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FAMNA

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd – startades
2004 av åtta organisationer efter ett gemensamt initiativ att
bilda en intresseorganisation för idéburen vård och social
omsorg.1 Sexton år senare omsätter Famnas 96 medlemmar
8,2 miljarder kronor och har cirka 9 700 årsanställda.
Famnas verksamhet finansieras främst genom medlems
avgifter och projektbidrag. Sedan 2007 har Famna också
erhållit ett statligt bidrag för utvecklings- och kvalitets
arbete.
Från och med våren 2018 är det fullständiga namnet på
organisationen Famna – riksorganisationen för idéburen
välfärd.
För mer information om Famna och dess verksamhet, se
www.famna.org

1

Begreppet idéburen används genomgående för att beteckna organisationer som utan vinstsyfte driver
verksamhet och där överskottet – vinsten – återinvesteras i verksamheten. Synonymer som emellanåt
brukas är ”ideell”, ”non-profit” eller ”not for profit”.
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Låt den idéburna sektorn
växa ännu mer
Efter ett par år med svag tillväxt ökade Famnas medlemmar sin omsättning med över
sex procent under 2019. Tillsammans omsätter medlemmarna över 8,1 miljarder
kronor. Det är ett väldigt positivt bevis för att den idéburna sektorn i Sverige har en
stark vilja att ta på sig mer uppgifter och spela en större roll i utvecklingen av vård,
skola, omsorg och arbetsintegrerande sociala verksamheter i Sverige.
Under 2020 har Famnas medlemmar precis som alla andra drabbats av corona
pandemins effekter. Vi har därför i denna rapport lagt till ett kapitel baserat på de
största medlemmarnas utveckling under årets åtta första månader. Samman
ställningen visar att medlemmarna tvingats till stora omställningar men att man
klarat utmaningarna genom att vara snabba och flexibla i att ta på sig nya uppgifter.
Flera organisationer har verkligen visat vad som utmärker de idéburna, stor
innovationskraft i kombination med hög kvalitet.
För några decennier sedan var det nästan bara kommuner och landsting som svarade
för välfärden i Sverige. Flera av de idéburna verksamheterna som i dag är med
lemmar i Famna har anor som går tillbaka till tiden innan Sverige hade kommuner
och landsting. Men under 1900-talet spelade de idéburna ändå en mycket liten roll.
Och de kommersiella privata verksamheterna fanns inte alls.
Avregleringen på 90-talet var både nödvändig och efterfrågad. Men tyvärr ut
formades reglerna så att det främst var kapitalstarka företag som växte på
marknaden. Nästan alla politiker i Sverige håller med oss om att det idéburna
inslaget i välfärden borde vara större – men tyvärr stannar det ofta vid läpparnas
bekännelse.
Famna driver därför sedan ett par år tillbaka en kampanj kallad Tio2030, vilket
innebär att vi vill att den idéburna sektorn ska stå för 10 procent av välfärden år
2030. För att komma dit behöver vi bli tre gånger större än i dag. Det är en mycket
tuff uppgift, men det är inte omöjligt.
Det finns många goda skäl till att den idéburna sektorn borde vara större. Till skillnad
från de kommersiella aktörerna har Famnas medlemmar inga ägare som plockar ut
vinster ur verksamheten. Och till skillnad från de offentliga aktörerna har Famnas
medlemmar relativt lätt att rekrytera personal och även att locka patienter, brukare,
boende och deltagare. Idéburna aktörer har ofta högre kvalitet än andra driftsformer
och personalen vittnar om att verksamheten verkligen lever upp till sina mål oavsett
om det är att se hela människan eller att ta hand om de svagaste i samhället på ett
bra sätt.
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Välfärden i Sverige har blivit ett slagträ i den politiska debatten där vinster i välfärden
står mot en beskrivning av den offentliga sektorn som en fyrkantig byråkrati. Om
Sverige fick åtminstone tio procent idéburen välfärd skulle både kommersiella och
offentliga aktörer få riktig konkurrens från verksamheter som klarar att förena
effektivitet och hög kvalitet med småskalig närhet och ett mänskligt bemötande. Det
skulle göra Sverige till ett bättre land att leva i.
Ulrika Stuart Hamilton,
generalsekreterare för Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd
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Introduktion och sammanfattning
Detta är tolfte året i rad som Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd
publicerar en genomgång av medlemmarnas årsredovisningar. Åtta av tio med
lemmar i Famna är stiftelser eller ideella föreningar varför deras årsredovisningar
inte är åtkomliga hos Bolagsverket. Sammanställningen som Famna gör i denna
tillväxtrapport är därför unik och finns inte tillgänglig någon annanstans.
Rapporten är därför ett viktigt bidrag i analysen av hur den idéburna välfärdssektorn
verkligen utvecklas. För att skapa mer förståelse för sektorns tillväxt, och föruts
ättningar för tillväxt, har sammanställningen av årsredovisningarna kompletterats
med andra uppgifter och data.
Tillväxtrapporten bygger normalt på årsredovisningarna för det senaste avslutade
verksamhetsåret, i detta fall år 2019. Men eftersom pandemiåret 2020 är så
exceptionellt har årets rapport kompletterats med uppgifter om utvecklingen för
årets första åtta månader för de största medlemmarna vilka tillsammans står för över
70 procent av omsättningen.
Sammanställningen av bokslutsdata har genomförts i samarbete med PwC Sverige. Vi
vill rikta ett stort tack till PwC:s team, Johan Sverker och Sara Karlberg, för deras hjälp
och engagemang för idéburen sektor.

Viktigaste resultat i sammandrag:
• 2019 växte de idéburna verksamheterna med 6,2 procent. Det är den största
ökningen sedan 2016.
• Tillväxten 2019 var fördelad på många organisationer och är – till skillnad från
tidigare tillväxtår – inte orsakad av en enskild händelse så som försäljning av en
fastighet.
• De största medlemmarna visar den starkaste tillväxten. De tretton organisa
tionerna som omsätter över 100 miljoner kronor hade en genomsnittlig tillväxt på
8 procent under 2019.
• Vinstmarginalen är dock fortsatt ett problem i den idéburna sektorn. För att klara
investeringar och tillväxt krävs att verksamheten ger ett överskott.
• Under 2019 gick de största organisationerna med förlust i verksamheten. Endast
tack vare finansnettot blev det ett positivt resultat på nedersta raden. Även de
största medlemmarna behöver alltså ta från avkastningen på sina finansiella
tillgångar för att inte gå med förlust.
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• De minsta medlemmarna har det tuffast. Famnas 26 medlemmar som omsätter
under 10 miljoner kronor minskade sin omsättning och gjorde en samlad förlust
under 2019. Förutsättningarna för att etablera nya idéburna verksamheter i
Sverige är alltför svåra.
• Coronakrisen har drabbat den idéburna sektorn precis som kommuner, regioner
och privata bolag inom välfärdssektorn. Tack vare att Famna och andra aktörer i
civilsamhället agerade, lyssnade regering och riksdag och justerade vissa av
stöden som först bara var utformade för aktiebolag. Det underlättade för många
verksamheter att hantera problemen.
• Många av Famnas stora medlemmar har snabbt ställt om verksamheten till följd
av pandemin. Detta har inneburit att man har lyckats ersätta inställda operationer
och annat med nya uppgifter. Det är stor variation mellan medlemmarna, men
vissa har kunnat öka sin omsättning under krisen.
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Nya medlemmar
Famna fortsätter att växa och sedan fjolårets Tillväxtrapport har vi med glädje
välkomnat följande åtta medlemmar:
• Blå Vägen ekonomisk förening
• Kalmar Stadsmission
• Stiftelsen Inuti
• Stiftelsen Linden
• Stiftelsen Silviahemmet
• Stiftelsen Vårsta Diakonigård
• Uppsala Stadsmission
• Stiftelsen Young Solidarity Foundation
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Drifts- och ägarformer
Associationsformerna bland Famnas medlemmar är stiftelser, ideella föreningar,
ekonomiska föreningar och aktiebolag. Fördelningen dem emellan visas i diagrammet
nedan. Majoriteten av medlemmarna är stiftelser och ideella föreningar. De som är
aktiebolag har oftast en stiftelse, en ideell förening eller ett samfund som huvudägare,
alternativt inskrivet i sin bolagsordning att vinsten ska återinvesteras i verksamheten.
Drifts- och ägarformer
Famnas medlemmar 2019

Ideell förening 40 %
Stiftelse 43 %
Ekonomisk förening 9 %
Aktiebolag 8 %
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Den vanligaste driftsoch ägarformen bland
Famnas medlemmar är
stiftelse, följt av ideell
förening.

FA MN A

Anställda och styrelser
Antalet medarbetare, omräknat till heltid, uppgår till 9 762 jämfört med 9 227 året
innan. Ökningen följer i stort omsättningen. Både antalet anställda och omsättningen
har ökat med dryga 5 procent mellan 2018 och 2019.
Av Famnas 96 medlemmar som är med i kartläggningen, har bara 18 fler än 100 års
anställda. Medianmedlemmen i Famna har ungefär 25 medarbetare och omsätter lika
många miljoner kronor.
De tio medlemmar som har flest medarbetare framgår av tabellen nedan. Totalt har
dessa organisationer 6 307 årsarbetare, vilket är nästan två tredjedelar av samtliga
anställda.

Famnas tio största medlemmar sett till
antalet medarbetare 2019 (2018):
1.

Ersta diakoni 1 318 (1 374)

2.

Bräcke diakoni 1 118 (1 089)

3.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem 954 (900)

4.

Stockholms Stadsmission 850 (828)

5.

Stiftelsen Stora Sköndal 530 (492)

6.

Mo Gård AB 411 (419)

7.

Furuboda 362 (358)

8.

Stiftelsen Danviks hospital 263 (249)

9.

Föreningen Solåkrabyn 254 (251)

10. Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 247 (243)
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Könsfördelning
Knappt hälften av medlemmarna redovisar könsfördelningen bland sina anställda.
Eftersom det oftast är de mindre medlemmarna som inte redovisar könsfördelningen
gäller uppgifterna som redovisas i diagrammet tre fjärdedelar av samtliga med
arbetare. Det finns inget som talar för att bilden skulle se annorlunda ut om fler
redovisade könsfördelningen, andelarna har varit stabila under alla år.
Kvinnor fortsätter att vara överrepresenterade bland de anställda. Inom vård- och
omsorgssektorn som helhet är kvinnliga medarbetare dominerande. Detta är ett
mönster som återkommer bland offentliga, privata och idéburna utförare.
Fördelning anställda 2019

Fördelning styrelse 2019

Män 24 %

Män 51 %

Kvinnor 76 %

Kvinnor 49 %

De flesta anställda bland våra
medlemmar är kvinnor, ett mönster
som återkommer bland alla
utförare inom vård och omsorg.

På styrelsenivå är fördelningen mellan könen
jämn bland Famnas
medlemmar.

Vad det gäller könsfördelning i styrelserna är bilden en annan. I styrelserummet är
det nästan exakt lika många kvinnor som män.2 Detta är något vi sett bland Famnas
medlemmar även tidigare år.3 Det kan noteras att könsfördelningen av poster i
styrelserna för idéburna verksamheter skiljer sig från börsnoterade företag, där
endast 35 procent av styrelseledamöterna är kvinnor.4

2
3
4
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Uppgifter om könsfördelning i styrelser är också i mycket högre grad inkluderat i årsredovisningarna.
För exempel, se Tillväxtrapport 2018: https://www.famna.org/wp-content/uploads/2018/10/tillväxtrapport-2018.pdf.
SCB:s webbsida: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/fa-kvinnor-bland-ledarna-i-svenskaborsbolag/
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Omsättning

Tillväxten är tillbaka men
behöver öka mer
Famnas medlemmar ökade sin omsättning med 6,2 procent under 2019. Detta är
mycket glädjande och innebär ett trendbrott jämfört med åren 2017 och 2018 då
tillväxten var både svag och avtagande. 2017 var tillväxten 3,4 procent medan den
bara var 1,5 procent för år 2018.
Sett till de ambitioner som Famna och den idéburna sektorn har – att 10 procent av
välfärden ska produceras i idéburen regi år 2030 – är tillväxten dock för låg. I dag står
den idéburna sektorn endast för tre5 procent av välfärden, ska vi trefaldiga
omsättningen på tio år krävs en mycket snabbare tillväxt.
Famnas medlemmar omsatte 8 120 miljoner kronor under 2019. Under 2018 var
motsvarande belopp 7 646 miljoner kronor. Eftersom Famnas medlemsantal ökar så
görs jämförelsen i denna rapport mellan samma organisationer båda åren. Omsätt
ningen för 2018 är därför högre i denna rapport än den var i förra årets tillväxt
rapport då det senaste årets nya medlemmar inte var medräknade.
Variationen i tillväxt mellan medlemmarna är stor. 61 medlemmar har ökat sin
omsättning mellan åren med minst en procent medan 28 medlemmar har fått se sin
omsättning minska. 23 medlemmar har ökat sin omsättning med över 10 procent år
2019. En liten organisation har givetvis lättare att öka sin omsättning med stora tal,
räknat i procent. Men även stora organisationer som Röda Korset, Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission och Stockholms Stadsmission har ökat sin omsättning inom idéburen
välfärd med tvåsiffriga tal. Bland de mindre organisationerna har Förbundet S:t Lukas
och Eskilstuna Stadsmission ökat sina omsättningstal med nära eller över 50 procent.

5

Karl Henrik Sivesind, (red) ”Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?” Institutt for samfunnsforskning (2016)

Tillväxtrapport i coronatider | 2020

11

FAMNA

Årlig procentuell tillväxt 2009–2019
30

Tillväxten ökade med
över 6 procent under
2019, en förbättring
jämfört med de
närmast föregående
åren.
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Tillväxtutvecklingen varierar starkt över åren.6 De höga tillväxtstaplarna för vissa år
speglar dock inte en trend utan beror oftast på extraordinära händelser som att en
medlem avyttrat ett markområde. Tillväxten rensat för den typen av enskilda
händelser har varit jämn och stabil, om än för långsam för att den idéburna sektorn
ska öka sin andel av välfärden på ett avgörande sätt.
Sammanlagd omsättning, miljoner kr, och antal
medlemmar 2008–2019
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De tio senaste åren
har antalet medlem
mar i Famna ökat
till över 90 och de
flesta år har även
den sammanlagda
omsättningen ökat.
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Sammanlagd omsättning (vänster skala)
Antal medlemmar (höger skala)

Diagrammet ovan visar den sammanlagda omsättningen hos Famnas medlemmar i
miljoner kronor (vänster skala), och antalet medlemmar åren 2008–2019.7
6
7
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Tillväxtdiagrammet är oberoende av antalet medlemmar eftersom det visar omsättningstillväxt i jämförelse med
föregående år, beräknat på samma antal observationer mellan två år.
Eftersom två räkenskapsår presenteras i varje tillväxtrapport visar skalan till höger egentligen antalet ”observationer”
snarare än ”medlemmar”: de som gick med 2020 är alltså inkluderade i analysen med sina uppgifter för både 2018
och 2019, även om de i strikt bemärkelse inte var medlemmar de åren.
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Likt tidigare år varierar tillväxt hos Famnas medlemmar beroende på medlemmarnas
storlek. Diagrammet nedan visar att det är de tretton största organisationerna som
står för nästan 75 procent av omsättningen.
26 av Famnas medlemmar omsätter mindre än 10 miljoner kronor. I denna grupp
finns flera organisationer som fått se sin omsättning sjunka under 2019. I denna
grupp är lönsamheten också svagast, gruppen som helhet förlorade pengar under
2019. Detta visar att det är mycket svårt för mindre, ofta nystartade, idéburna
verksamheter att få rimliga ekonomiska förutsättningar.
För de tre storleksgrupperna som omsätter över 10 miljoner kronor innebar 2019 ett
år med tillväxt. Snabbast växer de största organisationerna, de tretton medlemmarna
som omsätter över 100 miljoner kronor hade en genomsnittlig tillväxt på 8 procent
under året.
Sammanlagd omsättning för olika stora
medlemsorganisationer, miljoner kr
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2019 ökade omsättningen för de tre större storleksgrupperna.
Medlemmarna i gruppen som omsätter upp till 10 miljoner kronor
minskade sin omsättning medan gruppen upp till 50 miljoner ökade
med 5 procent, gruppen upp till 100 miljoner ökade med 4 procent
och den största gruppen ökade med 8 procent.
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Medlemsantal per storlekskategori
De två minsta kategorierna innehåller flest medlemmar, precis som tidigare år.
Kategorin ”small” har vuxit en del vilket förklaras av ökat antal medlemmar i den
minsta storleken.
Medlemmarna var i tidigare tillväxtrapporter indelade i fem kategorier. En av
kategorierna, den näst största, innehöll bara fyra medlemmar, varför den förra året
slogs samman med den största kategorin. Denna sammanslagna kategori innehåller
verksamheter som omsätter mer än 100 miljoner kronor.
Kategori

Omsättning (mkr)

2018

2019

Small

0–9,99

21

26

Medium

10–49,9

36

39

Large

50–99,9

17

18

100–

13

13

87

96

Extra Large
Totalt

Mer än hälften av medlemmarna tillhör storlekskate
gorierna ”small” och ”medium”, vilket innebär att de
har en omsättning på under 50 miljoner kronor per år.
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Resultat och vinstmarginaler
Vinstmarginalen för Famnas medlemmar nådde inte ens upp till 2 procent under
2019. Vi får gå tillbaka till år 2009 för att hitta ett lika svagt år för den idéburna
sektorn. Sett över tid har vinstmarginalen legat runt 5 procent i genomsnitt för
Famnas alla medlemmar.
2019 års samlade resultat uppgår till 159 miljoner kronor jämfört med 687 miljoner
år 2018.
I den idéburna sektorn återinvesteras allt överskott i verksamheterna. Ofta förväxlas i
debatten ”vinstdrivande” med ”vinstsyftande”. Famnas medlemmar drivs inte av
vinstsyfte och är alltså ”icke-vinstsyftande”. Dock behöver de, precis som alla andra
företag, gå med ett visst överskott för att överleva och utvecklas. Skillnaden mellan
en kommersiell och en idéburen verksamhet är att den idéburna alltid återinvesterar
sina vinster i verksamheten eller överför medlen till annan verksamhet med allmän
nyttiga ändamål.8 De har inga externa ägare som kräver utdelning på insatt kapital.
Vinstmarginal 2008–2019, procent
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Linjär vinstmarginal

I diagrammet ovan kan vi följa utvecklingen av vinstmarginalen från år 2008 till 2019.
Topparna vi ser under 2010, 2014 och 2018 är en följd av avyttringar av anläggnings
tillgångar eller andra finansiella intäkter. Den röda linjen är den svaga uppåtgående
trenden.
Under många år ligger vinstmarginalen runt 5 procent. Men vinsterna uppstår
normalt inte i den reguljära verksamheten utan är en följd av att gåvor och avkastning
på kapital ger ett extra tillskott. Flera av de stora verksamheterna tar alltså från sina
8

I utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) införs istället begreppet ”oegennyttiga” för att beskriva detta.
Famna anser att det är en träffsäker benämning på det som idéburna verksamheter sysslar med.
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reserver varje år för att få verksamheten att gå runt. Diagrammet nedan visar de
samlade resultaten hos de största medlemmarna före och efter att finansnettot
räknats med. Under 2018 gick verksamheterna back med över 200 miljoner kronor,
det positiva resultatet visar sig först sedan finansnettot medräknats.
För 2019 är skillnaderna mellan de två resultatmåtten mindre. Förlusten före finans
netto uppgår till ungefär 60 miljoner kronor, men tack vare ett positivt finansnetto på
över 180 miljoner kronor blir resultatet plus 122 miljoner när det räknas med.
Dessa stora verksamheter skapar alltså inte ett överskott i själva verksamheten.
Intäkterna från avtal med det offentliga täcker inte fullt ut kostnaderna, utan över
skottet uppstår tack vare att det egna kapitalet ger vinster som används för att täcka
reguljära kostnader. När tillväxten ökar, som den gjort under 2019, blir det tydligt att
detta kräver att man tar från sina reserver för att få plus och minus att gå ihop.
Om politiker och andra offentliga beslutsfattare vill att de idéburna aktörerna ska växa
och stå för en större del av välfärden – vilket alla partier från höger till vänster håller
med om – så krävs det att förutsättningarna för tillväxt förbättras. Det går inte att de
måste ta från de egna reserverna varje år för att täcka underskott.
Resultat med och utan ﬁnansnetto för de
12 största organisationerna
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Resultat exkl ﬁnansnetto

De stora medlemmar
nas resultat, före och
efter finansnetto. För
år 2019 är skillnaden
mellan dessa två
tal mindre än för
2018, men utan de
finansiella intäkterna
skulle resultatet varit
en förlust på nära 60
miljoner kronor. Utan
ett positivt finansnetto
(avkastning på
eget kapital) skulle
verksamheten gått
med förlust.
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Vinstmarginal fördelad på storlek
Small

Omsättning (miljoner kr)

Vinstmarginal (%)

0–9,9

-6,78

Medium

10–49,9

1,21

Large

50–99,9

2,53

100–

2,13

Extra Large

Vinstmarginalen är svag för alla storleksgrupper
av medlemmar. De stora organisationerna klarar
att skapa ett överskott tack vare kapitaltillgångar
som ger avkastning. De mindre verksamheterna,
som sällan har några reserver, går i stället ofta med
förlust.
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Fördelning av intäkter

Ersättning från kommun och regioner störst
Ersättning för utförda tjänster från kommuner och regioner fortsätter att vara den
största inkomstkällan för Famnas medlemmar. Under 2019 uppgick dessa intäkter till
85,4 procent (6 412 miljoner kronor) av totalen vilket är en liten minskning från
föregående verksamhetsår då den uppgick till 85,8 procent. Resterande intäkter
kommer från bidrag (6,7 procent), gåvor (4,3 procent) och övrigt (3,6 procent).
Bidrag avser ekonomiskt stöd från offentliga medel, till exempel föreningsbidrag,
medan gåvor avser ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag.

Intäkter 2019

Verksamhet 85,4 %
Bidrag 6,7 %
Gåvor 4,3 %
Övrigt 3,6 %
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Ersättning från
kommun och
region för utförda
tjänster är den
största inkomst
källan och uppgår
till 85,4 procent.
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Famnas tolv största medlemmar sett till
totala intäkter i tusentals kronor 2019 (2018)9
1. Ersta diakoni 1 246 433 (1 168 778)
2. Bräcke diakoni 912 518 (892 754)
3. Stockholms Stadsmission 802 830 (698 212)
4. Stiftelsen Stockholms Sjukhem 726 024 (693 635)
5. Stiftelsen Stora Sköndal 557 048 (495 079)
6. Mo Gård AB 305 787 (295 352)
7. RFSU 230 868 (192 938)10
8. Furuboda 227 997 (228 775)
9. Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 187 203 (161 787)
10. Stiftelsen Danviks hospital 177 048 (175 681)
11. Föreningen Solåkrabyn 137 038 (134 619)
12. Hagastiftelsen 117 794 (116 370)

9 Avser totala intäkter inklusive finansintäkter.
10 RFSU bedriver omfattande verksamhet i flera olika sektorer. I uppgifterna här avses enbart intäkter från välfärds
produktion i Sverige. RFSU som helhet har större intäkter.
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Corona-året 2020
Coronapandemin har inneburit mycket stora förändringar för många av Famnas
medlemmar. En stor del av medlemmarna är verksamma inom sjukvård, äldreomsorg
och annan social verksamhet, vilket innebär att krisen har ställt stora krav på
omställning och förändringar av verksamheten.
Redan i mars, april stod det också klart att flera av stöden som regeringen utformade
för att hjälpa offentliga och privata aktörer inte omfattade många idéburna verksam
heter då dessa oftast bedrivs i stiftelseform eller som ideell förening. I utformningen
av stödet för korttidsarbete bortsåg man från att intäkterna till stor del kommer från
avtal med det offentliga. När det gällde omställningsstödet ställdes formella krav som
inte var relevanta för idéburna verksamheter.
Famna tog därför initiativ tillsammans med Forum – idéburna organisationer med
social inriktning och Giva Sverige för att göra regeringen och riksdagen upp
märksamma på att utformningen av stöden behövde justeras. I slutet av april
publicerade de tre organisationerna en rapport som visade att civilsamhället
riskerade att förlora miljardbelopp om inget gjordes11. I juni publicerades en
uppföljande rapport12 där beskrivningen av krisens effekter fördjupades samtidigt
som två konkreta förslag till hur civilsamhället kan bidra till återstarten av Sverige
presenterades.
I augusti och september gjorde Famna och Giva Sverige en ny kartläggning av hur
de olika stöden fungerade för medlemmarna efter att vissa justeringar hade gjorts.
Som framgår av diagrammet13 nedan var det många som vid den tidpunkten inte
omfattades av de olika stöden även om regeringen hade gjort förbättringar.

11 https://www.famna.org/wp-content/uploads/2020/04/PM-Civilsamhället-och-coronakrisen-24-april.pdf
12 https://wwwgivasverigese.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/06/civilsamhllet-och-coronakrisen-rapport-16juni-2020.pdf
13 Undersökning Giva Sveriges medlemmar (24 aug-11 sep) och Famnas medlemmar (12–17 aug), antal svar: 63
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Användningen av statligt coronastöd
Arbetsgivaravgift – anstånd och sänkt avgift
hos Skatteverket
Sjuklönekostnader från och med april månad
Ansökningsstöd för korttidsarbete
(korttidspermittering)
Bidrag till verksamhet för att möta barn, kvinnor
och HBTQ-personer i utsatta situationer
Bidrag till att insatser för att motverka ensamhet
bland äldre
Bidrag till insatser för människor i socialt särskilt
utsatta situationer
Rabatt på hyran för lokalen under perioden 1 april
till och med 30 juni 2020
Tillfälligt anstånd med inbetalningar till Skatteverket
– för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
Omställningsstöd till företag som har tappat mycket
omsättning under mars och april 2020
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Ja, vi har ansökt och fått beviljat
Ja, vi har ansökt men inte fått beviljat
Nej, vi har omfattats av stödet men valt att inte ansöka
Nej, vi har inte ansökt då vi inte omfattats av stödet

De stöd som flest medlemmar ansökt om och även
fått var sänkt arbetsgivaravgift, stöd till ökade sjuk
lönekostnader samt stöd för korttidsarbete. Men många
av stöden var fortfarande inte möjliga att söka för en
majoritet av medlemmarna.

För att kartlägga hur den idéburna sektorn har hanterat coronakrisen har Famna
bett sina tolv största medlemmar att redovisa fyra uppgifter för perioden januari till
augusti 2020 i jämförelse med motsvarande tal för samma period 2019:
•
•
•
•

Nettoomsättningen
Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto
Kostnader för sjuklön
Kostnader för vikarier

Dessa medlemmar står för nästan 70 procent av den samlade omsättningen bland
Famnas medlemmar. Observera att uppgifterna som lämnats inte är reviderade. De
tolv medlemmarna är Bräcke diakoni, Danvikshem, Ersta diakoni, Furuboda,
Göteborgs Stadsmission, Hagastiftelsen, Mo Gård, RFSU Kliniken, Solåkrabyn,
Stockholms Sjukhem, Stockholms Stadsmission och Stora Sköndal.
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Agerande under coronapandemin

Exempel 1: Ersta diakoni
Foto: Alison De Mars

Stefan Nilsson,
direktor för
Ersta diakoni
Hur agerade ni under årets pandemi?
– Vi införde en corona-ledningsgrupp
med chefsläkare och medicinsk ansvarig
sjuksköterska. Och ökade mötes
frekvensen för de olika lednings
grupperna inom verksamheterna för att
kunna agera på de förändrade förut
sättningarna, säger Stefan Nilsson,
direktor för Ersta diakoni.
Personal omfördelades från verksam
heter med låg belastning till dem med
hög belastning. Man säkerställde att
skyddsmateriel fanns till alla verksam
heter genom att införa ett eget central
lager som kördes ut till verksamheterna
med hjälp av servicepersonal. Dess
utom ökade kommunikationsinsatserna
till organisation, patienter och olika
kundgrupper.
Hur har era verksamheter påverkats?
– Under pandemin fattade Region
Stockholm många viktiga beslut om
ändrade uppdrag. Den somatiska
specialistvården fick i uppdrag att
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bedriva akut och imperativ kirurgi. Ersta
sjukhus fick under en period upphöra
med sådan vård som bedömdes kunde
vänta, säger Stefan Nilsson.
Andra beslut som fattades var bland
annat att Ersta sjukhus fick uppdraget
att ta emot geriatriska patienter.
Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH,
fick uppdraget att stötta hemsjukvården
och särskilda boenden för äldre. Ersta
vårdcentral upprättade en infektions
nod för provtagning av covid-19.
– Vi har sett en kraftigt minskad
verksamhet inom olika delar av vår
sjukvård på grund av uteblivna besök
från patienter i riskgrupper. Ersta
sjukhus har dessutom lånat ut personal
till akutsjukhusen, säger Stefan Nilsson.
Ersta diakoni har också haft många
tomma platser inom äldreboenden.
Hotell- och konferensverksamheten
upphörde i princip helt under våren och
sommaren, och bedrivs nu med fortsatt
låg efterfrågan.
Var finns era merkostnader?
Ersta diakonis merkostnader kan
kopplas till extra bemanning på grund
av kohort-vård, extra förstärkning med
anledning av covid-19, hög sjukfrånvaro
med ersättning av inhyrd personal,
personalförstärkning kring anhörig
besök, skyddsutrustning och extra
städning.

FA MN A

Har ni använt er av några av
regeringens stödpaket?
– Ja, Ersta diakoni har ansökt om några
av stödpaketen, men det har ofta varit
krångligt och medfört mycket extra
arbete för inte så stor effekt, säger
Stefan Nilsson.
Ersta diakoni ansökte om korttids
permittering inom flera verksamheter
som påverkats av minskad efterfrågan,
till exempel röntgen, fysioterapi, hotell,
konferens och restaurang. Ansökan
innebar mycket administration och
manuellt arbete.
– Vi ansökte också om statsbidrag via
kommuner och region för merkostnader
för covid-19. Det var ett mycket
krångligt ansökningsförfarande från
väldigt många olika huvudmän istället
för en samlad ansökan, säger Stefan
Nilsson.

gällde den sänkta arbetsgivaravgiften,
som innebar ett litet bidrag i
förhållande till Erstas storlek. Ersta
sökte och beviljades också medel från
Socialstyrelsen för att motverka äldres
ensamhet.
Borde något av stödpaketen ha
utformats bättre för att fungera för er
som idéburen välfärdsorganisation?
– Stödet för korttidspermitteringen
borde ha förenklats, inte justerats med
frånvaro. Statsbidrag via kommuner och
regioner borde ha ansökts direkt till
Socialstyrelsen eller samordnats av en
av huvudmännen, säger Stefan Nilsson,
direktor för Ersta diakoni.

Ersta sökte även rabatt för lokalhyra
mellan 1 april och 30 juni för en av sina
mindre verksamheter. Det gav ett litet
bidrag med marginell effekt. Detsamma

Sjuksköterska på Ersta sjukhus

Foto: Linda Boström
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Omsättning
Det överraskande resultatet av kartläggningen är att den sammanlagda omsättningen
har ökat något för dessa medlemmar under pandemin.
Omsättning, miljoner kronor

Sammanställningen
visar att omsätt
ningen har ökat
något under årets
första åtta månader
för dessa med
lemmar, från 3 208
miljoner kronor till
3 267.  

3 500
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1 500
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2020
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Ser vi till utvecklingen för varje organisation så är variationerna dock mycket stora.14
Två medlemmar har ökat sin omsättning med 20 procent eller mer. Fyra av tio
organisationer har fått se sin omsättningen sjunka med upp till 6,6 procent.
Förändring omsättning 2020 jämförd med 2019,
procent (8 månader)
25
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RFSU Kliniken
Göteborgs Stadsmission
Stockholms Stadsmission
Ersta diakoni
Mo Gård
Danvikshem
Hagastiftelsen
Solåkrabyn
Stora Sköndal
Bräcke diakoni
Stockholms Sjukhem
Furuboda

Famnas stora
medlemmar har
drabbats väldigt
olika av corona
pandemin. Flera
verksamheter har
ökat sin omsättning
kraftigt medan tre
organisationer fått
se omsättningen
sjunka rejält.

14 Enskilda händelser spelar också viss roll. Stockholms Stadsmission fick under 2020 en stor testamentsgåva som
förklarar en del av ökningen.
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Agerande under coronapandemin

Exempel 2: Stockholms Sjukhem

Hur agerade ni under årets pandemi?
– Vi hanterade patienter med misstänkt
covid-19 och från mars i år har vi vårdat
över 500 covid-patienter. Det innebar
att vi snabbt ställde om, skapade
speciella covidavdelningar, undantog
medarbetare i riskgrupper från att delta
i covidvården och införde besöksförbud,
säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på
Stockholms Sjukhem.
Hon berättar vidare att Stockholms
Sjukhem bland annat snabbutbildade
paramedicinare i omvårdnad, tillsatte
en medicinsk grupp för
ställningstaganden i medicinska frågor
och en intern infektionskonsult,
inrättade en funktion för inventering,
beställning och fördelning av
skyddsutrustning, dubblerade kritiska
funktioner för uthållighet och fick ett
multitraumaavtal för avancerad
covid-rehabilitering för patienter som
fått respiratorvård under lång tid.

Foto: Karin Alfredsson

Karin Thalén,
sjukhusdirektör
på Stockholms
Sjukhem

– Vi sa också nej till timanställda över
70 år, införde nya städrutiner, tog in
volontärer och skapade ett internt
bemanningsforum, säger Karin Thalén.
Hur har era verksamheter påverkats?
– Krisen har utvecklat ledningsarbetet.
Vi har ställt om och tvingats hitta nya
och snabba lösningar i våra verksam
heter, säger Karin Thalén.
Hon pekar på att pandemin också har
inneburit ett tekniksprång för vården
och omsorgen, men också för ledningen
på Stockholms Sjukhem. Man har ökat
andelen patienter som fått digital
hemsjukvård i ASIH (Avancerad Sjukvård
i Hemmet) och ökat andelen video
möten för ledning och styrning.
– Dessutom bidrog Stockholms Sjukhem
med åtgärder i Region Stockholm för att
bistå i pandemin, samtidigt som vi
under våren pausade många av våra
egna interna aktiviteter, säger Karin
Thalén.
Var finns era merkostnader?
– Våra merkostnader kan främst kopplas
till övertid, inhyrd personal och mertid.
Det finns också merkostnader för
skyddsutrustning och läkemedel, men
de är förhållandevis låga sett i relation
till ökade personalkostnader, säger
Stefan Bergdahl, biträdande sjukhus
direktör på Stockholms Sjukhem.

Tillväxtrapport i coronatider | 2020

25

FAMNA

Har ni använt er av några av
regeringens stödpaket?
Stockholms Sjukhem har ansökt om
permitteringsersättning för
verksamheter där patientunderlaget
försvunnit, till exempel inom
primärvårdsrehabilitering.
Verksamheten har också ansökt om
merkostnadsersättning via Region
Stockholm och Stockholms stad för
ökade kostnader i samband med
covid-19. Stockholms Sjukhem har inte
sökt stöd för förlorade intäkter
eftersom man inte tappat tillräckligt –
gränsen går vid 30 procent – för att
kunna söka det stödet.
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Borde något av stödpaketen ha
utformats bättre för att fungera för er
som idéburen välfärdsorganisation?
– Det borde ha funnits ett stöd för
förlorade intäkter inom hälso- och
sjukvård eftersom många utövare inte
har kunnat kompensera detta med
andra intäkter. Region Stockholm har
mycket tydligt förmedlat att de inte
ersatt någon förlorad intäkt, säger
Stefan Bergdahl.

Foto: Åke Eson Lindman

Stockholms Sjukhem
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Resultat
De tolv största medlemmarna gjorde tillsammans en förlust på 7,3 miljoner kronor
under 2020 års första åtta månader. Men under 2019 var resultatet för samma
organisationer under samma period ännu sämre, då förlorade man 21,3 miljoner
kronor.
Resultatet är alltså i linje med tidigare år. Själva verksamheten går back för många av
medlemmarna och det är bara tack vare avkastning på kapital som man får inkomster
och utgifter att gå ihop. I dessa uppgifter för årets första åtta månader är inte
finansnettot medräknat.
Att förlusterna är mindre än 2019 har flera orsaker, men en viktig förklaring är att
flera verksamheter har tagit på sig nya mer krävande arbetsuppgifter. Dessa nya
uppgifter har betalats bättre av beställarna (kommuner och regioner) än de uppdrag
som lagts i träda under pandemin.
Det finns även andra förklaringar till resultatutvecklingen. Ett bra exempel är att en
organisation har fått en större testamentsgåva under året. Att den typen av
händelser blir synliga när hela branschens samlade resultat summeras visar vilka små
marginaler som de idéburna organisationerna arbetar med.

Kostnader för sjuklön och vikarier
En följd av coronapandemin är att kostnaderna för sjuklön och vikarier har ökat bland
annat som en följd av att all personal som har någon form av symptom måste hålla
sig hemma.
Detta syns också tydligt i de uppgifter som de tolv stora medlemmarna har lämnat.
Kostnaderna för vikarier har ökat med 16 procent, från 87 till 101 miljoner kronor.
Kostnaderna för sjuklön har samtidigt ökat med 21 procent, från 35 till 42 miljoner
kronor. I dessa tal syns inte att kostnaderna även ökat kraftigt för ordinarie personal
som jobbat mer övertid under krisen, en kostnad som rör sig om mångmiljonbelopp
för vissa organisationer.
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Kostnader för sjuklön och vikarier, miljoner kr
(8 månader)
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Slutsatser – pandemins effekter
När pandemin slog till under våren 2020 såg det ut som om de ekonomiska
effekterna skulle bli avsevärda för de idéburna aktörerna. Vad vi kan se nu, efter att
årets första åtta månader summerats för de tolv riktigt stora organisationerna, är att
många medlemmar har kunnat parera de stora tappen genom att ta på sig nya
uppdrag och genom att få del av de stöd som regering och riksdag beslutade om.
Idéburna organisationer fungerar alltså som de brukar – de är snabba att se problem
i samhället och göra något åt dem. De fokuserar på att lösa problemen, inte att
maximera sina vinster. Det gör att många organisationer är beroende av gåvor och
enskilda donationer för att få debet och kredit att gå ihop.
Det är också mycket stora skillnader mellan olika medlemmar. Alla har inte möjlighet
att snabbt ställa om och ta på sig mer avancerade uppdrag.
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Agerande under coronapandemin

Exempel 3: Göteborgs Stadsmission
Foto: Sofie Lindh

Lotta Säfström,
direktor för
Göteborgs
Stadsmission
Hur agerade ni under årets pandemi?
Under mars och april rekryterade
Göteborgs Stadsmission cirka 200 nya
volontärer för att ersätta de volontärer
som bland annat fanns i riskgruppen
70+ och bemanna nya uppdrag, som till
exempel matkasseutkörning och med
mänskliga samtal.
– Många nya volontärer med relativt låg
kännedom om stadsmissionens verk
samheter valde oss på grund av att vi
var snabba att ställa om i både verksam
heter och rekrytering. Många gånger
kontaktades potentiella volontärer
inom 24 timmar från ansökan. Sedan
mars har rekrytering och utbildning av
volontärer genomförts helt online och
det finns ett fortsatt starkt intresse att
volontärarbeta hos oss, säger Lotta
Säfström, direktor för Göteborgs Stads
mission.
Göteborgs Stadsmissions öppna sociala
verksamheter fick snabbt ställa om till
nya förutsättningar. Det gjordes genom
att följa två parallella strategier.

– Den första strategin var att hålla
verksamheter öppna för människor i
utsatta livssituationer. Har du till
exempel förkylningssymptom och är
hemlös finns ingenstans att ta vägen,
säger Lotta Säfström.
De verksamheter som hölls öppna fick
dessutom ett ökat antal besökare. Här
skapades nya rutiner kring till exempel
hygien, antal besökare i lokalerna och
matservering. Det har regelbundet
stämts av med smittskyddsläkare i
Västra Götalandsregionen.
– Den andra strategin innebar att vi
riktade våra uppsökande aktiveter till
dem som av oro för pandemin isolerat
sig i hemmet. Det kunde till exempel
vara barnfamiljer som höll sina barn
hemma från skolan och äldre. Vi
genomförde ett omfattande arbete
under våren med utkörning av över
1000 matkassar och samtalsstöd via
telefon och digitala kanaler, säger Lotta
Säfström
En annan viktig roll speciellt under de
första månaderna var att kanalisera
information på både svenska och andra
språk om pandemin till grupper som
hade svårt att ta till sig samhälls
information.
Hur har era verksamheter påverkats?
I början av pandemin såg Göteborgs
Stadsmission en nedgång i sin second
hand-verksamhet men den hämtade sig
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relativt snabbt. Beläggningen på sålda
tjänster, som till exempel stödboenden
blev inte heller riktigt så illa som man
först befarade. Insamlingen av penning
gåvor har gått bättre än förväntat.
Däremot har man haft mycket lägre
antal anvisningar från Arbetsförmed
lingen till arbetsträning än förväntat,
med minskad intäkt som följd. Även

avgiftningskliniken har haft lägre antal
remisser på grund av att avgiftning inte
betraktas som ”akut vård” med ett
påtagligt ekonomiskt tapp som följd.
– Framöver finns det en risk för ett ännu
sämre inflöde till arbetsträning för
personer som står långt ifrån arbets
marknaden eftersom merparten av
Arbetsförmedlingens resurser läggs på att
ta beslut om andra insatser som till
exempel stöd och matchning. De utförs till
största delen av privata aktörer och
kommer att ha sitt fokus på nyligen
arbetslösa, inte långtidsarbetslösa, säger
Lotta Säfström.
Var finns era merkostnader?
– Det har uppstått merkostnader i alla
våra verksamheter för bland annat extra
mat (matkassar), skyddsutrustning och
ökade kostnader för vikarier, säger Lotta
Säfström.
Har ni använt er av några av
regeringens stödpaket?
Göteborgs Stadsmission har sökt och
beviljats sjuklönekostnader från och med
april månad, ansökningsstöd för korttids
arbete, anstånd och sänkt arbetsgivar
avgift till och med 30 juni.
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Foto: Martin Watsfeldt, Göteborgs Stadsmission

Volontär från
Göteborgs Stadsmission

– Vi har fått medel, via Riksorganisationen
Sveriges Stadsmissioner, från Myndig
heten för ungdoms- och civilsamhälles
frågor, till insatser för människor i socialt
särskilt utsatta situationer, medel från
Socialstyrelsen för att möta barn, kvinnor
och HBTQ-personer i utsatta situationer
samt medel från Socialstyrelsen för att
motverka ensamhet bland äldre. Dess
utom har vi fått hyresreduktioner direkt
av fastighetsägare, avslutar Lotta Säfström.
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Fakta om Tillväxtrapporten 2020
Underlaget till Tillväxtrapporten 2020 utgörs av våra medlemmars årsredovisningar
för 2019, samt motsvarande källor tidigare år som byggts på. När nya organisationer
blir medlemmar tillförs senaste verksamhetsårets och även näst senaste
verksamhetsårets uppgifter till databasen. På så sätt kan korrekta jämförelser göras
från år till år.
Ett exempel på det är grafen som visar procentuell omsättningstillväxt. Tillväxten
beräknas genom att jämföra årets sammanlagda omsättning med föregående års
sammanlagda omsättning där endast de organisationer för vilka vi har finansiella
data för båda verksamhetsåren inkluderas. Tillväxten påverkas således inte av att
Famnas medlemsantal växer årligen.
Grafen som visar resultat för respektive år bygger dock på absoluta tal år för år och
summan påverkas således av att fler organisationer blir medlemmar.
Beräkningen av vinstmarginal utgörs av årets resultat dividerat med årets
omsättning. Eftersom det är relationstal påverkas inte kvoten av antalet medlemmar.
I denna rapport har årsredovisningen för Rädda Barnen inte inkluderats vilket
innebär att deras anställda och omsättning inte räknats med. Rädda Barnen är en
stor organisation och deras årsredovisning är inte upplagd på ett sådant sätt att
uppgifter för relevanta verksamhetsgrenar kan särskiljas.
Externa källor för kompletterande uppgifter anges löpande i noter.
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