Riksorganisationen för idéburen välfärd

Famnas politikerundersökning – mars 2022

Sveriges politiker vill
ha mer idéburen välfärd
• Företrädare för samtliga partier vill att den idéburna välfärden ska bli
minst fem gånger större än i dag
• Enligt politikerna är det viktigaste argumentet för idéburen välfärd att
den bidrar med ett synsätt som varken privata eller offentliga aktörer har

• Åtta av tio riksdagspolitiker är positiva till en lag om IOP (idéburet
offentligt partnerskap)
• Sju av tio riksdagspolitiker är positiva till att lagstifta om att göra det
möjligt att rikta upphandlingar till idéburna aktörer

• Sju av tio lokalpolitiker är positiva till att rikta upphandlingar till idéburna
aktörer när det finns lagliga möjligheter
• Åtta av tio lokalpolitiker är positiva till att ta initiativ för att skapa fler
IOP:er i sin kommun eller region

Sveriges ledande
politikers uppfattning
om idéburen välfärd
Samtliga riksdagsledamöter, region- och
kommunalråd samt ordföranden i viktiga nämnder
har tillfrågats om sin syn på idéburen välfärd
Famna genomförde en snarlik undersökning 2018

Sveriges ledande politikers
uppfattning om idéburen välfärd
• Vi frågade samtliga
• Riksdagsledamöter
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välfärden
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• Det är alltså inte fråga om en
undersökning med slumpvis urval, alla
är tillfrågade
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• Vi skickade 1774 enkäter och fick 431
svar på våra frågor
• Svar från vart tredje regionråd, vart
fjärde kommunalråd och
riksdagsledamot
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Kännedom om
idéburen välfärd
Frågeområde 1

Riksdagspolitiker känner till
idéburen välfärd mer än lokalpolitiker
Fråga: Hur bekant är du med
begreppet idéburen välfärd? (procent)
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Lokalpolitiker har ökat
kännedomen rejält
Lokalpolitikers kännedom 2018 jämfört med 2021 (procent)
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Stadsmissionerna välkända men
Röda Korset och Rädda Barnen i särklass
Fråga: Vilka av följande idéburna aktörer känner du till?
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Kännedomen om samtliga aktörer
har ökat jämfört med 2018
Förändring av kännedom 2021 jämfört med 2018
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Kännedomen för varje aktör mäts på en skala 1-100 där ”Känner till väl”=1, ”Känner till namnet”=0,5 och ”Känner inte till”=0.
År 2018 fick kännedomen om Göteborgs Stadsmission värdet 26 medan det år 2021 var 56, en ökning med 30 enheter.

Synen på
idéburen sektor
Frågeområde 2

Idéburna aktörers
unika synsätt viktig styrka
I vilken grad instämmer du i följande påståenden?
Idéburna aktörer bidrar med ett unikt synsätt som varken
privata eller offentliga aktörer har
Det viktigaste med en idéburen välfärdsaktör är att den är
grundad i en sammanhållen filosofi
Det viktigaste med idéburna välfärdsaktörer är att de inte är
vinstsyftande
Idéburna aktörer är ofta snabbare än andra att skapa nya
verksamheter när de ser ett behov

Idéburna välfärdsaktörer missgynnas ofta i upphandlingar
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Rikspolitiker instämmer något mer
Genomsnittliga svar per politikergrupp
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Icke-vinstsyftet är frågan
som skiljer partierna åt
Genomsnittliga svar per partigrupp på påståendet ”Det viktigaste
med idéburna välfärdsaktörer är att de inte är vinstsyftande”
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Det viktigaste med idéburna välfärdsaktörer är att de inte är vinstsyftande.
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Bör idéburen
välfärd växa?
Frågeområde 3

Stort stöd för idéburen tillväxt
Fråga: De idéburna utgör i dag cirka 3 procent av välfärden, de
kommersiella utgör cirka 20 procent medan de offentliga
verksamheterna utgör cirka 77 procent.
Om du fick önska, hur tycker du att detta borde se ut om tio år?
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Alla partier vill öka idéburnas andel
men skillnad i synen på kommersiella
Samma fråga, svaren fördelade på partigrupper
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Vilka åtgärder
stöder politikerna?
Frågeområde 4

Frågan vi ställde:
• För att öka den idéburna delen av välfärden krävs
det politiska beslut.
Vilka av följande åtgärder skulle du vara beredd att
ställa dig bakom?
• Frågorna är anpassade till den politiska nivån,
rikspolitiker får frågor om lagstiftning

Rikspolitiker stöder flera åtgärder
för att öka idéburen välfärd
Börja mäta andelen av välfärden som idéburna aktörer står för
i Sverige?
Ta initiativ till en lag om idéburna offentliga partnerskap, IOP,
för att underlätta för denna form av samverkan?
Möjliggöra riktade upphandlingar inom ramen för (LOU) så att
kommuner och regioner kan vända sig till endast idéburna, om
de så vill?
Sätta upp ett mål för hur stor andel idéburna aktörer bör står
för i slutet av nästa mandatperiod?

Möjliggöra öronmärkta delar för idéburna i valfrihetssystem
inom ramen för (LOV)?
Sätta ett konkret mål att idéburna ska stå för minst 10 procent
av välfärden år 2030?
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Lokalpolitiker beredda att
genomföra åtgärder för idéburna
Börja mäta andelen av välfärden som idéburna aktörer står för
i din kommun/region?
Ta initiativ till fler idéburna offentliga partnerskap, IOP?

Genomföra utbildningsinsatser för tjänstemän?
Genomföra upphandlingar (LOU) med öronmärkta delar för
idéburna, när det finns lagliga möjligheter att göra det?

Sätta ett konkret mål för din kommun/region att idéburna ska
stå för minst 10 procent av välfärden år 2030?
Sätta upp ett mål för hur stor andel idéburna aktörer bör står
för i slutet av nästa mandatperiod?
0
Kan absolut tänka mig

Kan överväga

10

Osäker

20

30

40

Tror inte det

50

60

70

80

Tror absolut inte det

90

100

Famnas slutsatser av
undersökningen
• Kännedomen om idéburen välfärd har blivit bättre de
senaste tre åren.
• Sveriges politiker – från alla partier och såväl riks- som
lokalpolitiker – säger sig vara beredda att agera för att
den idéburna sektorn ska växa.
• Den avgörande frågan nu är om politikerna är beredda
att gå från ord till handling.
• I mars lägger regeringen propositionen idéburen välfärd.
Då är det upp till bevis för riksdagspolitikerna.

Frågor om undersökningen, kontakta
•
•
•
•

Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare
E-post: ulrika.stuart@famna.org
Telefon: 070-555 74 76
Webbplats: www.famna.org

• Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd
• Famnas medlemmar utgör en viktig del av det
svenska välfärdssamhället. Flera av medlemmarna
har i över hundra år erbjudit sociala tjänster,
kvalificerad vård och omsorg utan vinstsyfte

Fakta om undersökningen
• Undersökningen genomfördes av Mistat AB i
november 2021 på uppdrag av Famna.
• En enkät sändes med e-post till samtliga mottagare.
• E-postadresserna till lokalpolitikerna är levererade
av Bisnode AB. Adresserna till riksdagsledamöterna
är hämtade från Riksdagens webbsida.

