbetsträningsplatser, inte 

11. Fas 3, eller Sysselsättningsfasen, var benämningen på den sista delen av jobb- och 
utvecklingsgarantin, ett arbetsmarknadspolitiskt program som regeringen Reinfeldt 
införde i juli 2007. Fas 3 startade för dem som var arbetslösa efter 450 dagar i jobb- och 
utvecklingsgarantin.
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minst att överleva långsiktigt som självständiga idéburna organisationer (Famna, 
2020b, s. 7). Det krävs bättre finansiering, mer rådgivning, bättre samverkan med 
offentlig sektor, större nätverk och affärssamverkan samt mer kompetensutveckling 
och stödprocesser. 

Det tycks som om det finns flera orsaker till att ASF hindras i sin organiska växt. I 
många fall har företagen startats av eldsjälar som själva stått utanför arbetsmarkna-
den, utan erfarenheter av att driva företag. Företagen har haft behov av att utvecklas 
inom det som handlar om arbetsträning, eftersom intäkterna kommer därifrån. Det 
offentliga stödet däremot har ofta varit riktat mot företagsrådgivning och affärsut-
veckling, som i fallet med de 60 miljonerna. Det har gjort att många ASF upplevt sig 
intvingade i en företagskostym, som de inte kunnat fylla, hävdas det i en utredning 
från paraplyorganisationen Famna (Famna, 2020b). ASF har varken intresse eller 
kapacitet att dra nytta av den kostnadsfria företagsrådgivning de kan få genom 
Tillväxtverkets verksamhetsbidrag, eftersom de är fullt upptagna med att ta hand 
om medarbetare som behöver arbetsträning. Stödet som ges till ASF verkar därför 
riktas mot fel nivå i behovspyramiden. 

En annan komplikation är att den ledande personalen måste både kunna fungera 
som samordnare och handledare för dem som arbetstränar och marknadsföra verk-
samheten gentemot myndigheterna liksom på den konkurrensutsatta marknaden 
för välfärdstjänster (Famna, 2020b). För mindre aktörer har dessa dubbla roller 
varit alltför utmanande. Eftersom arbetskraften består av personer med behov av 
stöd, och som ofta tvingas ta kortare och längre pauser från arbetet, har den affärs-
mässiga delen kommit att bli lidande. 

Som exempel på dålig matchning nämner Famnas utredning den satsning som 
Tillväxtverket gjorde på affärsutvecklingscheckar, som ges till företag som har en 
omsättning på minst 400 000 kronor och kan presentera en tydlig affärsidé. Kraven 
utestänger många små sociala företag från att komma i fråga för dessa checkar. Ett 
annat exempel är att avtalen med Arbetsförmedlingen för arbetsträning oftast löper 
på tre till sex månader medan det krävs betydligt längre tid för att lära sig ett nytt 
jobb. För personer som står långt från arbetsmarknaden måste insatserna därför 
vara flera och pågå under en längre tid, för att skapa samhällsnytta. 

Det förefaller som om frihetsgraderna för ASF är alltför beskurna, vilket gör att det 
mervärde som ligger i deras särart hotar att förvinna. Chanserna till goda resultat 
torde kunna öka om insatserna från den upphandlande myndigheten blev mindre 
detaljstyrande och aktivitetsinriktade. Inte minst torde ökat handlingsutrymme och 
mer fokus på slutresultat kunna leda till ytterligare innovativa insatser. En ytter-
ligare besvärande omständighet är omorganisationen inom Arbetsförmedlingen 
som lett till många handläggarbyten och gjort att dialogen och samverkan mellan 
aktörer blivit lidande. 
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3.5 VOLONTÄRSKAP

En volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva 
någon betalning, oftast i organiserad form genom en frivilligorganisation. Det 
ideella engagemanget från volontärer har visat sig skapa en mängd positiva effekter 
i samhället. Under den stora flyktingströmmen 2015/16 engagerade sig många frivil-
liga i olika integrationsuppdrag, under #metoo steg engagemanget för jämställd-
hetsfrågor och under coronapandemin har volontärer fångat upp behovet av stöd 
och hjälp till ensamma och personer drabbade av psykisk ohälsa. Volontärskapets 
unika egenskap är de humanistiska värden som uppstår i det mellanmänskliga mötet 
mellan individer – ett mellanmänskligt kitt för tillit, gemenskap och sammanhåll-
ning. På så vis kan volontären bidra till att minska polariseringen i samhället, öka 
integrationen samt stärka medborgares egenmakt och självbild. Volontärskap har i 
mångt och mycket en demokratiserande funktion. 

Det finns en mängd olika organisationer i Sverige som engagerar volontärer, bland 
andra Mind, Skyddsvärnet, Stadsmissionen, Individuell människohjälp, Läkare 
utan gränser, Röda korset, Nya kompisbyrån, Brottsofferjouren och Erikshjälpen. 
Uppdragen handlar om allt från att stötta människor som blivit utsatta för brott, 
sexuella trakasserier och livskriser till att stötta nyanlända med språkträning, rädda 
miljön och ta hand om hemlösa djur. Under 2019 förmedlade Volontärbyrån, som 
samlar upp emot 500 organisationer, över 10 000 intresseanmälningar för att ta 
emot volontärer. (Volontärbyrån, 2020). Byrån är även engagerad i arbetet med att 
kompetensutveckla sina medlemsorganisationer, och hade 1 524 deltagare på semi-
narier och utbildningar under 2019. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom 
intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning.  Den 
typiske volontären är en kvinna som bor i en storstad och har som lägst högsko-
leexamen. De flesta volontärer är antingen heltidsarbetande eller studerande, och 
lägger upp till tio timmar per månad på att vara volontär (Volontärbyrån, 2020). 

Volontärskap kan stärka folkhälsan och fungera som ett vaccin mot ensamhet och 
utsatthet. Kraften i volontärskapet verkar i två riktningar, dels mot marginaliserade 
grupper i samhället, dels i riktning mot volontären själv. Många volontärer vitt-
nar om att deras ideella engagemang hjälpt dem i arbetslivet genom att ha skänkt 
dem kontakter, tillgång till nätverk, praktisk erfarenhet och nya kompetenser 
(Volontärbyrån, 2020). I vissa fall har även volontärskapet lett till en anställning 
inom den organisation som man lagt sitt frivilliga engagemang uti. Ett engagemang 
som volontär kan alltså leda till att personer som står utanför arbetsmarknaden 
kommer närmare en fast anställning. Även när inte så blir fallet får den arbets-
sökande genom volontärskapet en relevant merit att föra upp på sitt CV, vilket 
stärker hans eller hennes kort hos en arbetsgivare. Arbetsförmedlingen menar att 
dokumenterat volontärskap ökar chansen att få ett arbete, enligt Volontärbyrån, 
som hävdar att arbetssökande kvinnors anställningsbarhet ökat till följd av 
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volontärarbete (Volontärbyrån, 2020). Däremot kan det finnas en risk med lång-
varigt volontärarbete, om personen egentligen skulle behöva pröva sina kort på den 
öppna arbetsmarknaden men av bekvämlighet och erfarenhet väljer att stanna kvar 
i rollen som gratis arbetskraft. 

Många studerande och andra unga vuxna är involverade i volontärarbete, moti-
verade av miljö- och klimatfrågor och att kunna skapa bättre livsvillkor i världen. 
Många ser även en möjlighet att hjälpa till med teknisk support i samhället, inte 
minst hos äldre personer. EU-kommissionen har inlett ett program för att fler unga 
ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället, och 
i början av 2021 påbörjades en ny, sjuårig programperiod för den så kallade euro-
peiska solidaritetskåren (MUCF, 2021). Initiativet ska bidra till att uppfylla målet 
i Agenda 2030 om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla. I Sverige organiseras programmet av 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Programmet erbju-
der unga en möjlighet att vara volontärer, praktisera och jobba eller skapa sina egna 
solidaritetsprojekt. 

Inom ramen för Europeiska solidaritetskåren ges unga mellan 18 och 30 år möjlighet 
att vara volontärer mellan två och tolv månader, utomlands eller i sitt hemland. Inga 
förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga vuxna med begränsade 
möjligheter är en särskilt prioriterad grupp. Volontärer får resebidrag, fickpengar, 
språkkurs och boende. Det är vanligt att organisationer tar emot och sänder volon-
tärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället. Det kan till 
exempel handla om att ordna aktiviteter för unga, stötta i integrationsverksamheten 
eller bidra med insatser för miljö och hållbarhet. Organisationen som tar emot eller 
sänder en volontär får bidrag för bland annat handledning och volontärens vistelse-
kostnader (boende- och matpengar).

3.6 MENTORSKAP OCH COACHING 

Mentorskap är en metod för kompetensutveckling och kunskapsutbyte som bygger 
på relationen mellan en mentor och en adept. Adepten söker professionell eller per-
sonlig utveckling, ofta för att bli mer framgångsrik på arbetsmarknaden. Mentorn 
är en person med mer erfarenhet som vägleder adepten genom att inta rollen som 
rådgivare, guide eller lärare. Mentorns roll kan ta sig många olika uttryck, och 
gestaltas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till mycket fasta 
ramar och förhållningsregler för adepten. Valet blir en fråga om vad för slags behov 
adepten har av att möta en mentor – vad som ska uppnås får styra ramarna och vad 
som tas upp i samtalen. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn 
som föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är bra och mindre 
bra agerande, utan att det blir terapi, och utvecklas som individ, både i det person-
liga levernet och i yrkeslivet. Värdet av mentorer och nätverk bedöms vara stort 
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för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (Heinje et al., 2020). Därför 
behövs mentorskapsprogram i kombination med utbildning i att driva ett företag 
och möjligheter att erhålla finansiellt stöd för startups.

Coaching är en informell ledarfilosofi med utgångspunkt i individens egen vilja till 
lärande och utveckling (Gerlofson och Lindberg, 2017). I coaching guidas samtals-
partnern till att öppet utforska och reflektera över konkreta och för individen utma-
nande situationer. För att uppnå detta använder sig coachen av en ”verktygslåda” 
av kompetenser och metoder, med målet att deltagaren själv ska komma fram till 
hur hen ska ta ett allt större ansvar för sitt liv och kunna fokusera på vad som 
är viktigt. Med ett coachande förhållningssätt ska deltagaren uppmuntras att våga 
släppa taget – sitt kontrollbehov – och finna sina styrkor som individ. I bästa fall 
kommer deltagaren leda sig själv till allt större meningsfullhet, på arbetsmarknaden 
såväl som i privatlivet. 

Inom arbetslivet används yrkescoacher för att leda medarbetare till nästa steg i 
karriären, och inom civilsamhället har det blivit allt vanligare att idéburna organi-
sationer ger kurser och vägledning i termer av både mentorskap och ett coachande 
förhållningssätt. För att illustrera dessa initiativ presenteras Öppet hus i Göteborg 
och Stockholms Stadsmission. 
 

PRAKTISKT EXEMPEL: ÖPPET HUS I GÖTEBORG

Öppet Hus är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, och arbetar för 
att öppna dörrar till arbetsmarknaden, främst för unga vuxna med utländsk bakgrund. I 
mer än tio år har föreningen sammanfört nyanlända unga vuxna med seniora mentorer, 
i övertygelsen om att det är genom kontakter och nätverk som man kommer närmare 
arbetsmarknaden och får ett fast arbete. Kärnverksamheten är ett yrkesinriktat men-
torprogram där adepter får en engagerad samtalspartner, en person som kan bli en 
värdefull referens och dörröppnare till arbetsmarknaden. Mentorprogrammet pågår 
i ett år, där mentor och adept träffas var femte till sjätte vecka. Dessutom erbjuder 
Öppet Hus yrkesrelaterade och sociala aktiviteter för nätverkande, både för adepter 
och mentorer, med syfte att skapa en större delaktighet. Mentorprogrammet drivs av 
ett ideellt engagemang bland människor som vill arbeta för mångfald och oliktänkande, 
och är kostnadsfritt för adepten.

Civilsamhället använder sig av beprövade metoder inom såväl mentorskap som 
coaching, för att medverka till att människor hamnar i produktiv sysselsättning. 
I en av Stockholms Stadsmissions second hand-butiker arbetstränade Siv Sjöholm 
för att senare övergå till att bli yrkescoach och stötta de medarbetare som behövde 
arbetsträning. I rollen som yrkescoach visar hon hur den som arbetstränar ska 
utföra sitt arbete, till exempel när det gäller att ta hand om kläder för återbruk och 
att sköta kassan, enligt citaten nedan (Stadsmissionen, 2021).
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PRAKTISKT EXEMPEL: STOCKHOLMS STADSMISSION

”Som yrkescoach möter jag ofta en osäker person som varit borta från arbetsmark-
naden ett bra tag. Jag ser deras rädsla och tron att de inte kommer klara av att jobba 
i butiken. Jag frågar varje dag hur deltagaren mår och vi lär in saker på ett väldigt 
lugnt sätt. Det ska inte vara någon stress.” Siv Sjöholm vet att det är en utmaning att 
börja arbetsträna; när man varit borta från arbetsmarknaden tappar man både sociala 
kontakter och självförtroende. Därför är det extra viktigt att deltagarna får lära in 
saker på ett väldigt lugnt sätt, utan att bli negativt stressade. I början av sin tid på 
Stadsmissionen arbetstränade Siv några dagar i veckan, så småningom kom hon upp 
i 75 procent och när en utbildningstjänst blev ledig kände hon sig mogen att söka 
den. En utbildningstjänst är en fast anställning under en tidsbestämd period. Alla som 
arbetstränar inom Stockholms Stadsmission har möjlighet att söka en sådan tjänst när 
den blir ledig. ”Att jag har upplevt hur det känns att inte kunna saker och försöka hitta 
min roll gör mig till en bättre yrkescoach. Den erfarenheten kan jag använda i min roll. 
Jag vet hur de känner och tänker. Jag kan se och höra mig själv som jag var för två år 
sedan när jag träffar en deltagare som arbetstränar.” 

3.7 DONATIONSSTIFTELSER OCH FILANTROPI

Civilsamhället är beroende av stiftelser som delar ut medel till samhällsnyttiga 
ändamål. I en nationell genomgång noterades att Sverige i början av 2000-talet hade 
över 50 000 stiftelser, med en sammanlagd förmögenhet på närmare 250 miljarder 
kronor (Sjögren, 2004). Större delen av förmögenheten hänförde sig till stiftelser 
med inriktning mot utbildning, forskning, sociala och kulturella ändamål. Medlen 
som delas ut från varje stiftelse beror dels på hur stort kapital som förvaltas av 
stiftelsen dels hur hög avkastningen blir på de värdepapper som stiftelsen investe-
rat i. I en senare undersökning framkom att svenska stiftelsers utdelning av medel 
(donationer) pendlat kring nio miljarder kronor per år under perioden 2000–2015, 
motsvarande en andel av BNP på mellan 0,2 och 0,3 (Braunerhjelm och Palmberg, 
2020, s. 51). 

Stiftelsernas donationer är bundna till en rad spelregler. För att kunna ta emot gåvor 
från allmänheten krävs ett godkännande av Skatteverket som gåvomottagare. De 
som kan godkännas är allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade 
trossamfund (Skatteverket, 2020). Gåvomottagaren ska ha ett uttalat ändamål att 
bedriva hjälpverksamhet eller främja vetenskaplig forskning, men även organisatio-
ner som inte har detta som ändamål men ändå bedriver sådan verksamhet kan bli 
gåvomottagare. De godkända stiftelserna åtnjuter skattebefrielse om de kan uppvisa 
att de bedriver aktiviteter med ett kvalificerat allmännyttigt ändamål, kallat full-
följdskravet. Kravet innebär att en ideell förening, ett registrerat trossamfund eller en 
stiftelse i skälig omfattning ska använda sina intäkter för ett eller flera allmännyttiga 
ändamål. Det vanliga för en förening, ett trossamfund eller en verksamhetsstiftelse 
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är att fullföljd sker genom att medel förbrukas i den allmännyttiga verksamheten, i 
form av täckande av kostnader för till exempel idrottslig verksamhet, skolutbildning 
eller stöd till hemlösa. Vad som definieras som allmännyttigt ändamål är oklart, 
men praxis är att aktiviteten bedrivs inom ett eller fler av följande områden.12  

• • fredsbefrämjande verksamhet
• • idrott
• • kultur
• • miljövård
• • omsorg om barn och ungdom
• • politisk verksamhet
• • religiös verksamhet
• • sjukvård
• • social hjälpverksamhet
• • utbildning
• • vetenskaplig forskning
• • andra likvärdiga ändamål

Lagtexten anger att intäkterna ska användas i skälig omfattning utan att precisera 
vilken användningsgrad som krävs. Av förarbeten och praxis framgår dock att minst 
75–80 procent av den årliga avkastningen måste användas (Skatteverket, 2020). 
Utöver alla stiftelser finns Allmänna arvsfonden, som sedan starten 1928 bidragit 
till att utveckla samhället på flera olika sätt. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet 
och arbetet med att fördela medel sker inom myndigheten av Arvsfondsdelegationen 
(Allmänna arvsfonden, 2021a). De arv som Arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka 
fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år.13 Under de senaste 
tio åren har över fem miljarder kronor fördelats till drygt 1 700 utvecklingsprojekt 
i civilsamhället. Gemensamt för projekten, som är av varierande storlek, är att de 
riktar sig till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden 
har finansierat föregångare till allmänna förskolan, mödravårdscentralerna och bar-
navårdscentralerna, och har på senare år gett startbidrag till bland annat färdtjänst, 
personlig assistans, hjälptelefonen vid BRIS, Glada Hudikteatern, Cirkus Cirkör, 
Friends och Självmordslinjen. Arvsfonden lämnar följaktligen ett synligt avtryck i 
civilsamhället. På initiativ av Arvsfonden har forskare vid SCORE utvärderat fjor-
ton Arvsfondsfinansierade projekt som på olika sätt har syftat till att hjälpa unga 
eller personer med funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden 
till att närma sig en meningsfull sysselsättning (Allmänna arvsfonden, 2021b). 
Studien påvisar att flerårig finansiering från Arvsfonden kan vara avgörande för att 

12. Ändamålsparagrafen utvidgades 2014 till att även innefatta bland annat kultur, ett större 
antal sociala ändamål och religiös verksamhet. 

13. Det går även att testamentera medel till Arvsfonden. 
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organisationer ska kunna pröva nya idéer, gå i nya riktningar med verksamheten 
och nå sina målgrupper på nya sätt.

Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet har varit en fråga som delat svenska 
riksdagspartier under lång tid (se Trägårdh och Vamstad, 2009, s. 178–226). Såväl 
1976 års borgerliga minoritetsregering som 1991 års borgerliga koalitionsregering 
presenterade ett utredningsbetänkande, i det första fallet även en regeringspropo-
sition, innan frågan föll. Däremot hade nästa borgerliga regering, under Fredrik 
Reinfeldt, större framgång; skattereduktion på gåvor infördes 2012, för att sedan 
avskaffas av den socialdemokratiska regeringen 2016 och återinföras under 2019 
(Skatteutskottet, 2018/19). 

Rätt till skattereduktion för gåva till godkända gåvomottagare har en fysisk person 
som vid beskattningsårets utgång fyllt 18 år och som är obegränsat skattskyldig 
någon gång under beskattningsåret. Hen ska också ha haft utgifter för en gåva 
som avser främjande av social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning, eller 
vara skyldig att ta upp en sådan gåva som inkomst. Även dödsbon har rätt till skat-
tereduktion för gåvor, om gåvan lämnats före dödsfallet. Skattereduktionen begärs i 
inkomstdeklarationen för det beskattningsår då gåvan har lämnats. Reduktionen är 
25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år, vilket motsvarar 
gåvor på totalt 6 000 kronor per år. Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor 
och om den skatteskyldige gett mindre än 2 000 kronor under ett och samma år 
utgår ingen skattereduktion alls.

Det svenska gåvoskatteavdraget är lågt i jämförelse med andra europeiska länder, 
som en konsekvens av att socialdemokratiska regeringar genom åren haft en avog 
inställning till filantropi och skatteavdrag för gåvor (Vamstad, 2018). När avdraget 
slopades 2016 motiverade finansminister Magdalena Andersson beslutet med att 
reformen var dyr och onödig. Saken aktualiserar vilka spelregler som gäller i andra 
länder. I vår närmaste geografiska omgivning har Norge ett system med skatteav-
drag för donationer till icke-statliga organisationer och stiftelser upp till ett belopp 
av 50 000 norska kronor per år (Skatteetaten, 2021). I Finland har ett företag och 
en privatperson kunnat göra skatteavdrag vid en penningdonation på minst 850 
euro och högst 500 000 euro per år som gått till universitetsforskning (Finish Tax 
Administration, 2021). I båda länderna har matchningsprogram införts, som inne-
bär att varje privat donation till universitet och forskning matchas med en summa 
från staten. 

Civilsamhällets styrka och räckvidd är beroende av hur mycket resurser som gene-
reras med filantropiska insatser. I detta sammanhang bör USA tjäna som förebild, 
med ett politiskt system som medvetet backar upp filantropiska insatser. Landet 
har skapat en stark donationskultur där filantroper regelmässigt uppmärksammas 
och hyllas för sina insatser (Helgesson, 2004). Samtidigt är förmögna amerikaners 
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donationer en kontroversiell fråga, senast i samband med Jeff Bezos (Amazon) gåva 
på två miljarder dollar till hemlösa och skolverksamhet år 2018. Vissa amerikanska 
forskare har varnat för en ”filantrokapitalism” som ersätter demokratiska former 
av fördelningspolitik, medan andra forskare argumenterar för att filantropin ger 
relevant stöd till innovation och entreprenörskap som förbättrar villkoren för 
mänsklig välfärd (Dodgson och Gann, 2020, s. 1–15). Inom svensk forskning sägs 
att vi står inför en filantropisk revolution, som bidrar till omförhandlingen av vårt 
samhällskontrakt (Trägårdh, 2018; Wijkström och Einarsson, 2018). 

Privatpersoner uppger att de ser stora värden i att delta i gåvoinsamlingar och 
tendensen bland unga entreprenörer är att se sitt givande som en förlängning av 
den kommersiella verksamheten, som en del av varumärket. Detta engagemang 
måste tas vara på bättre. Med tydliga politiska signaler skulle finansiering genom 
filantropiska insatser, som komplement till statliga bidrag, kunna vara en än mer 
naturlig del av samhällskontraktet i Sverige (Braunerhjelm och Palmberg, 2020). 
Den internationella trenden tycks vara ett ökat intresse för att tidigt i karriären 
engagera sig som filantrop, liksom ett engagemang bland unga entreprenörer att 
vilja mäta och utvärdera effekterna av donationerna och samhällsengagemanget. 
Framtidens samhällskontrakt skulle därmed innebära donationer som bygger på 
strategiska och proaktiva insatser, med tydlig avsikt från filantropens sida att uppnå 
önskade sociala effekter. 
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KAPITEL 4

UTÖKAT MANDAT FÖR  
CIVILSAMHÄLLET  

4.1 ARBETSINTEGRATION OCH MATCHNINGSTJÄNSTER 

Arbetslösheten har ökat under coronapandemin, och offentliga medel har skjutits 
till för att mildra konsekvenserna för arbetslösa. Tillskotten är viktiga då kriser 
ofta leder till att en del av arbetskraften permanent kvarstår i långtidsarbetslös-
het, som efter den svenska finanskrisen i början på 1990-talet. Medlen avser såväl 
personalkostnader som finansiering av arbetsmarknadspolitiska program, i kombi-
nation med en generösare a-kassa. Aktiva insatser har gjorts för att underlätta för 
arbetslösa att söka och finna ett lämpligt jobb på egen hand. Uppgiften att förmedla 
arbete, kontrollera att arbetslösa söker jobb och fatta beslut om vem som får ta 
del av vilka insatser har av tradition legat på Arbetsförmedlingen. Problemet är 
att denna myndighet under pandemin genomgått en omorganisation, bantat vissa 
verksamheter och lagt ned många förmedlingskontor. Med tanke på den lågkon-
junktur som Sverige hamnat i är tajmingen i denna reformering minst sagt olycklig. 
Scenariot har beskrivits som en ”perfekt storm”, där arbetssökande medborgare 
möter en avlövad offentlig arbetsförmedling som saknar ett utbyggt system med 
externa utförare av arbetsmarknadspolitiskt motiverade insatser (Forslund, 2020, s. 
61). Även om beslut fattas om att skala upp Arbetsförmedlingen, har redan mycket 
gått förlorat genom att kompetens försvunnit när medarbetare som blivit uppsagda 
gått vidare till andra verksamheter.

Många arbetssökande behöver förstärkt och anpassat stöd för att komma i kon-
takt med lokala arbetsgivare. För det ändamålet erbjuder Arbetsförmedlingen ett 
program för stöd- och matchning (STOM), som ger den arbetssökande tillgång till 
handfast hjälp under processen med att finna arbete. Målgruppen är arbetssökande 
med svag ställning på arbetsmarknaden, där merparten av deltagarna tillhör någon 
av dessa grupper: personer med endast förgymnasial utbildning, ungdomar med 
bristfällig utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning 
och individer i åldrarna 55–64 år. STOM är indelad i fyra olika spår när det gäller 
deltagarens tid i aktivitet och ersättning till leverantören. Arbetsförmedlingen avgör 
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vilket spår som är lämpligt för varje deltagare. Erbjudandet om stöd och matchning 
är en resultatstyrd matchningstjänst som är upphandlad enligt Lagen om valfrihets-
system (LOV)14, vilket innebär att den arbetssökande själv väljer vilken leverantör 
hen vill ha.

Det nationella handlingsutrymmet för civilsamhällets aktörer att agera på arbets-
marknaden och utföra välfärdstjänster är praktiskt taget obegränsat, och det finns 
ingen lagstiftning som hindrar att idéburna aktörer flyttar fram sina positioner 
ytterligare. EU-rätten möjliggör till exempel riktade upphandlingar, vilket skulle 
kunna utnyttjas av Arbetsförmedlingen till att i ökad grad vända sig till idéburna 
aktörer. För det ändamålet bör idéburet offentligt partnerskap (IOP) kunna utnytt-
jas som en lämplig samarbetsform mellan offentliga aktörer, såväl staten, regionerna 
som kommunerna, och en idéburen aktör. 

IOP är en kreativ samverkansform som lämpar sig särskilt väl när det är den gemen-
samma utmaningen snarare än en färdig verksamhetsidé eller beställning som står 
i fokus. Det kan handla om komplexa samhällsutmaningar där det saknas färdiga 
paketlösningar eller välfärdstjänster att upphandla. Initiativet kan komma från den 
idéburna aktören själv, men kräver att det möts av en politisk vilja om att dra nytta 
av den särart och de idéer som finns inom civilsamhället. Samverkansformen bygger 
således på ett medvetet och tydligt ”tillsammansskap” och en vilja från samtliga 
parter att i dialog utveckla verksamheten, med målet att kreativt utforska och finna 
lösningar. Riktlinjer för hur samverkansformen ska tillämpas finns utformade på 
såväl nationell som kommunal nivå (SOU 2019:56b; Örebro kommun, 2020). 

Arbetsförmedlingen uttrycker i sitt remissvar på utredningen om idéburen välfärd 
att den gärna ser att IOP utvecklas till en självklar institution som underlättar för 
den idéburna sektorn att kunna möta de utmaningar som finns på arbetsmarkna-
den, men önskar sig samtidigt större tydlighet om när och hur samverkansformen 
ska användas (Arbetsförmedlingen, 2020). Arbetsförmedlingen är en viktig part i 
genomförandet av samverkan och för att IOP ska kunna skalas upp till gagn för 
arbetslösa som behöver stöd, menar den idéburna sektorns paraplyorganisationer 
(Forum, 2020b). Exempelvis kan Arbetsförmedlingen samarbeta med flera idéburna 
aktörer, där några bidrar med utbildningsinsatser (studieförbund, folkhögskolor 
och yrkeshögskolor) medan andra aktörer bidrar med träning på arbetsplatsen 
(sociala verksamheter som stadsmissioner och renodlade ASF). Av aktörernas egna 
utsagor att döma finns det uppenbarligen en vilja att nyttja IOP. Det som saknas är 
att en normförändring äger rum. I syfte att stärka brukarens personliga ledarskap 

14. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling (LOU). Regelverket beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av 
välfärdstjänster. Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, 
icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.
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och utveckling bör mentorskap och ett coachande förhållningssätt användas som 
metoder. 

Det är naturligt att Arbetsförmedlingen vänder sig till idéburna organisationer för 
att ge stöd till grupper av arbetssökande. Det kan handla om att erbjuda arbete 
som anställd inom en organisation, men även att lägga ut uppdrag att förmedla 
arbete på en idéburen aktör. Den idéburna sektorn har varken ambitioner eller 
resurser att ersätta den offentliga arbetsförmedlingen. I bästa fall kan privata 
arbetsförmedlingar och bemanningsföretag tjäna som ett komplement, genom att 
matcha arbetslösa mot efterfrågan på stora och små jobb. Därför behövs förmed-
lingskanaler likt ”Blixtjobb”, som startades av Stockholms Stadsmission och som 
togs över och nu drivs av Skyddsvärnet. Det huvudsakliga syftet är att erbjuda 
avlönat arbete på dagsbasis åt personer med missbruksproblematik. Tjänster som 
erbjuds är trädgårdsarbete, städning och fönsterputs, flytthjälp, bud och transport, 
hantverksuppdrag, som målning, tapetsering och snickeri, enklare administration 
samt montering och praktisk hjälp runt event eller marknader. 

Jobben förmedlas med hjälp av en digital plattformstjänst, där den som vill anlita 
”Blixtjobb” fyller i ett formulär på nätet om sina önskemål och blir sedan kontaktad 
för att bestämma hur och när arbetet kan bli utfört. Om vi antar att graden av dis-
tansarbete kommer att vara fortsatt stor, skulle utbudet av tjänster som erbjuds på 
dessa digitala plattformar kunna breddas. När medarbetare geografiskt sitter långt 
från arbetsgivarens kontor finns behov av att få hjälp med till exempel pappers-
utskrifter och transport av produkter och utrustning mellan hemmet och enheter 
inom företaget. Dessa tjänster skulle kunna köpas upp från en idéburen aktör, med 
rabatt inom ramen för rut-avdraget.    

4.2 HÅLLBAR PRODUKTION AV VAROR OCH TJÄNSTER

Det behövs mångfald och valmöjligheter för att människor som står utanför 
arbetsmarknaden ska få ett individanpassat stöd som gör att de kan försörja sig 
själva och kan leva ett självständigt liv. Coronapandemin har inneburit att antalet 
arbetslösa som behöver arbetslivserfarenhet och något att föra upp på sitt CV har 
ökat väsentligt. Samtidigt är utbudet av mindre kvalificerade arbeten litet. Om en 
del av den produktion som företag lagt ut i låglöneländer flyttades hem till Sverige 
skulle efterfrågan på arbetskraft öka markant. Om landet under 2020 haft kapacitet 
att producera enklare skyddsutrustning hade munskydd inte behövt importeras från 
Kina utan kunnat tas fram inom landet, med positiv effekt på sysselsättningen. 
Detsamma gäller en mängd varor där vi vant oss vid att handla billigt från utlandet 
till priset av förlorade arbetstillfällen inom landet. 

Konsumenter gynnas privatekonomiskt av frihandel och låga tullar på varor och 
tjänster, men knappast klimatet. Många varor skulle lika gärna kunna produceras 
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utanför marknadsekonomin (utan att det leder till planekonomi och lönedump-
ning). Denna produktion skulle kunna utföras av idéburna aktörer, så länge den 
inte inkräktar på konkurrensrättsliga principer, till exempel inom ramen för en 
motsvarighet till Samhall (se nedan). Det kan till exempel gälla tillverkning av skor, 
kläder, sjukvårdsmaterial och utrustning för krislägen. Samhällsvinsten består i att 
personer som har svårt att komma (tillbaka) in på den reguljära arbetsmarknaden 
skulle få en lättare väg till sysselsättning och egen försörjning. Dessutom svarar 
ökad självförsörjningsgrad vad gäller många konsumtions- och sällanköpsvaror upp 
mot målet om att minska koldioxidutsläpp i världen. 

Hållbar inhemsk produktion av varor skulle kunna organiseras och utföras inom 
ramen för en motsvarighet till Samhall. Det statliga Samhall har uppdraget att 
skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, så att dessa kan slus-
sas vidare ut på den ordinarie arbetsmarknaden (Samhall, 2021a). Totalt anställdes 
4 354 personer i Samhalls olika uppdrag under 2020, medan inflödet till praktik 
inom arbetsmarknadstjänster uppgick till 3 093 personer (Samhall, 2020b). Samhall 
omsätter årligen cirka nio miljarder kronor, där överskottet stannar i företaget och 
investeras i bland annat utbildning och utveckling av våra medarbetare. Samtidigt 
tar Samhall emot finansiering från regeringen, motsvarande drygt sex miljarder 
kronor per år, och stöd från Arbetsförmedlingen. Samhalls tjänstemän tillsammans 
med Arbetsförmedlingen bestämmer vilka som får jobb på Samhall, varefter varje 
medarbetare yrkesutbildas och stegvis erhåller det stöd och den anpassning som 
krävs för att bli förberedd för arbetsuppgifterna. Under 2020 uppnådde Samhall 
inte alla delar av de arbetsmarknadspolitiska målsättningarna: antalet levererade 
lönetimmar i skyddat arbete nådde inte målet och antalet övergångar från Samhall 
till den reguljära arbetsmarknaden var färre än ägarens målsättning. Däremot leve-
rerades ett betryggande gott rörelseresultat om 282 miljoner kronor. 

Paraplyorganisationerna Famna, Forum och Giva Sverige har tillsammans föreslagit 
inrättandet av ett Idéhall (Forum, 2020b), vilket om det blev realitet skulle göra att 
anställningarna inom civilsamhället ökade högst avsevärt. I likhet med Samhall står 
enligt förslaget staten för grundfinansieringen, genom att en viss summa av arbets-
marknadspolitikens budget avsätts för ändamålet, varefter den idéburna sektorn 
får ansvar för att fördela medlen och sköta genomförandet. Detta sektorsspecifika 
uppdrag för civilsamhället inom arbetsmarknadspolitiken skulle kunna inledas med 
en testperiod, kopplad till följeforskning som utvärderar resultatet. 

Med Samhall som förlaga bör ett Idéhall kunna inrättas, utan att det krävs 
någon statlig utredning. Det skulle räcka med att regeringen tog beslut om att ge 
Arbetsförmedlingen startkapital till att gemensamt med civilsamhället påbörja eta-
bleringen. Alternativt att en viss idéburen organisation ges ett statligt startbidrag, 
varpå verksamheten i etablerad form övergår till att finansieras genom försäljning 
av tjänster till det offentliga. Inom ett fullskaligt Idéhall skulle en del av de problem 



e n t r e p r e nör sk a p sf oru m 51

som påtalats i samband med anställningarna inom ASF elimineras. Stödet till dessa 
är projektbaserat och passerar många mellanhänder, vilket skapar byråkrati och 
onödiga transaktionskostnader (Famna, 2020b). Om finansieringen var långsiktig 
och stabil över tid borde innovationskraften bland sociala företag kunna tas till 
vara på bättre sätt. Genomförandet av ett Idéhall skulle på ett effektivt sätt kunna 
kombinera behovet av arbetsträning hos jobbsökande med efterfrågan på produk-
tion av samhällsnödvändiga varor och tjänster. Även behovet av arbetskraft inom 
föreningslivet skulle kunna matchas genom subventionerade anställningar.

4.3 RISKKAPITAL OCH SOCIALA INVESTERINGAR

I många länder finns lån och riskkapital anpassat till de finansieringsbehov som 
den idéburna sektorn har, till exempel för investeringar som har social påverkan 
(Calderini et al., 2018). Ett sådant ekosystem för finansiering är tämligen outvecklat 
i Sverige, och det hjälper föga i detta sammanhang att bankväsendet är välfung-
erande och att finansmarknaderna är sofistikerade (Famna, 2016, s. 3–4). Skälet 
är att den logik som gäller för traditionellt företagande inom marknadsekonomin 
inte gäller för idéburen verksamhet. Banker och andra finansiärer tar beslut om 
finansiering baserat på värdet av lånesäkerheter, lönsamhet, investeringar, vinster 
och den kompetens som finns bland medarbetarna i bolaget. De idéburna organisa-
tionerna däremot har begränsad eller ingen vinstutdelning, liksom ett brukar- och 
behovscentrerat fokus med målet att uppnå största möjliga samhällsnytta. I det 
traditionella företaget – aktiebolaget – faller risk och ansvar på aktieägarna och 
den verkställande ledningen, medan det yttersta ansvaret hos de idéburna aktörerna 
vilar på ett gemensamt ägande i juridisk form av en stiftelse, ideell eller ekonomisk 
förening, där beslutsfattandet är delat bland intressenterna och följer demokratiska 
principer. 

Avkastningen på de investeringar som görs inom den idéburna sektorn uppkommer 
som ett resultat av det sociala mervärde som verksamheten ger upphov till, medan 
den avkastning som mäts i finansiella termer är begränsad och heller inte priorite-
rad. Därför blir det med finansmarknadens gällande logik svårt för traditionella 
finansiärer att värdera och belöna effekterna av idéburen verksamhet (Famna, 2016, 
s. 4). Därmed inte sagt att idéburna organisationer bedriver mer riskfyllda projekt 
än vinstoptimerande företagsbildningar; många idéburna organisationer har, genom 
att ha överlevt i hundratals år, bevisat sin utvecklingskraft och uthållighet. Men 
samhällsnytta är svårare att fånga in, mäta och värdera än vad företagsekonomisk 
nytta är. 

Samhällsvetenskaplig forskning visar på en dynamisk utveckling inom området. 
Norrköpings respektive Umeå kommun var tidigt ute med sociala investeringar, 
med försök till uppföljning av de samhällsekonomiska effekterna av satsningarna 
(Hultcrantz, 2015). En senare studie visar att i fem regioner och ett 80-tal kommuner 
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pågår ett politiskt initierat arbete med sociala investeringar (ESO-rapport, 2020). 
Arbetet vänder sig oftast till barn och unga, arbetslösa, nyanlända och personer med 
psykisk ohälsa, och involverar verksamhetsöverskridande satsningar inom social-
tjänsten, utbildningssektorn och arbetsmarknad/sysselsättning. Investeringslogiken 
i dessa så kallade sociala investeringsfonder eller sociala utfallskontrakt skiljer sig 
mot den gängse logiken, genom att olika handlingsalternativ jämförs, medan arbets-
sättet kännetecknas av strikta krav på utvärdering av effekter på målgruppen och 
ekonomiskt utfall. För organiserad filantropisk verksamhet har, med inspiration 
från den anglosaxiska världen, föreslagits ett användande av utfallsbaserade kon-
trakt (social impact bonds), vilket innebär att donatorn/investeraren kan få avkast-
ning på satsade medel, även under marknadsräntan, och att det finns möjlighet till 
återbetalning (Braunerhjelm och Palmberg, 2020).

Det är nödvändigt att banker och riskkapitalister lägger tid och energi på att förstå 
den idéburna verksamhetens villkor och betingelser. I bästa fall växer det fram en 
vilja till att utforma värderingsmodeller och instrument anpassade till civilsamhäl-
lets behov av finansiering, trots att verksamheterna inte bygger på privat aktieägande 
och traditionella vinstmått. Om det inte ska stanna vid en from förhoppning krävs 
att representanter för den idéburna sektorn uppvaktar Svenska bankföreningen och 
Svenska riskkapitalföreningen och driver på i dessa frågor, men även vänder sig 
direkt till nischbanker med intresse för övergången till cirkulär ekonomi. Bland 
investerare i social ekonomi finns en föregångare i Mikrofonden, som startades 
2010 av Ekobanken, JAK medlemsbank, Coompanion och Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva, och som investerar i lokala sociala företag (Mikrofonden, 2021). 
Organisationen, eller riskkapitalkooperativet, ägs av sina medlemmar, är regionalt 
och nationellt organiserad och eventuella överskott återinvesteras i verksamheten. 

Kravet på förnyelse av finansieringsformer är kopplat till att hållbar produktion 
och återbruk blir alltmer vanligt i ekonomin, där idéburna organisationer redan 
idag lämnar ett viktigt bidrag. Men affärsmodellerna i den cirkulära ekonomin är 
inte lika lätta att analysera som sina traditionella motsvarigheter, vilket ställer krav 
på att värderingsmodeller utvecklas för att exempelvis få med värdet på återvunna 
produkter. Även värderingen av tillgångar och material är komplex i en cirkulär 
ekonomi, eftersom den är hänförlig till försäljningspriser på andrahandsmarknader, 
teknologiförändringar och volatilitet i råvarupriser. Ett förslag är att statlig finan-
siering i någon form (garantier, omställningslån eller liknande) används för att öka 
på takten i omställningen till mer cirkulära affärsmodeller, vilket skulle kunna ges 
som direktiv till Almi, eller genom garantier via banker (Vinnova, 2017, s. 35).

Sammanfattningsvis vore civilsamhället betjänt av både nya värderingsmodeller och 
en flora av kooperativa banker och socialt inriktade finansiärer, som erbjuder skräd-
darsydda instrument riktade mot civilsamhällets aktörer. I andra länder erbjuds till 
exempel former av sociala investeringsfonder som blandar offentliga och privata 
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medel som sedan fördelas som lån eller anpassat socialt riskkapital (se Famna, 2016, 
s. 4). Eftersom dessa arrangemang redan är utvecklade i andra delar av världen 
borde de relativt enkelt kunna anpassas till att tjäna den svenska idéburna sektorns 
intressen. 

4.4 ÖKAD SYSSELSÄTTNING I UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN

Det ligger oanade möjligheter i att matcha ihop visionära personer i utanförskapsom-
råden med riskkapitalister på jakt efter framtidens entreprenörer. Egenföretagandet 
bland dem som migrerat till ett annat land har länge uppmärksammats i arbets-
marknadsforskningen, som visar att utrikes födda företagare spelar en viktig roll 
för integrationen i samhället. Dessa personer anställer i större utsträckning andra 
utrikes födda i jämförelse med vad inrikes födda företagare gör (Heijne et al., 2020, 
s. 69). På så vis kan utrikes födda kvinnors företag bidra till att allt fler kvinnor 
kommer in på arbetsmarknaden. Om företag i förorten ska kunna etablera sig 
och växa krävs ofta tillgång till externt kapital, men här råder ett asymmetriskt 
förhållande på riskkapitalmarknaden. I en kartläggning av tio riskkapitalbolags 
investeringar mellan 2015 och 2020 visade det sig att av de 123 startup-företag 
som fått kapital hade enbart ett av dem kontor i ett utanförskapsområde (Breakit, 
2021). I mer än fyra fall av fem hade bolaget kontor i centrum av Stockholm, Malmö 
eller Göteborg; 70 procent av samtliga investeringar hade gått till entreprenörer 
etablerade i Stockholms innerstad. Det har också framkommit att bara en procent 
av riskkapitalet till företagare går till kvinnor, trots att en knapp tredjedel av alla 
företagare i Sverige idag är kvinnor (Heijne et al., 200, s. 70).15 

Sannolikt skulle arbetstillfällen skapas om investerare i stadskärnan bidrog med 
riskkapital till lokalt entreprenörskap i förorten. Därför behövs fler initiativ likt 
Bling-rörelsen, som drivs av tre eldsjälar i Järva, engagerade med att etablera struk-
turer som de anser saknas för lokala entreprenörer (Bling, 2021). 

PRAKTISKA EXEMPEL: BLING OCH TRANSFER GALAXY 

Bling erbjuder kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning, seminarier, IT-stöd, 
workshops och annat för de som vill starta, driva och utveckla företag eller idéer. 
Ett konkret exempel på hur lokalt entreprenörskap i förorten kan komma till stånd är 
Transfer Galaxy, som med kontor i utanförskapsområdet Vivalla i Örebro och tillskott av 
riskkapital i olika omgångar vuxit till att idag ha 60 anställda. 

15. Forskning visar att kvinnor i större uträckning än män är verksamma i mindre lönsamma 
branscher, som i hög grad är konsumentnära, platsbetingade, arbetsintensiva med låga 
marginaler och som ofta drivs av företagare med sociala och professionella målsättningar 
vid sidan om målet att skapa vinst (Norlin och Thulin, 2021).
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Det behövs fler initiativ av detta slag, där nätverk, kunskap, förebilder och erfarna 
mentorer kan göra det enklare för många presumtiva entreprenörer att våga ta första 
steget och starta eget. Samhället och ekonomin har mycket att vinna på om riskkapi-
talister medvetet ansträngde sig för att bryta den entreprenöriella segregationen som 
gäller på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsforskare har föreslagit att det redan 
vid beviljandet av uppehållstillstånd för utrikes födda personer görs en inventering 
av färdigheter och yrkesambitioner, för att de med erfarenhet av egenföretagande 
snabbare ska fångas upp för företagsfrämjande insatser (Heijne et al., 2020, s. 71). 
Dessutom menar forskare att bidrag ska kopplas till prestations- och resultatkrav 
på språkkurser, faktisk inlärning samt förvärv av färdigheter och kunskaper som 
resulterar i självförsörjning (Deiaco och Eklund, 2020). Bidragen föreslås utformas 
så att individen är ”sysselsatt” med språkinlärning eller med att förvärva färdigheter 
som värderas på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att bidrag utan motpresta-
tion skapar stora trösklar för att gå från bidrag till arbete.

För att stimulera egenföretagande i utanförskapsområden bör initiativ tas till 
mikrolån riktade till utrikes födda personer. Med borgensåtagande från en 
idéburen organisation skulle banken kunna göra avkall på de krav som finns för 
företagsfinansiering, och även kunna erbjuda en ränta under marknadsräntan. 
Finansieringslösningen har de facto redan tillämpats. I ett samarbete mellan 
Sparbanken Öresund och Johanniterhjälpen agerade den senare garantiställare för 
ett antal specialanpassade mikrolån till utrikes födda kvinnor som stod långt ifrån 
arbetsmarknaden (Heijne et al., 2020, s. 70). Därutöver erbjuder Favafond mikrolån 
på affärsmässiga villkor till utrikesfödda som vill starta eller expandera företag. 
Ambitionen är att personer som vill starta företag och har svårt att hitta kapital ska 
kunna gå från ett passivt bidragstagande till inkomst och försörjning (Favafond, 
2021). Det är viktigt att resultatet av varje mikrolån utvärderas liksom att lånen 
följs upp med ytterligare finansieringsformer anpassade till företagarens behov över 
tid. I annat fall riskerar företaget att behöva likvideras när mikrolånet förbrukats. 
Även Europeiska investeringsfonden (majoritetsägt av Europeiska investeringsban-
ken) bör kunna nyttjas av sociala företag som vill komma i åtnjutande av mik-
rofinansiering (Europeiska investeringsbanken, 2021). Fonden erbjuder riskkapital 
och mikrofinansiering för småföretag, särskilt nya och innovativa företag, samt ger 
garantier till finansinstitut för att täcka lån till småföretag. Dessutom erbjuds stöd 
till EU-länder för att utveckla produkter på riskkapitalmarknaden. 

Arbetsmarknadsforskningen har föreslagit att det sker en förändring av starta-eget-
bidraget (Heijne et al., 2020, s. 71). De anser att bidragets nivå för individer som 
inte uppfyller villkoren för a-kassa är alltför lågt, jämfört med vad man får om man 
tar emot försörjningsstöd och etableringsstöd. Lägstanivån på bidraget bör därför 
höjas, för att ge ökat incitament till fler personer att ta det riskfyllda steget att 
starta eget. Förslaget är både välmotiverat och realistiskt, när den politiska viljan 
finns på plats. Bidragstagaren bör dock prestera en affärsplan, ha genomfört en 
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marknadsundersökning och helst kunna visa på presumtiva kunder, innan bidraget 
de facto lämnas.    

I detta sammanhang har det uppmärksammats att för individer med bostadsbidrag 
blir tröskeleffekterna särskilt höga eftersom bostadsbidraget oftast försvinner när 
man registrerar företag och bedriver verksamheten från hemmet (Heijne et al., 2020, 
s. 71). Till saken hör att olika former av hemarbete ökat i spåret av coronapandemin 
liksom användning av internet och digitala verktyg för distansarbete. Därför borde 
det bli möjligt att behålla bostadsbidraget under den period som en person tar emot 
starta-eget-bidrag. Det ska även vara möjligt för individer som lever på försörjnings-
stöd att spara ihop till att starta eget, under tiden de uppbär försörjningsstöd, i 
enlighet med vad arbetsmarknadsforskarna föreslår.

För att underlätta i processer av jobbsökande och arbetsträning bör mentorskap 
och coachning få ökad spridning och användning. Det går även att bygga broar och 
överföra erfarenheter genom utbyggt och systematiskt volontärskap, som drar nytta 
av det försteg som seniora arbetstagare har på arbetsmarknaden. Ett sätt att bryta 
barriärer och öka förståelsen för det sociala företagandets villkor skulle kunna 
vara att arbetstagare får använda en mindre del av sin arbetstid till att arbeta som 
volontärer inom någon eller flera idéburna organisationer. Det skulle innebära att 
kunskap och erfarenhet från yrkesverksamma överförs till personer som behöver 
stöd i sin karriär och för sin personliga utveckling. Det kan röra sig om att assistera i 
second hand-butiker, stötta nyanlända med språkträning eller bara lyssna på frågor 
och guida personer till den kompetens som vederbörande efterfrågar. Behovet av 
volontärer är stort hos de flesta idéburna organisationerna. Arrangemanget med 
volontär på arbetstid praktiseras inom bolaget Astra Zeneca, där alla medarbe-
tare får använda åtta arbetstimmar av sin arbetstid varje år för volontäruppdrag 
(Volontärbarometern, 2020). Det vore värdefullt om fler arbetsgivare anammade 
den modellen, men även att tiden utsträcktes till åtminstone tjugo timmar per år. 
Om varje volontär återkommer till samma arbetsplats kommer transaktionskostna-
derna (kostnader för administration och arbetsledning hos mottagarparten) minska 
över tid. 

4.5 DIGITALA UTBILDNINGSFÖRETAG 

Den idéburna sektorn kan användas i allt högre utsträckning till att stärka 
utbildningsinsatser för unga vuxna. Folkhögskolornas roll är fortsatt stark men 
skulle kunna bli ännu starkare om de skattemässiga villkoren för filantropi för-
ändrades. Detsamma gäller folkrörelseägda studieförbund och yrkeshögskolor. 
Utbildningsinsatserna bör också kunna breddas ytterligare, med ökat utbud av 
digitala lösningar riktade mot utsatta grupper. Sist men inte minst behövs starka 
förbilder som visar på ett positivt förändringsarbete. Om normen i samhället är att 
individer både på egen hand och tillsammans äger förmåga och kapacitet att skapa 



56 I DÉ Bu r e n a r Be t sm a r k na D – e t t n Y t t s a m H Ä L L skon t r a k t e f t e r pa n De m I n

k a p i t e l 4  u t ök at m a n Dat f ör C I V I L s a m H Ä L L e t

mervärden, som det offentliga inte kan åstadkomma, kommer fler och fler vilja delta 
i civilsamhället. Dessutom gynnas de själva och därmed ökar samhällsnyttan.   

Den pågående digitaliseringen ger möjlighet att effektivisera verksamheter och öka 
kvaliteten inom olika utbildningsformer, och många av de digitala verktyg som 
utvecklas på marknaden bör kunna bli användbara bland idéburna aktörer. Genom 
artificiell intelligens (AI) tillsammans med automatisering kan till exempel lärandet 
och arbetsträningen effektiviseras och individanpassas med stor precision. Detta 
sagt med vetskapen om att den ökade digitaliseringen i samhället kan upplevas som 
ytterligare ett hinder för många personer inom ASF, utan tidigare erfarenhet av 
digitala plattformar. Å andra sidan öppnar det för den unga generationen, som har 
större erfarenhet av digitala verktyg, att engagera sig. Kravet på digital kunskap bör 
följa på att utbildning i digitala verktyg och tillämpningar först ägt rum. Ett annat 
intressant område är matchningsprocesser på arbetsmarknaden, där användandet 
av AI gör det möjlighet att fånga in mer information och bearbeta den på ett sätt 
som gör beslutsprocessen mer genomlyst. Självklart ställer användandet av AI en 
mängd olika (etiska) frågor om vad som ska vara styrande i kommunikationen och 
hur varje människas behov av integritet ska bevaras. 

En genomgång av verksamheter som använt AI, pekar på tre grundläggande 
förutsättningar för att lyckas med användningen: 1) ett strategiskt fokus och hög 
grad av förankring i ledningen som säkerställer resurser; 2) en gemensam plan med 
policyer och processer som svarar på frågan när, var och hur AI ska användas samt 
3) en verksamhetskultur där utbildning, kompetens och samarbete gör att AI inte 
bara blir en fråga om teknik (EY, 2020). Arbetsförmedlingen använder AI för att 
matcha profiler med tillgängliga arbeten och utbildningar (EY, 2020, s. 11). I ett 
fall tränade myndigheten algoritmerna med hjälp av historiska kandidatprofiler och 
deras slutresultat, tillsammans med marknadens efterfrågan på kompetens. På så 
sätt lyckades man ta fram tjänster med mindre bias och större exakthet. Genom 
att använda AI kan även den matchning av arbete och arbetsträning som idéburna 
aktörer står för göras snabbare, mer transparent och med mindre risk för diskrimi-
nerande särbehandling. 

EdTech står för Educational Technology och är ett samlingsbegrepp för branschen 
som jobbar med digitala utbildningsplattformar och utbildningsteknologi. Här 
följer två exempel på digitala utbildningsföretag inriktade på att underlätta för 
utländska arbetssökande och flyktingar att ta sig in på svenska arbetsmarknaden.

PRAKTISKT EXEMPEL: SOFTWARE DEVELOPMENT ACADEMY

På KTH finns Software Development Academy, som driver digital kompetensutbildning 
och matchning av jobb för nyanlända med akademisk bakgrund (KTH, 2020). Programmet 
handlar om omskolning av nyanlända med akademisk bakgrund i universitetsmiljö. 
Femton veckors intensiv träning och 550 timmars övning av programmering förbereder 
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kandidaten att arbeta som programvaruutvecklare. Parallellt med IT-utbildningen 
genomförs jobbmatchning av ett rekryteringsföretag, som ger deltagarna utbildning 
i rekryteringsförmåga inom IT-området och svensk arbetsplatskultur. Under program-
met utvärderas deltagarnas framsteg kontinuerligt med enkäter och självuppskattande 
frågeformulär. Lärare analyserar dessa resultat varje vecka och justerar kontinuerligt 
innehållet för att maximera varje individs förvärv av kunskap. Software Development 
Academy grundades 2017 i Stockholm och 2020 omvandlades programmet till ett 
online-program. 263 personer, varav 55 procent kvinnor, har avslutat programmet, 
representerande 58 nationaliteter, och 83 procent fick ett IT-jobb inom fem månader.  

AI-tillämpningar blir allt bättre på är att utföra arbetsuppgifter, både manuella och 
analytiska. Det betyder att smarta verktyg kan användas för att underlätta och 
effektivisera en mängd kommunikativa processer.

PRAKTISKT EXEMPEL: WORLDISH

I Linköping har företaget Worldish utvecklat ett digitalt verktyg med syfte att lösa de 
kommunikations- och kulturhinder som uppstår i möten mellan människor (Worldish, 
2021). Med hjälp av verktyget, kallat Helen, kan personal inom vården effektivt kom-
municera med patienter direkt utan att behöva tolk. Genom att välja personalens och 
patientens språk översätter verktyget det som sägs, utan väntetid, i en konfidentiell 
konversation mellan personal och patient. Utländska invånare och flyktingar kan få 
bättre och snabbare tillgång till sjukvårdssystemet, vilket ökar den totala hälsan och 
välbefinnandet hos dessa befolkningsgrupper och hos samhället som helhet, i linje 
med FN:s hållbarhetsmål för god hälsa, välbefinnande och minskade ojämlikheter. 

Civilsamhällets aktörer har mycket att vinna på att engagera sig för att tillsammans 
med teknikföretag utveckla digitala lösningar, utifrån de specifika behov som verk-
samheten gäller. Därför bör Tillväxtverkets satsning på affärsutvecklingscheckar 
riktas mot alla former av sociala företag inom den idéburna sektorn, oavsett storlek 
och omsättning, så att dessa företag kan ta in extern kompetens som utvecklar 
digitala plattformar för sök- och matchningstjänster, program för arbetsträning och 
kompetensutveckling.

4.6 SAMHÄLLSKONTRAKTET

Den evigt växande, oändligt levererande välfärdsstaten är ett minne blott, och poli-
tiker åt såväl vänster som höger borde intressera sig för civilsamhällets möjligheter 
att tackla de komplexa samhällsutmaningar vi står inför. Denna appell har länge 
varit levande bland opinionsbildare och författare (se till exempel Lifvendahl, 2012 
och Nachemson-Ekwall, 2021). I forskningen har förslagits att samverkansfor-
merna mellan offentlig och ideell sektor anpassas så att de matchar den mångfald 
av organisationsformer, affärsmodeller, verksamhetsområden, roller och traditioner 
som omfattas i civilsamhällets innovationsprocesser (Lindberg, 2021). Det kan till 
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exempel handla om att säkerställa att civilsamhällets organisationer inte tvingas 
kompromissa bort denna mångfald till förmån för de kommersiella och offentliga 
logiker som ofta präglar samverkansformerna för social innovation. Samtidigt finns 
en normförskjutning inom näringslivet, där synen på värdeskapande förändrats i 
riktning mot ekonomiska modeller och agerande som tar större hänsyn till mil-
jömässig och social hållbarhet. Kort sagt befinner sig samhällskontraktet under 
ekonomiskt och socialt omvandlingstryck. I den omförhandling av kontraktet som 
pågår har den tredje sektorn kapacitet att vara drivande i utvecklingen och förnyel-
sen av välfärdssamhället.  

Med en framskjuten och tydligare plats för de idéburna organisationerna kommer 
mångfalden av utförare av välfärdstjänster öka väsentligt och ge medborgare ökad 
valfrihet. Normförskjutningen verkar dessutom ha stöd bland medborgarna. I en 
omfattande enkätundersökning framkom att 50 procent av befolkningen är positiv 
till privata aktörer (privata företag och ideella organisationer) inom välfärden, och 
att 45 procent kan tänka sig Svenska kyrkan som sådan aktör, i synnerhet som 
utförare av tjänster inom äldreomsorgen (Bäckström, 2014, s. 290).16 Med tanke 
på att överskottet går tillbaka till verksamheten skulle även skattebetalarna göra 
en vinst med ökat inslag av idéburen välfärdsproduktion. För en sådan institutio-
nell och demokratisk förändring behövs ett politiskt engagemang på alla nivåer, 
en kraftsamling från de idéburna aktörerna själva samt att de jurister som deltar 
i upphandlingar och offentligt partnerskap stödjer och driver på utvecklingen 
(Nachemson-Ekwall, 2021).       

Framtidens samhällskontrakt handlar om att skapa förutsättningar för ökad sam-
verkan mellan den offentliga sektorn, företagssektorn och den idéburna sektorn, 
med sikte på en stark och demokratisk välfärdsekonomi. Den springande punkten 
är vad som ska vara individens respektive det offentligas ansvar, vilken roll mark-
naden har och vad som är civilsamhällets uppgift. Paraplyorganisationen Famna 
har som satt mål att den idéburna sektorn ska stå för tio procent av välfärden 2030, 
tre gånger mer än idag (Famna, 2018). Om det ska bli verklighet krävs bland annat 
att den idéburna sektorn fylls på med kapital, genom att staten öppnar upp för 
en mångfald av källor att hämta medel från. Till exempel har föreslagits ett bred-
dat uppdrag för Allmänna arvsfonden och Almi, liksom att staten skulle kunna ha 
samma höga ambitioner för AP-fondens sociala placeringar som när det handlar om 
gröna placeringar (Nachemson-Ekwall, 2021, s. 229–230). 

16. De aktuella frågorna som ställdes i enkäten var, efter en till varje fråga introducerande 
text: 1) Hur ställer du dig till att fler än kommuner eller landsting utför välfärdstjänster; 
2) Hur ställer du dig till att Svenska kyrkan bildar en organisation som bedriver 
verksamhet inom vård, skola eller omsorg? (Bäckström, 2014).
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Därtill krävs tydligare incitament för medborgares frivilliga bidragsgivande. 
Institutionellt sett har Sverige mycket att vinna på att i detta avseende närma sig den 
anglosaxiska modellen. Lagstiftaren bör därför ta initiativ till utökad skattelättnad 
för allmänhetens gåvor till civilsamhället. Under 2020 argumenterade Forum, Giva 
Sverige och Famna för införandet av ett matchningsprogram för gåvor till allmän-
nyttiga ändamål, liknande de program som finns i Finland och Norge (Forum, 
2020b). Utgångspunkten är att stimulera till ett ökat givande genom att skapa en 
hävstångseffekt, där staten satsar medel i proportion till vad som strömmar in som 
gåvor till ideella organisationer från allmänheten. Förslaget innebär att organisatio-
ner kan få matchning för hela eller delar av sin insamling av gåvor från allmänheten 
beroende på verksamhet och avgränsningar. Alla gåvor från privatpersoner (exklu-
sive testamenten) över 200 kronor föreslås matchas, med ett takbelopp per gåva på 
en miljon kronor, där varje krona matchas med lika mycket från staten (matchning 
1:1). Vidare föreslås att endast organisationer som samlar in minst 500 000 kronor 
omfattas av systemet, och att taket för matchning per mottagarorganisation sätts till 
50 miljoner kronor per år. Totalt maxbelopp för matchningssystemet skulle vara en 
miljard kronor på årsbasis. Uppföljning föreslås ske genom årlig revision i samband 
med årsredovisning samt grundläggande effektrapportering. 

Det politiska systemet bör även utmanas i att finna former som förenklar och synliggör 
filantropiska insatser, som ett led i ett förnyat samhällskontrakt med samhällets med-
borgare. Med en rejäl skattereduktion på gåvor till allmännyttiga ändamål skulle mer 
medel kanaliseras till sociala innovationer, arbetsträning och att föra fler människor 
till sysselsättning. Vissa politiska företrädare menar att takbeloppet för avdragsrätten 
för gåvor i Sverige bör höjas och att skatteavdraget bör utökas till att även omfatta 
ytterligare ändamål, men andra ställer sig tveksamma till sådana skattelättnader 
(Skatteutskottet, 2018/19). Nationalekonomiska forskare har föreslagit att reglerna 
kring investeringsavdraget, som infördes 2013, skulle kunna tillämpas för att stärka 
donationskulturen, med motivet att filantropi bör ses som samhälleligt riskkapital 
(Braunerhjelm och Palmberg, 2020, s. 58). Förslaget innebär att donationsbeloppet 
dras från inkomst av kapital i självdeklarationen. Det skulle i så fall innebära en skat-
tereduktion på 50 procent upp till en nivå på cirka 1,3 miljoner kronor. 

Med införande av matchningsprogram för gåvor och generösare skattereduktion 
för gåvor, enligt förslagen ovan, skulle medborgare få ett starkare incitament att 
öppna plånboken för att bidra med medel till finansieringen av allmännyttiga ända-
mål, men också ge idéburna aktörer utökade resurser till att möta utmaningarna 
på arbetsmarknaden, i spåret av coronapandemin. Med förändrad lagstiftning på 
detta område skulle regering och riksdag sända tydliga politiska signaler om att 
civilsamhället har unika egenskaper och möjligheter, som ska tas till vara för att 
bygga en stark och duglig välfärdsekonomi. 



60 I DÉ Bu r e n a r Be t sm a r k na D – e t t n Y t t s a m H Ä L L skon t r a k t e f t e r pa n De m I n



e n t r e p r e nör sk a p sf oru m 61

KAPITEL 5

SLUTSATSER

I såväl ett europeiskt som ett nordiskt perspektiv är den tredje sektorn i Sverige 
outvecklad, trots fortsatt inflytelserika folkrörelser och det faktum att en stor del 
av befolkningen är engagerad i föreningsliv och idéburna organisationer. Inom 
svensk forskning är frågor kring civilsamhälle och filantropi ofta separerade från 
frågor som har med arbetsmarknaden och arbetsmarknadsåtgärder att göra. I 
denna rapport har dessa frågor flätats samman till att gälla hur svensk arbetsmark-
nad ska kunna dra nytta av innovationskraften inom civilsamhällets olika delar. 
Hur den idéburna arbetsmarknaden ska kunna växa sig allt starkare i Sverige. 
Kartläggningen av befintliga initiativ visar att de idéburna organisationerna har 
kapacitet att vara drivande i förnyelsen av välfärdssamhället, på egen hand och i 
armkrok med det offentliga och marknadens aktörer. Med stöd i dessa iakttagelser, 
och med målet att satsningar inom civilsamhälle och filantropi ska leda till för-
bättrad sysselsättning och ökad delaktighet på arbetsmarknaden, lämnas följande 
policyrekommendationer.   

• • Det nationella handlingsutrymmet för civilsamhällets aktörer att agera på arbets-
marknaden och utföra välfärdstjänster är praktiskt taget obegränsat, och det finns 
ingen lagstiftning som hindrar att idéburna aktörer flyttar fram sina positioner 
ytterligare. EU rätten möjliggör till exempel riktade upphandlingar, vilket skulle 
kunna utnyttjas av Arbetsförmedlingen att i ökad grad vända sig till idéburna 
aktörer för upphandling av tjänster. För det ändamålet bör idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) utnyttjas av offentliga aktörer i allt större utsträckning, såväl 
av staten, regionerna som kommunerna. IOP är en kreativ samverkansform som 
saknar den detaljreglering och de krav som följer med ett kommersiellt avtal 
(LOU), och lämpar sig därför särskilt väl när det är den gemensamma utma-
ningen snarare än en färdig verksamhetsidé eller beställning som står i fokus, 
vilket rimmar väl med de flesta arbetsmarknadsåtgärder.  

• • IOP bör få ökad spridning, till exempel genom att vissa idéburna aktörer bidrar 
med utbildningsinsatser (studieförbund, folk- och yrkeshögskolor) medan 
andra aktörer bidrar med träning på arbetsplatsen (sociala verksamheter som 
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stadsmissioner och renodlade arbetsintegrerande sociala företag (ASF)). Initiativet 
kan komma från den idéburna aktören själv, men kräver att det finns en politisk 
vilja att dra nytta av den särart som de idéburna organisationerna bidrar med. 
Staten har utformat riktlinjer och kommunerna har presenterat användarguider 
för hur det ska gå till. Dessutom är aktörerna inklusive Arbetsförmedlingen 
positivt inställda. Med spelreglerna på plats krävs det (bara) att spelarna lär 
sig utnyttja spelplanen till att samspela på ett sätt som ger samhällsekonomiska 
vinster.    

• • Det är naturligt att Arbetsförmedlingen samverkar med idéburna organisatio-
ner för att ge stöd till grupper av arbetssökande. Rapporten beskriver flera av 
dessa samverkansformer. Utan att ambitionen finns att ersätta den offentliga 
arbetsmarknadsförmedlingen bör, med tanke på de behov som finns, idéburna 
arbetsförmedlingar och bemanningsföretag erbjuda digitala plattformar som 
matchar arbetslösa mot efterfrågan på stora och små jobb. Med hänsyn till det 
omfattandet distansarbetet, som sannolikt är här för att stanna, bör utbudet av 
tjänster vara brett. När medarbetare geografiskt sitter långt från arbetsgivarens 
kontor finns behov av att till exempel få hjälp med administration och transport 
av produkter och utrustning mellan hemmet och enheter inom företaget. Dessa 
och liknande tjänster skulle kunna köpas upp från en idéburen aktör, med rabatt 
inom ramen för rut-avdraget, och erbjudas på digitala plattformar.    

• • Det har visat sig att frihetsgraderna för ASF är alltför beskurna, vilket gör att det 
mervärde som ligger i deras särart inte tas till vara. Chanserna till goda resultat 
bör öka om insatserna från den upphandlade myndigheten, Arbetsförmedlingen, 
blev mindre detaljstyrande och aktivitetsinriktade. Dessutom bör metoder 
utvecklas och tillämpas för att mäta det kvalitativa utfallet av prestationerna, för 
att kunna jämföra dem med kvaliteten och resultatet av andra arbetsmarknads-
politiska åtgärder. 

• • Paraplyorganisationerna Famna, Forum och Giva Sverige har tillsammans före-
slagit inrättandet av ett Idéhall, med Samhall som förlaga. Regeringen bör följa 
upp och utveckla detta förslag, vilket skulle leda till en väsentlig ökning av antalet 
anställningar inom civilsamhället. Antingen genom att Arbetsförmedlingen ger 
startkapital till att gemensamt med civilsamhället påbörja etableringen, eller att 
en viss idéburen organisation ges ett statligt startbidrag, varefter verksamheten 
i etablerad form övergår till att finansieras genom försäljning av tjänster till det 
offentliga. Etableringen av Idéhall skulle på ett effektivt sätt matcha behovet av 
arbetsträning hos jobbsökande med efterfrågan på produktion av samhällsnöd-
vändiga varor och tjänster. Även behovet av arbetskraft inom föreningslivet skulle 
kunna matchas genom dessa subventionerade anställningar. Detta sektorsspeci-
fika uppdrag för den idéburna sektorn bör inledas med en testperiod, kopplad till 
följeforskning som utvärderar resultatet.
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• • För att underlätta i processer av jobbsökande och arbetsträning bör mentorskap 
och coachning få ökad spridning och användning. Det går dessutom att bygga 
broar och överföra erfarenheter genom utbyggt och systematiskt volontärskap, 
som drar nytta av det försteg som seniora arbetstagare har på arbetsmarknaden. 
Varje arbetstagare bör få använda en mindre del av sin arbetstid, förslagsvis 20 
timmar per år, till att arbeta som volontär inom någon eller flera idéburna orga-
nisationer. Det skulle innebära att kunskap och erfarenhet från yrkesverksamma 
överförs till personer som behöver stöd i sin karriär och sin personliga utveckling. 
Även beprövade metoder som mentorskap och coaching bör tillämpas inom civil-
samhällets olika delar, för att stärka det personliga ledarskapet och bidra till att 
människor hamnar i produktiv sysselsättning.  

• • Det är nödvändigt att banker och riskkapitalister lägger tid och energi på att 
förstå den idéburna verksamhetens villkor och betingelser. Kravet på förnyelse 
av finansieringsformer är kopplat till att hållbar produktion och återbruk blir 
alltmer vanligt i ekonomin (följer av EU:s Agenda 2030), där idéburna organisa-
tioner redan idag lämnar ett viktigt bidrag. Vissa kommuner har börjat arbeta 
med sociala investeringsfonder.  I framtiden skulle dessa kunna kombineras både 
med privata och offentliga medel, som sedan fördelas som lån eller anpassat 
socialt riskkapital. I fallet med organiserad filantropi är utfallsbaserade kontrakt 
lämpliga för att öka entreprenörers incitament att växla upp sitt engagemang. 
Det är viktigt att sociala investeringsfonder och utfallskontrakt knyts till strikta 
krav på effektmätning, vad gäller kvalitetsförbättringar inom målgruppen och 
ekonomiskt resultat. Eftersom dessa arrangemang finns utvecklade i andra länder 
borde det vara relativt enkelt att anpassa dem till svenska förhållanden. 

• • För att stimulera egenföretagande i utanförskapsområden bör initiativ tas till 
mikrolån riktade till utrikes födda personer. Med borgensåtagande från en idé-
buren organisation skulle banken kunna göra avkall på de krav som finns för 
företagsfinansiering, och även kunna erbjuda en ränta som ligger under mark-
nadsräntan. Resultatet av varje lämnat mikrolån måste kunna mätas och följas 
upp med ytterligare finansieringsformer anpassade till företagarens behov över 
tid. I annat fall riskerar företaget att behöva likvideras när mikrolånet förbrukats. 
Dessutom har Europeiska investeringsfonden ett program för lån och riskhante-
ring som bör utnyttjas av sociala företag i sökandet efter mikrofinansiering.

• • Den pågående digitaliseringen ger möjlighet att effektivisera verksamheter och 
öka kvaliteten inom olika utbildningsformer. Många av de digitala verktyg som 
utvecklats på marknaden är användbara i de idéburna aktörernas verksamhe-
ter. Genom artificiell intelligens (AI) tillsammans med automatisering kan till 
exempel lärandet och arbetsträningen effektiviseras och individanpassas med stor 
precision. Utbildning i digitala verktyg och tillämpningar bör initieras för att 
därefter kunna öka nivån på den digitala kunskapen hos brukarna. Plattformar 
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för matchningsprocesser på arbetsmarknaden bör utvecklas, där användandet av 
AI gör det möjligt att fånga in och bearbeta information på ett sätt som gör 
beslutsprocessen genomlyst och icke-diskriminerande.

• • Incitamenten för medborgares frivilliga bidragsgivande bör tydliggöras och 
stärkas. Lagstiftaren bör ta initiativ till utökad skattelättnad för allmänhetens 
gåvor till civilsamhället. En lösning är att stimulera till ett ökat givande genom 
att skapa en hävstångseffekt, där staten satsar medel i proportion till vad som 
strömmar in som gåvor till ideella organisationer. Förslaget är att organisationer 
får matchning för hela eller delar av sin insamling av gåvor från allmänheten. Till 
exempel skulle alla gåvor från privatpersoner (exklusive testamenten) mellan 200 
och en miljon kronor kunna matchas med lika mycket från staten (matchning 
1:1). 

• • Det politiska systemet bör utmanas i att finna former som förenklar och synliggöra 
filantropiska insatser, som ett led i ett förnyat samhällskontrakt med samhällets 
medborgare. Med en rejäl skattereduktion på gåvor till allmännyttiga ändamål 
(stiftelsekapital) skulle mer medel kanaliseras till utbildning, sociala innovatio-
ner, arbetsträning och att föra fler människor till sysselsättning. Skatteavdraget 
för gåvor bör, som nationalekonomiska forskare föreslagit, höjas till 50 procent 
(idag 25 procent) och takbeloppet för avdragsrätten höjas till cirka 1,3 miljon 
kronor (idag 6 000 kronor), vilket följer reglerna kring hur investeringsavdraget 
som infördes 2013 är utformat. 
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IDÉBUREN 
ARBETSMARKNAD

ETT NYTT SAMHÄLLSKONTRAKT 
EFTER PANDEMIN

Allt fler är långtidsarbetslösa och står idag långt ifrån arbetsmarknaden. Hur ska 
fler individer komma i sysselsättning efter coronapandemin? Ett sätt är att låta ci-
vilsamhället med dess idéburna organisationer och insatser få en betydligt större 
plats i samhällsekonomin.  

I Idéburen arbetsmarknad – ett nytt samhällskontrakt efter pandemin lyfts hur 
svensk arbetsmarknad kan dra nytta av innovationskraften inom civilsamhäl-
lets olika delar samt vilken betydelse filantropiska insatser kan ha. I rappor-
ten presenteras en kartläggning av civilsamhällets omfång och djup. Särskild 
uppmärksamhet ägnas åt utbildning, arbetsträning, volontärskap, mentorskap, 
coaching, allmännyttiga stiftelser samt socialt företagande. Policyförslag och 
rekommendationer för hur den idéburna arbetsmarknaden ska kunna växa sig 
allt starkare i Sverige lyfts också fram. Allt med målet att fler medborgare ska 
kunna nå egen försörjning. 
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