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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 Sjutton år senare omsätter Famnas nu
100 medlemmar 8,5 miljarder kronor och har närmare
9 900 årsanställda.
Famnas verksamhet finansieras främst genom medlems
avgifter, statsbidrag och projektmedel. Statsbidraget har
Famna fått sedan 2007 för sitt kvalitets- och utvecklings
arbete.
Sedan våren 2018 är det fullständiga namnet på
organisationen Famna – riksorganisationen för idéburen
välfärd och medlemmarnas verksamheter omfattar allt från
avancerad sjukvård och social omsorg, till folkhögskolor,
skolor, förskolor och arbetsintegrerande sociala företag.
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. Uttrycket är numera etablerat
också i offentligt tryck, exempelvis genom den statliga utredningen ”Idéburen välfärd” (SOU 2019:56).
Synonymer som emellanåt förekommer är ”ideell”, ”non-profit” eller ”not for profit”.
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Nysta-projektet och idéburen
tillväxt
När pandemin bröt ut våren 2020 tvingades Famna och alla andra intresse
organisationer inom civilsamhället att snabbt ställa om till krishantering. Påverkans
arbetet fokuserade på att få regering och riksdag att utforma stödpaketen så att även
idéburna välfärdsaktörer skulle kunna omfattas av krisåtgärderna. Svåra utmaningar
mötte såväl de verksamheter som direkt drabbades av smitta och hanteringen av
den, som de aktörer vars lokaler och platser gapade tomma på grund av restriktioner
och rädslor.
Ganska snart flyttades fokus från kortsiktig krishantering till långsiktig utveckling av
civilsamhället. Vad krävs för en starkare roll i samhället efter pandemin? Famna
tillsammans med fem andra civilsamhällesorganisationer startade Nysta – civilsam
hällets nystartsgrupp. Välfärdsteamet inom Nysta kom att analysera situationen och
lägga fram en rad förslag för utveckling och tillväxt.2 Ett viktigt inslag är analys och
slutsatser av hur det ideella arbetet fungerar tillsammans med och kan förstärka de
professionella och avlönade insatserna i välfärden. I korthet krävs
• Dialog mellan politiker och civilsamhället om prioriteringar i välfärden.
• Bättre modeller för samverkan mellan kommuner och lokalt civilsamhälle för att
tillvarata förmågan att mobilisera vid kriser.
• Kunskapshöjande insatser avseende kopplingen mellan välfärdsstatens utform
ning och möjligheten att mobilisera medborgerligt engagemang.
• Insikt om att ideellt arbete har ett värde i sig och inte är en nytta som går att
räkna hem i offentliga budgetar.
• Ett förändrat synsätt: det är inte civilsamhällets ideella insatser som är ett
komplement till offentlig sektor, utan tvärtom.
Så långt några av slutsatserna om det ideella arbetet som ju alltid synliggörs under
kriser – pandemin är inget undantag.
Men den idéburna välfärden består i allt väsentligt av professionella insatser som
finansieras med offentliga medel. Där finns mycket att göra för att främja tillväxten.
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Se vidare Nystarapporten – civilsamhällets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden.
Civos, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Giva Sverige, Famna, Forum och Fremia (2021), www.nysta.nu.
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• En proposition baserad på förslagen i SOU 2019:56 Idéburen välfärd bör
omedelbart läggas på Riksdagens bord. I utredningen finns viktiga förslag som att
– En definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet
ska införas i en särskild lag.
– LOU reformeras så att kommuner och regioner som vill rikta upphandlingar till
idéburna aktörer ska kunna göra det.
– Reglerna inom LOV förtydligas, också i syfte att förstärka de idéburnas roll i
välfärden.
– Utnyttja den föreslagna definitionen av idéburna aktörer i välfärden för att ta
fram bättre statistik där välfärden delas upp i tre sektorer: idéburet, privat och
offentligt; utan sådana kunskapsunderlag kan inte mål sättas upp för hur
välfärdsmixen bör vara.
Vidare vill Famna att regeringen
• Omedelbart avskaffar diskrimineringen av stiftelser. Under pandemin blev det
extra tydligt att offentliga stöd för arbete mot exempelvis utsatta kvinnor och
barn, men även annat socialt arbete som utförs av seriösa idéburna aktörer,
endast kan sökas av ideella föreningar. Det utestänger 41 procent av Famnas
medlemmar och innebär att väletablerade aktörer som Stiftelsen Unga Kvinnors
Värn och Bräcke diakoni inte ens bedöms när stöd delas ut.
• Utformar en lag om IOP, idéburet offentligt partnerskap. För att kommuner och
regioner ska våga och vilja utnyttja det samarbetssätt som IOP innebär behövs
mer än en vägledning. Oviljan hos offentliga tjänstepersoner och politiker lokalt
och regionalt hämmar utvecklingen.
• Ger större utrymme åt idéburna aktörer i reformeringen av arbetsmarknads
politiken. Upphandlingar av förmedlingsinsatser bör riktas till idéburna aktörer
eller utformas genom IOP med sådana aktörer.
Idag utgör den idéburna sektorn cirka 3 procent av välfärden. Till det kommer det
frivilliga arbetet som oftast inte syns eller mäts. Famnas mål är att andelen idéburen
välfärd borde växa till åtminstone 10 procent år 2030, Tio2030 kallar vi målet.
Det finns många goda skäl för det. Famnas medlemmar har inga externa ägare som
plockar ut vinster, utan alla medel stannar i den egna verksamheten eller investeras i
annan idéburen verksamhet. De idéburna representerar en mångfald och därmed
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valfrihet för medborgarna. I denna mångfald skapas också sociala innovationer,
något som alltmer uppmärksammas inom forskningen.3
Famna skulle gärna systematiskt mäta kvalitet och jämföra de tre sektorerna
idéburet, privat kommersiellt och offentligt driven välfärd med varandra. Då det ännu
saknas en vedertagen definition (något som SOU 2019:56 råder bot på) och de
idéburna klumpas ihop med de privata i de flesta sammanställningar, är sådana
systematiska jämförelser inte alldeles lätta att göra. Men vissa undersökningar finns i
delar av välfärden som pekar på högre kvalitet hos de idéburna än hos såväl
kommunala som privatkommersiella aktörer.4
Vårt mål Tio2030 bygger på en övertygelse om att människor i vårt land förtjänar
såväl hög kvalitet som nya idéer och valfrihet inom välfärden. Idéburen sektor bidrar
med allt det och lite till.
Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare för Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd
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Se exempelvis Malin Lindbergs ”Social innovation i civilsamhällets organisationer – kunskapsöversikt och
policyrekommendationer”, en rapport som togs fram inom ramen för Nysta-projektet och i samarbete med
Entreprenörskapsforum.
Se exempelvis Broms, R., Dahlström, C. & Nistotskaya, M. (2021). Provider Ownership and Service Quality: Evidence
from Swedish Residential Care Homes (Serie 2021:7). The Quality of Government Institute.
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Introduktion och sammanfattning
Tillväxtrapporten bygger på medlemmarnas årsredovisningar. I årets rapport som är
den 13:e i ordningen ingår 100 av Famnas 102 medlemsorganisationer.5 Eftersom en
stor del av Famnas medlemmar är stiftelser eller ideella föreningar finns inte
årsredovisningarna hos Bolagsverket. Den årliga sammanställning som Famna gör är
därmed unik och finns inte tillgänglig någon annanstans.
Rapporten är ett viktigt bidrag i analysen av hur den idéburna välfärdssektorn
utvecklas. För att skapa ytterligare förståelse för sektorns tillväxt, och förutsättningar
för tillväxt, har sammanställningen kompletterats med andra uppgifter och data, så
som intervjuer och forskningsrapporter.6
Viktigaste resultat i sammandrag:
• Den totala omsättningen för Famnas medlemmar ökade med 4,5 procent jämfört
med föregående år. Tillväxten var något lägre än 2019 men något bättre än
många av de tretton år vi följt utvecklingen.
• År 2020 hade Famnas medlemmar en vinstmarginal på 3,7 procent, en ökning
jämfört med föregående år då den var 2 procent.
• När vi ser till de medlemmar som haft den högsta tillväxten under de senaste
tretton åren så är det påtagligt att de återfinns i alla storleksgrupper men att den
mest förekommande organisationsstorleken bland tillväxtraketerna är den som vi
kallar ”Large”, vilket innebär att de har en omsättning som ligger mellan 50 och
100 miljoner kr.
• Fjorton av Famnas medlemmar har haft en tillväxt på över 100 procent sedan
2008, detta räknat bland de 32 medlemmar som vi har uppgifter från avseende
alla åren. Bland de 70 medlemmar vi har data från avseende de senaste fem åren
har 52 haft tillväxt. 17 av dessa har vuxit med mer än 30 procent.
• Vinstmarginalen i samtliga medlemskategorier har ökat under 2020. Medlems
kategorin med de minsta medlemmarna hade en negativ vinstmarginal,
−6,8 procent, år 2019 men hade en vinstmarginal på 1,8 procent år 2020.
Gruppen med de största medlemmarna hade en vinstmarginal på 2,1 procent
under 2019 jämfört med 4,4 procent år 2020.
5

6

6

Vi mäter tillväxten genom att jämföra den omsättning som Famnas nuvarande medlemmar hade år 2020 med den
som samma medlemmar hade 2019. Detta ger en mer rättvisande bild av utvecklingen än om vi lät ökningen av
antalet medlemmar påverka den beräknade tillväxten.
Sammanställningen av bokslutsdata har genomförts i samarbete med PwC. Famna vill rikta ett stort tack till PwC:s
team, Johan Sverker och Sara Karlberg, för deras hjälp och engagemang för idéburen sektor. För intervjuer med
Famnas medlemmar på sidorna 15–20 och utkast till manus för hela rapporten står Nancy Johansson, praktikant
hos Famna ht -21. Som vanligt har också Famnas ovärderliga kommunikationskonsulter K6 med Anders Malmsten i
spetsen bistått med analys och kvalitetskontroll av helheten. Stort tack!
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Nya medlemmar
Famna fortsätter att växa och sedan fjolårets ”Tillväxtrapport i coronatider 2020” har
vi med glädje välkomnat följande fem verksamheter:
• Camphill Häggatorp
• Göransgården
• Järna Skyddade Verkstäder (Telleby Verkstäder)
• MellanMålet Rehab
• Umeå Stadsmission
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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

Ideell förening 41 %
Stiftelse 41 %
Ekonomisk förening 9 %
Aktiebolag 9 %

8

De vanligaste drifts- och
ägarformerna är stiftelse
och ideell förening.
Men även ekonomiska
föreningar och aktie
bolag förekommer.
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Anställda och styrelser
Det totala antalet årsarbetare hos våra medlemsorganisationer har ökat något
mellan åren, från 9 762 år 2019 till 9 873 år 2020. Antalet anställda har ökat med
1,1 procent.
De största medlemmarna står för en stor del av både omsättning och antal anställda.
Men Famna har också många mindre medlemmar, medianmedlemmen i Famna har
drygt 30 medarbetare och omsätter knappt 24 miljoner kronor.
Nedanstående tabell visar de tolv största medlemmarna sett till antalet med
arbetare. Dessa organisationer har tillsammans 6 653 årsarbetare.

Famnas tolv största medlemmar sett
till antalet medarbetare 2020 (2019):
1.

Ersta diakoni 1 366 (1 318)

2.

Bräcke diakoni 1 116 (1 118)

3.

Stockholms Stadsmission 960 (850)

4.

Stockholms Sjukhem 854 (954)

5.

Stora Sköndal 534 (530)

6.

Mo Gård 434 (411)

7.

Furuboda 338 (362)

8.

Danvikshem 275 (263)

9.

Göteborgs Stadsmission 262 (247)

10. Solåkrabyn 248 (254)
11. Hagastiftelsen 153 (159)
12. Göteborgs Räddningsmission 113 (104)
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Könsfördelning – växande andel
män bland medarbetarna …
Jämfört med årsredovisningarna för 2019, då endast 42 medlemmar uppgav
könsfördelningen bland sina medarbetare, var det i 2020 års årsredovisningar
50 medlemmar som gjorde det.
Precis som i vård- och omsorgssektorn generellt dominerar kvinnorna och utgör
73 procent av medarbetarna medan andelen män är 27 procent. Andelen män har
dock ökat med tre procentenheter jämfört med i fjol. 2015 utgjorde männen bara
21 procent av de anställda.
Fördelning anställda 2020

Styrelsefördelning 2020

Män 50 %

Män 27 %

Kvinnor 50 %

Kvinnor 73 %

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.

… och helt jämställt i styrelserna
Könsfördelningen i styrelserna är en helt annan. I styrelserummen är det lika många
män som kvinnor. Detta är något vi sett bland Famnas medlemmar även tidigare år.
Det kan noteras att könsfördelningen av poster i styrelserna skiljer sig från börs
noterade företag inom vård och omsorg, där endast 34 procent av styrelse
ledamöterna är kvinnor.7 De idéburna aktörerna är mer jämställda än resten av
vård- och omsorgsbranschen.

7
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Allbright. (2021). Allbrightrapporten november 2021. Affärskvinnor trotsar pandemin. s. 19.
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Omsättning
Hygglig tillväxt

Under 2020 ökade den totala omsättningen med 4,5 procent för Famnas
medlemmar jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 8 487 miljoner
kronor, jämfört med 8 121 miljoner kronor år 2019. Variationen i tillväxt mellan
medlemmarna är dock stor.
Sett till de ambitioner som Famna och den idéburna sektorn har – att 10 procent av
välfärden ska produceras i idéburen regi år 2030 – är tillväxttakten för låg. Idag står
den idéburna sektorn endast för 3 procent av välfärden8 och om sektorn ska
trefaldiga omsättningen på tio år krävs en mycket snabbare tillväxt. Andelen
3 procent idag och målet 10 procent år 2030 avser hela välfärden medan Famnas
tillväxtrapport endast täcker in de egna medlemmarna. Faktum kvarstår dock att
tillväxttakten behöver öka om målet om Tio2030 ska nås.
Årlig procentuell tillväxt 2009–2020
30

Tillväxttakten
minskade något
under 2020, jäm
fört med före
gående års ökning
på 6,2 procent.
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Tillväxtutvecklingen varierar starkt över åren. De höga tillväxtstaplarna för vissa år
speglar dock inte en trend utan beror oftast på extraordinära händelser, främst
försäljning av fastigheter. Tillväxten rensat för den typen av enskilda händelser har
varit relativt jämn och stabil, om än för långsam för att den idéburna sektorn ska öka
sin andel av välfärden på ett avgörande sätt.

8

Arnesen, D. & Sivesind, K.H. (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019 Fra ideologisk samfunnsendring til
individuell utfoldelse? (Rapport; 2020:5). Institutt for samfunnsforksning.

Tillväxtrapport 2021 | Så klarade Famnas medlemmar första coronaåret

11

FAMNA

Sammanlagd omsättning, miljarder kr, och antal
medlemmar 2008–2020
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Sammanlagd omsättning (vänster skala)
Antal medlemmar (höger skala)

Ovanstående diagram visar den sammanlagda omsättningen hos Famnas
medlemmar i miljarder kronor (vänster skala), och antalet medlemmar åren 2008–
2020 (höger skala).
Likt tidigare år varierar tillväxten hos Famnas medlemmar beroende på
medlemmarnas storlek.9 Diagrammet och tabellen över omsättningen fördelat på de
fyra storleksgrupper vi brukar dela in medlemmarna i, visar att gruppen XL står för
nästan 75 procent av omsättningen.
Sammanlagd omsättning för olika stora
medlemsorganisationer, miljoner kr
7 000
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4 000
3 000
2 000
1 000
0
0–0,9

2020
9

12

10–49,9

50–99,9

100–

2019

I tabeller och diagram använder vi förkortningarna S, M, L och XL för att beteckna Small, Medium, Large och Extra
Large. Beloppsgränser framgår av tabellen ”Medlemsantal per storlekskategori” på nästa sida.
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Medlemsantal per storlekskategori
De två minsta kategorierna innehåller flest medlemmar, precis som tidigare år.
Medianmedlemmen har en omsättning på knappt 24 mkr.
Kategori

Omsättning (mkr)

2019

2020

S

0–9,99

26

30

M

10–49,9

39

38

L

50–99,9

18

18

XL

100–

13

14

96

100

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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Snabbväxarna
För att nå Tio2030 krävs en rad politiska förändringar, men det är även viktigt att den
idéburna sektorn skapar innovationer och gör sitt bästa för att växa inom dagens
ramar. En egen vilja och förmåga att växa som organisation bidrar till att öka andelen
idéburen välfärd i Sverige. Bland Famnas medlemmar finns det ett antal som växer
avsevärt snabbare än andra, och genom att undersöka dessa närmare kan vi lära oss
hur idéburna organisationer kan bära sig åt för att skapa tillväxt.
De främsta snabbväxarna är inte enbart de största organisationerna. I nedanstående
tabeller finns medlemmar av flera olika storlekskategorier. Mest förekommande är
organisationer som omsätter 50–99,9 miljoner kronor årligen, dvs kategori ”L”.
Av de 32 medlemmar som vi har data från ända tillbaka till 2008 har 26 haft en
tillväxt på mer än 10 procent. Nedan listar vi de 14 medlemmar som vuxit med över
100 procent från 2008 till 2020. Bland de 70 medlemmar där vi har data från de fem
senaste åren har 40 vuxit med minst 10 procent. Tabellen nedan visar dem som vuxit
med över 30 procent på dessa fem år.
Famnas medlemmar som ökat omsättningen med
över 100 procent från 2008 till 2020

Famnas medlemmar som ökat omsättningen med
över 30 procent från 2016 till 2020

1. Stockholms Stadsmission 384 %

1. Unizon 175 %

2. Föreningen Framtidståget 292 %

2. RFSU 111 %

3. Svenska Röda Korset 267 % (endast vård och omsorg)

3. Svenska Röda Korset 79 % (endast vård och omsorg)

4. Bräcke diakoni 244 %

4. Hela Människan, Huddinge, Botkyrka & Salem 59 %

5. Stadsmissionen Skåne 154 %

5. Förbundet S:t Lukas 58 %

6. Sorgmottagningen (Sjukvårdsföreningen
Övre Norrmalm) 154 %

6. Föreningen Solberga By 52 %

7. Linköpings Stadsmission 149 %
8. Löjtnantsgården/Immanuelskyrkan Vård 139 %
9. Hajdes Ekonomisk Förening 132 %
10. Föreningen Skyddsvärnet – anno 1910 126 %
11. Göteborgs Stadsmission 111 %
12. Stiftelsen Margaretagården 111 %
13. Ersta diakoni 107 %
14. Föreningen Solberga By 102 %

7. Stiftelsen Gabriel/Hospice Gabriel 52 %
8. Stiftelsen Viktoriagården 52 %
9. LaSSe Brukarstödcenter 38 %
10. Ersta diakoni 36 %
11. Torparhemmet Anna Kjellbergs Minne 36 %
12. Hajdes Ekonomisk Förening 36 %
13. Stiftelsen Sanna 35 %
14. Hela människan 35 %
15. Haganäs 33 %
16. Stiftelsen Gyllenkroken 32 %
17. Stockholms Stadsmission 32 %
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Medlemskategori S

Omsättning under 10 miljoner kronor

Snabbväxare

Hela Människan
Huddinge Botkyrka Salem
Foto: Arne Hyckenberg

Mats
Wåhleman,
verksamhets
chef
Vad har ni gjort för att skapa tillväxt?
Hela Människan har startat nya
verksamheter och butiker och utvecklat
våra arbetssätt.
– Vi fokuserar på att göra mer av vad vi
redan gör. Under åren 2016–2020
ökade försäljningen i våra butiker och
Hela Människans samarbete med
Arbetsförmedlingen utvecklades. Under
pandemin har vi haft en tät relation
med handläggare – det har underlättat
Hela Människans arbete och möjliggjort
fortsatta placeringar.
Antalet deltagare i arbetsträning hos
oss har kunnat öka. Det har skett
genom fler fysiska arbetsplatser och
utvecklad kvalitet hos arbetsträningen.
Idag kommer nästan 20 procent av
deltagarna i insatserna arbetsträning
och förstärkt arbetsträning vidare till
arbete eller studier. Det skapar ett
förtroende och tillit vilket i sin tur leder
till att fler väljer och/eller placeras hos
Hela Människan.

– Hos oss ska alla få möjlighet att växa
och utvecklas, understryker Mats
Wåhleman.
Vi har även startat folkhögskolekursen
”Svenska i butik” tillsammans med
Botkyrka folkhögskola vilket gett oss
ännu ett verktyg och en intäkt.
Ett verktyg vi utvecklat är att använda
Arbetsförmedlingens anställningsstöd
till att anställa fler av våra deltagare
under perioder av två år. Vi ger då dem
en möjlighet att under en längre tid
utveckla sina färdigheter hos oss så att
de sedan kan söka anställningar hos
andra arbetsgivare. Samtidigt bidrar de
till att utveckla vår verksamhet.
Ökade försäljningsytor, liksom utvecklad
försäljning och gåvoinsamling har
nästan fördubblat försäljningen under
perioden.
– Under åren 2016–2020 bestod vår
tillväxt av framförallt fyra områden. De
två största är ökade ersättningar för vår
arbetsträning och anställningsstöd till
våra anställda. De två andra är ökad
försäljning i våra butiker och ersättning
för avtal/bidrag med våra kommuner
och andra myndigheter.
Det har lett till gemensamma projekt
med Tillväxtverket och även mindre
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avtal i form av idéburet offentligt
partnerskap (IOP).
Vad finns det för framtida utmaningar
för att skapa tillväxt i er verksamhet?
– Att försöka få myndigheter att förstå
att det är endast tillsammans vi kan
möta samhällsutmaningarna och skapa
långsiktig hållbar välfärd för alla är en
av flera utmaningar. Vi som inte är lika
mycket i avtal genom upphandling, utan
i stället erbjuder sociala tjänster/social
omsorg och arbetsträning, ser det som
viktigt att ha en nära samverkan med
våra lokala kommuner och myndigheter.
– För att det skall lyckas måste
politikernas vilja att samverka med oss i
civilsamhället bli mycket mer konkret,
så det får effekt på tjänstemännens
handläggning. Idag ser vi inte det:
politikens vilja blir inte verkstad. I stället
väljer många tjänstemän och enhets
chefer den trygga vägen att själva driva
verksamheterna så man har egen
kontroll och makt.
I stället måste myndigheter köpa fler
tjänster än vad de gör från den
idéburna sektorn idag. Politiker måste
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ännu tydligare styra för ökade insatser
från oss i civilsamhället. Just nu går det
inte den utvecklingen åt rätt håll, trots
den politiska viljan.
Har du några tips till andra medlems
organisationer som önskar arbeta mer
med sin tillväxt?
– Vi bygger förtroende, och utifrån
detta förtroende kan vi följa upp projekt
och se att det går åt rätt håll. Det är
också viktigt att hålla samarbetet
levande med dem som är möjliga att bli
samarbetspartner – det är viktigt att
själva nätverket hålls levande.
Ytterligare råd är att ha örat mot
marken och se vilka behov som finns.
Omvärldsbevakning är jätteviktigt. Var
aktiv i påverkansarbetet lokalt och
regionalt och försök förmå politikerna
att genomföra det de vill, att få ett
aktivt civilsamhälle som fortsätter göra
skillnad lokalt.
Vi har gjort skillnad igår, vi gör det idag
och vi kommer göra det imorgon, för
det är det som är vårt uppdrag, avslutar
Mats Wåhleman.
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Medlemskategori M

Omsättning 10–49,9 miljoner kronor

Snabbväxare

Stadsmissionen Skåne
Foto: David Stomeus.

Lena
Wetterskog
Sjöstedt,
direktor Skåne
Stadsmission
Vad har ni gjort för att skapa tillväxt?
Under 2018–2020 var Skåne
Stadsmission en av de tio
stadsmissioner i Sverige som fick
statliga projektpengar via
Kulturdepartementet för att arbeta
med unga i hemlöshet. Under denna
period startade Skåne Stadsmission ett
projekt som riktade sig till hemlösa
ungdomar i åldern 18–25 där en
majoritet hade erfarenhet av migration.
– Pengarna vi fått till projektet har
betalats ut av staten, och det bidraget
har vi lyckats göra mycket nytta för. Det
är dock oerhört smärtsamt när man
måste montera ned en verksamhet.
Speciellt när alla vet att behoven
fortsätter att finnas, och att vi inte kan
fortsätta med våra insatser och inte
lyckas få någon annan att ta över
finansieringen.
Vad har fungerat bra?
Skåne Stadsmission har de senaste åren
fått IOP:er10 som skapat en trygg och
10 IOP = Idéburet Offentligt Partnerskap

stabil finansiering för organisationen –
vi har bland annat ett treårigt IOP med
Kristianstad kommun för ett natt
härbärge och en caféverksamhet för
socialt utsatta individer.
– Vi har en bra IOP med Region Skåne
där de betalar lönen till våra fyra
sjuksköterskor, två läkare som jobbar
deltid, och vår tandläkarmottagning.
Det är bra för individen, Folktandvården
och samhället att folk får hjälp med
akuttandvård. Det är helt gratis. Till oss
kommer alla ifrån fattigpensionärer,
EU-migranter och hemlösa, till ung
domar med missbruksproblematik.
Vad finns det för framtida utmaningar
för att skapa tillväxt i er verksamhet?
En ny utmaning för Skåne Stadsmission
är satsningen på företagssamarbeten.
Vi arbetar för att skapa långsiktiga
partnerskap för att kunna bygga en
stabil finansiering.
–Vi har flera företag som har ingått
samarbeten med oss. Om vi kan få flera
som stödjer oss i ungefär tre år och
hela tiden få nya som löser av dem så
har vi också en bra plattform för att
jobba långsiktigt.
Har du några tips till andra
medlemsorganisationer som önskar
arbeta mer med sin tillväxt?
Skåne Stadsmission deltog i Famnas
tillväxtprojekt och har diskuterat tillväxt
mycket. Vi har satsat mycket på
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arbetsintegration och att ta emot fler
människor på arbetsträning men
processen med Arbetsförmedlingen är
långsam och finansiering är svårt att få.
Dagens placeringar är via ett ESFprojekt som drivs tillsammans med
Malmö stad, Kristianstad kommun och
Försäkringskassan.
– Jag tror på Samuel Engbloms11 förslag
om idéburen välfärd, att man från
offentlig sida skall kunna ge riktade
upphandlingar där man bara riktar sig
till idéburna organisationer. Som liten
idéburen aktör kommer vi aldrig att
kunna konkurrera med de stora privata
vårdbolagen.

11 Idéburen välfärd, SOU 2019:56
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Medlemskategori XL

Omsättning över 100 miljoner kronor

Snabbväxare

Bräcke diakoni
Foto: Sofia Sabel

Helene
Mellström,
direktor Bräcke
Diakoni
Vad har ni gjort för att skapa tillväxt?
I början på 2000-talet fattade Bräcke
diakoni beslut om att bli en större
organisation. Ledningen förstod att
organisationen behövde en större bas
för att konkurrera i olika upphandlingar.
För Bräcke diakoni var det viktigt att
tillväxten utgick från både vision och
värdegrund.
– Visionen om ett medmänskligare
samhälle präglar vårt arbete. Om vi ska
mena allvar med den visionen behöver
vi tillgängliggöra vård och omsorg för
dem vi finns till för – det är den
egentliga drivkraften. Det är därför vi
vill göra mer för fler. Vi ser också att det
är viktigt att den tredje sektorn är med i
större utsträckning i välfärdssverige.
Helene Mellström beskriver att det var
svårt att växa i Göteborg på grund av att
staden gärna ser att välfärden utförs i
egen regi. Det var därför stiftelsen
började titta på andra orter än
Göteborg.

Har det fungerat bra?
–För oss var det bra. Vi har huvud
kontor i Göteborg men såg att det fanns
möjligheter på andra platser som i
Mälardalen och i Halland. Beslutet att
öppna för andra orter bidrog till att vi
kunde växa snabbare.
Att det införts valfrihetssystem, där den
enskilde själv får välja utförare, har även
det varit fördelaktigt för Bräcke diakoni.
– Tidigare jobbade vi mycket med
upphandling av entreprenader. Men
tyvärr blir det ganska kortsiktigt och det
passar inte oss. När det gäller valfrihets
system som LOV, finns möjlighet att
driva verksamhet över lång tid.
Vad finns det för framtida utmaningar
för att fortsätta att skapa tillväxt i er
verksamhet?
– Det kommer att vara den politiska
inriktningen, hur stor viljan kommer
vara att öppna upp för alternativa
utförare i välfärden. Det kommer att
vara en jättestor utmaning för oss. Det
gäller både på kommunal, regional och
statlig nivå.
Har du några tips till andra medlems
organisationer som önskar arbeta mer
med sin tillväxt?
– Titta på var organisationen har sin
bas. Det är lättare att göra mer av det ni
gjort tidigare än att gå in på helt nya
fält. Men det viktigaste ändå, skulle jag
säga, är att inte tappa er vision och
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värdegrund. Varför gör ni det ni gör?
Det är inget självändamål att växa bara
för växandets skull. Man måste vilja
något. För oss handlar det om att göra
gott för dem vi finns till för, det har varit
en drivkraft för oss i snart 100 år – då
gäller det att den finns kvar.
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Resultat och vinstmarginaler
Famnas medlemmar hade år 2020 en vinstmarginal på 3,7 procent, en höjning från
föregående år då motsvarande nyckeltal var 2 procent.
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 idéburen verksamhet. De
har inga externa ägare som kräver utdelning på insatt kapital.
Vinstmarginal 2008–2020, procent
25

Vinstmarginalens
utveckling över
tid. De största
variationerna
beror på fastighets
försäljningar vissa
år.
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I diagrammet ovan kan vi följa utvecklingen av vinstmarginalen från år 2008–2020.
Topparna under 2010, 2014 och 2018 är främst en följd av avyttringar av
anläggningstillgångar, eller av andra finansiella intäkter.
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Resultat med och utan ﬁnansnetto för de
12 största organisationerna
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Av diagrammet ovan framgår att Famnas tolv största medlemmar netto tillför den
svenska välfärden resurser, eftersom de utan sina positiva finansnetton går back. Ett
annat sätt att uttrycka det är att de får för dåligt betalt för de tjänster de utför,
eftersom kostnaderna inte täcks.

Vinstmarginal fördelad på storlek
Omsättning (mkr)

Vinstmarginal

S

0–9,99

0,9 %

M

10–49,9

2,4 %

L

50–99,9

1,8 %

XL

100–

4,4 %
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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 2020 uppgår dessa intäkter till
82,2 procent (6 978 miljoner kronor) av totalen – en liten minskning från föregående
verksamhetsår då den uppgick till 84,9 procent. Resterande intäkter kommer från
bidrag (9,3 procent), gåvor (4,8 procent) och övrigt (3,6 procent). Intäkter från bidrag
och gåvor har sett en mindre ökning jämfört med 2019. Bidrag avser ekonomiskt
stöd från offentliga medel, till exempel föreningsbidrag, medan gåvor avser
ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag.
Intäkter 2020

Verksamhet 82,2 %
Bidrag 9,3 %
Gåvor 4,8 %
Övrigt 3,6 %

Ersättning från
kommun och
region för utförda
tjänster är den
största inkomst
källan och uppgår
till 82,2 procent.

Tillväxtrapport 2021 | Så klarade Famnas medlemmar första coronaåret

23

FAMNA

Famnas tolv största medlemmar sett till
totala intäkter i tusentals kronor 2020 (2019)
1. Ersta diakoni 1 216 228 (1 246 433)
2. Bräcke diakoni 908 612 (912 518)
3. Stockholms Stadsmission 825 202 (802 830)
4. Stockholms Sjukhem 734 645 (726 024)
5. Stora Sköndal 564 675 (557 048)
6. RFSU 392 903 (230 868)
7. Mo Gård 323 209 (305 787)
8. Furuboda 234 540 (227 997)
9. Göteborgs Stadsmission 215 469 (187 203)
10. Danviks hospital 191 210 (177 048)
11. Solåkrabyn 140 094 (137 038)
12. Hagastiftelsen 119 173 (117 794)
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Tio2030
Det har länge funnits en ambition att idéburna välfärdsaktörer ska ta plats inom
välfärdssektorn och ibland en politisk tro att så redan är fallet.12 Men idéburna
aktörer har legat kvar runt 3 procent av sektorn i många är här i Sverige, till skillnad
från i våra grannländer Norge och Danmark.
Famna antog på sitt årsmöte 2018 målet Tio2030, det vill säga att andelen idéburen
välfärd i Sverige år 2030 ska vara 10 procent. För att nå de nivåerna krävs såväl
entreprenörskap hos sektorns aktörer som ledarskap bland de politiker som skapar
förutsättningarna vad gäller lagar, regelverk och ersättningsnivåer och inte minst bland
de beslutsfattare i regioner och kommuner som tillämpar LOU, LOV och emellanåt IOP.13
Famna arbetar med både påverkan av beslutsfattare och utveckling av medlemmarnas
entreprenörskap. Under 2020 bedrevs ett tillväxtprojekt tillsammans med ett tiotal
mellanstora medlemmar. Från och med 2021 har det vuxit till ett flerårigt program
kallat ”Tillväxt och utveckling Tio2030”, förkortat TUT. Inom ramen för detta program
har under 2021 bland annat erbjudits seminarier och utbildningar på teman som
idéburet offentligt partnerskap, förvärv och integration av verksamheter, samt
workshops för att reflektera över och stärka ledarskapsförmågor.
Under 2020 genomförde Famna en kvalitetsinventering bland medlemmarna som
sammanställdes i en kvalitetsrapport. Systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning
för tillväxt. Idéburen sektor måste kunna bli en större del av välfärdsproduktionen
utan att tappa sin särart eller kvalitet. Kvalitetsrapporten visar att vi har en stabil
grund att stå på vad det gäller utveckling av våra egna verksamheter. För att
omvandla kvalitet i välfärdsproduktionen till tillväxt behöver vi nå ut med särart och
mervärde. Famnas medlemmar verkar i olika branscher och har olika förutsättningar
och behov av stöd. Mätningar visar att idéburna verksamheter inom vård- och
omsorg håller en god kvalitet i jämförelse med offentlig och privat vinstdriven
välfärd.14

12 Famnas politikerundersökning (2018), https://www.famna.org/famna2014/wp-content/uploads/2018/04/__
pressmeddelande-famna-undersokning-av-lokalpolitiker.pdf. Inför valåret 2022 genomförs en ny politiker
undersökning som presenteras våren 2022.
13 Lagen om offentlig upphandling, Lagen om valfrihetssystem respektive Idéburet Offentligt Partnerskap.
14 Broms, R., Dahlström, C. & Nistotskaya, M. (2021). Provider Ownership and Service Quality: Evidence from Swedish
Residential Care Homes (Serie 2021:7). The Quality of Government Institute.
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Famna arbetar med att skapa bättre förutsättningar både vad det gället avtalsformer
och ersättningsnivåer. En del av det påverkansarbetet har varit att driva på ett
lagförslag baserat på Samuel Engbloms utredning SOU 2019:56 Idéburen välfärd,
vilket är utlovat till våren 2022.15

15 ”Dags att gå från snack till verkstad när det gäller idéburen välfärd, Löfven”, 2021, 25 oktober i Dagens Samhälle.
Hämtad 2021-11-17 från https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/dags-att-ga-fran-snack-till-verkstad-nardet-galler-ideburen-valfard-lofven/
Lena Micko: De idéburna aktörerna kan bidra ännu mer till vår gemensamma välfärd, 2021, 2 november i Dagens
Samhälle. Hämtad 2021-11-25 från https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lena-micko-de-ideburnaaktorerna-kan-bidra-annu-mer-till-var-gemensamma-valfard/
Prop. 2021/21:96. Idéburna aktörer i välfärden. Hämtad 2021-11-25 från https://www.regeringen.se/48e01c/
contentassets/e9b20ecac0b940a8b866bf99a8fd2ad2/prop-forteckn-varen-2021-slutlig-tillgangl.anpassad.pdf
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Fakta om Tillväxtrapporten 2021
Underlaget till Tillväxtrapporten 2021 utgörs av våra medlemmars årsredovisningar
för 2020, samt motsvarande källor tidigare år som byggts på. När nya organisationer
blir medlemmar tillförs senaste verksamhetsårets och även näst senaste verksam
hetsårets uppgifter till databasen. På så sätt kan korrekta jämförelser göras från år till
år.
Varje gång vi mäter tillväxten så gör vi alltså det genom att ta de befintliga med
lemmarnas omsättning det senaste året och jämföra den med samma medlemmars
omsättning året innan. Får Famna en ny medlem som omsatte 100 miljoner kronor
både år 2020 och 2019 så räknas alltså den omsättningen med båda åren. Det
innebär att omsättningen för 2019 då blir högre i den senare rapporten än den vi
räknade med förra året, när den medlemmen inte hunnit gå med i Famna.
Tillväxten påverkas således inte av att Famnas medlemsantal växer årligen.
Grafen som visar resultat för respektive år bygger dock på uppgifterna för dem som
är medlemmar för året i fråga 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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