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SCB CIVILA SAMHÄLLET  
 
Omfattning och avgränsning 
På uppdrag av Regeringen har SCB i samråd med en referensgrupp tagit fram en studie 
kring det svenska civila samhället. Referensgruppen har bestått av ett 20-tal 
representanter från Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, 
Ungdomsstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, FAMNA, Svenska kyrkan, 
Coompanion, Socialt forum, Kulturrådet, Ideell arena, Handelshögskolan, Ersta Sköndal 
högskola, studieförbunden m.fl. Studien har avgränsats till att omfatta: Organisationer 
med anställda, organisationer med utbetald lönesumma, organisationer med minst en 
inlämnad kontrolluppgift (KU), organisationer med intäkter, organisationer med tillgångar 
över 10 miljoner kronor och/eller intäktsränta/kapitalvinst över en halv miljon kronor. 
 
Sammanfattning 
Ovanstående avgränsningar innebär att antalet organisationer minskat från 211 000 till 
50 000 organisationer. Den sistnämnda kravställningen kring tillgångar innebär att 
undersökningen avgränsats till det civila samhällets medelstora och stora organisationer 
och därmed uteslutit en stor del av det civila samhällets frivilligkraft. Glädjande är att 
undersökningen använder ICNPO:s klassificering av ideella organisationer. En 
klassificering som Charity Ratings givarguide utgått ifrån sedan starten 2006. Det har 
genom tiderna gjorts många olika undersökningar och skrivits många böcker kring det 
civila samhället. Dock är den stora massan av dessa icke jämförbara eftersom urvalet 
och avgränsningar inte överensstämmer. Tyvärr skiljer sig inte SCB´s rapport från detta 
faktum då struktur och avgränsningar gör det svårt att koppla resultatet till andra 
undersökningar gjorda bakåt i tiden. Förhoppningen är att denna undersökning kommer 
att utgöra standarden för liknande kommande undersökningar så att trendanalyser kan 
genomföras. 
 
Rapporten tydliggör skillnaderna inom det civila samhället. Här framträder tydligt att den 
sociala sektorn lever i en starkt utsatt situation med endast två månaders reserver. Ökad 
finansiering som kan bygga upp kapital inom sektorn bör ses som nödvändig. Sektorns 
låga likviditet återspeglas även i sektorns arvodering som är den lägsta inom det civila 
samhället med en medellön på 21 000kr/mån. 
 
Det är tydligt att stiftelser som är den sektor som har de största tillgångarna i stor 
utsträckning lever på sitt kapital och därmed, i relation till andra sektorer, är i mindre 
behov av intäkter från annat håll. Stiftelser fördelar sina finansiella medel på 82 % i 
långfristiga placeringar, 10 % i kortfristiga placeringar och 8 % i kassan. Detta kan 
jämföra med finansiella medel inom social sektor som fördelas på 40 % i långfristiga 
placeringar, 18 % i kortfristiga placeringar och 42 % i kassan. 
 
Det kan konstateras att det civila samhället inte nyttjar intäktspotentialen i sina stora 
medlemsbaser. Rekreation och kulturs 8 miljoner medlemmar står för 10% av sektorns 
intäkter, Religiösa samfund och föreningars 600 000 medlemmar för 4% av sektorns 
intäkter och Internationella verksamheters 530 000 medlemmar för endast 2% av 
sektorns intäkter. 
 
Mer självklart är det då att dessa sektorer innehar den största delen volontärkraft. Här 
står Religiösa samfund ut ur mängden med en ratio av 2 till 1 eller ca 3 200 medelantal 
heltidsanställda i relation till ca 6 500 medelantal ideellt arbetande heltidsekvivalenter.
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______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kaptensgatan 6, 111 114 57 Stockholm 

www.charityrating.org 

Frivilligkraft 
Antalet heltidsanställda var knappt 61 000 personer och antalet ideella 
heltidsekvivalenter var 53 000 personer. Intressant är att antalet frivilliga 
heltidsarbetstider i stort sett är lika många som antalet heltidsanställda. Det mest 
intressanta är dock att undersökningens troligtvis utesluter den stora massan av 
frivilligkraft. 
 
Medlemskap 
SCB:s rapport Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) fastställde att antalet 
medlemskap i ideella föreningar under år 2000 var ca 19 miljoner. 2009 års siffra på 25 
miljoner medlemskap visar därmed på en stark tillväxt för medlemskap vilket står tvärt 
emot den gängse bilden av att föreningslivet och antalet medlemskap minskar. Flest 
medlemmar, 3,6 miljoner, återfinns inom idrotts- och friluftsföreningar. 50 % av dessa är 
aktiva vilket placerar dem på andra plats tätt efter kultursektorns 54 % aktiva av 3 
miljoner medlemmar. Trots en hög aktivitetsgrad stod medlemsavgifter för endast 10 % 
av rekreation och kultursektorns intäkter. Detsamma gällde för sektorn Internationell 
verksamhets 530 000 medlemmar som endast utgjorde 2 % av sektorns intäkter och 
Religiösa samfunds 600 000 medlemmar som endast utgjorde 4 % av sektorns intäkter. 
 
Juridiska former 
Den absolut vanligaste formen för ideella organisationer är just den ideella föreningen 
(80 % av urvalet). 
 
Finansiell redovisning 
Den ideella sektorns omsättning inklusive Svenska Kyrkan var 145 miljarder kronor. Den 
största posten på intäktssidan är mottagna bidrag och gåvor 57 miljarder kronor som 
står för ca 40 % av intäkterna. Den näst största posten 36 miljarder kronor (25 %) utgörs 
av medlemsavgifter. De tre största kostnadsposterna var övriga externa kostnader, 
Lämnade bidrag, stipendier och gåvor samt personalkostnader som samtliga stod för 40 
miljarder kronor vardera (30 % vardera av totala kostnader). Det faktum att övriga 
externa kostnader utgör 30 % av totala kostnader ger tydligt bevis för att det krävs en 
mer transparent redovisningsmetod för att givare skall förstå ideella organisationers 
finansiella redovisning. Det samlade värdet av finansiella placeringar (långsiktiga, 
kortsiktiga placeringar och kassa) uppgick till 172 miljarder kronor att jämföra med 
sektorns totala kostnader på 145 miljarder. Detta innebär att sektorn i stort klarar sig ett 
drygt år på den likvida delen av sina totala tillgångar (Kort- och långfristiga placeringar 
samt kassa). Av dessa likvida medel låg 70 % i långfristiga placeringar, 11,5% i 
kortfristiga placeringar och 18.5% i kassan. Den totala avkastningen på kapitalet var 9,5 
miljarder kronor dvs. 4,4 %.  
 
De största tillgångarna innehas av stiftelser (89 miljarder kronor) men den organisation 
som innehar det enskilt största tillgångarna är Svenska Kyrkan (36 miljarder kronor). 
Dessa tillgångar gör att stiftelser i snitt klarar sig 4 ½ år på den likvida delen av sina 
tillgångar. I jämförelse klarar sig organisationerna inom sektorn social trygghet endast 2 
månader på den likvida delen av sina tillgångar. Stiftelser har även högst andel 
långsiktiga placeringar (82 %) och minst medel i kassan (8 %) till skillnad från Miljö och 
djurskydd som har lägst andel långsiktiga placeringar (14 %) och Social trygghet som 
har högst andel medel i kassan (42 %). Stiftelser har samtidigt den högsta finansiella 
avkastningen på 11 %. Den lägsta finansiella avkastningen står sektorn Social trygghet 
för (3 %) tätt följd av Svenska Kyrkan (4 %). 
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Arbets- och volontärtider 
Tre av de områden som har högst årsarbetstider (i snitt ca 1800tim/år) har även de 
högsta årsarbetstiderna för ideellt arbetande (i snitt ca 140tim/år). Dessa områden är 
Stiftelser, insamlande organisationer, volontärverksamhet, internationell verksamhet 
samt religiösa samfund och föreningar. Störst andel volontärkraft återfinns inom 
religiösa samfund med en ratio av 2 till 1 eller 3 200 medelantal heltidsanställda i relation 
till 6 500 medelantal ideellt arbetande heltidsekvivalenter. Medelinkomsten i sektorn 
ligger på ca 28 000kr/mån. Detta kan jämföras med ca 35 000kr/mån1 för tjänstemän i 
privat sektor och inom offentlig sektor ca 28 000kr/mån2. Den lägsta medelinkomsten 
återfinns inom den sociala sektorn (21 000kr/mån) och den högsta medelinkomsten 
återfinns inom internationell verksamhet (ca 50 000kr/mån) 
 
Sammanfattning per sektor 
 
Rekreation och kultur 
Sektorns totala omsättning var 21 miljarder kronor och tillgångar 26 miljarder kronor. 80 
% av sektorns intäkter och kostnader kommer från idrott och friluftsverksamheter. 
Idrotten stod för 75 % av de anställda och nästan 64 % av de ideellt arbetande. Idrotts- 
och friluftsföreningar hade 3,6 miljoner medlemmar varav 50 % var aktiva. 3 miljoner 
personer var medlemmar i en kultur-, dans-, musik- eller teaterförening varav 54 % var 
aktiva. Dessa båda delområden hade störst andel aktiva medlemmar bland alla sektorer. 
Sektorns organisationer hade vidare i 13 740 anställda och hela 413 482 ideellt arbetande 
och totalt 8 miljoner medlemmar. Trots detta faktum stod medlemsavgifter endast för 10 
% av sektorns intäkter. Den största intäktsposten för idrott var intäkter från försäljning 
(54 %). De samlade värdet av finansiella placeringar uppgick till ca 14 miljarder kronor att 
jämföra med sektorns totala kostnader på 21 miljarder vilket betyder att sektorn i stort 
klarar sig ett drygt halvår på den likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel 
låg 50 % i långfristiga placeringar, 12 % i kortfristiga placeringar och 38 % i kassan. Den 
totala avkastningen på kapitalet var 781 miljoner kronor dvs. 5,6 %.  
 
Utbildning och forskning 
De totala intäkterna tillika kostnaderna var 13 miljarder kronor. Med 10 miljarder kronor 
(82 % av intäkterna) var mottagna gåvor den största intäktsposten. Forskningsområdet 
hade med 6 miljarder kronor 55 % av sektorns tillgångar medan utbildning stod för 74 % 
av intäkterna och 76 % av kostnaderna. Sektorns tillgångar bestod till 80 % av likvida 
medel där nästa 70 % låg i långfristiga placeringar. Forskningsområdet delade totalt ut 
4,1 miljarder kronor under året. Sektorns organisationer hade vidare i 10 469 anställda 
och 43 643 ideellt arbetande och totalt 261 864 medlemmar. De samlade värdet av 
finansiella placeringar uppgick till ca 8,5 miljarder kronor att jämföra med sektorns totala 
kostnader på 13 miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig ett drygt halvår på 
den likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 67 % i långfristiga 
placeringar, 8 % i kortfristiga placeringar och 15 % i kassan. Den totala avkastningen på 
kapitalet var 663 miljoner kronor dvs. 7,7 %. 
 

                                                
1 SCB arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 
2
 SCB Lönestrukturstatistik 



______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kaptensgatan 6, 111 114 57 Stockholm 

www.charityrating.org 

Hälsa 
70 % av sektorns intäkter och tillika kostnader på 1,9 miljarder kronor är kopplade till 
vård och omsorg. Segmentet har även 66 % av tillgångarna och flest anställda. 60 % av 
intäkterna kommer från försäljning. Sektorns organisationer hade vidare i 2 771 anställda 
och 5 891 ideellt arbetande och totalt 80 041 medlemmar. De samlade värdet av 
finansiella placeringar uppgick till ca 772 miljoner kronor att jämföra med sektorns totala 
kostnader på 1,9 miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig ett halvår på den 
likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 36 % i långfristiga 
placeringar, 28 % i kortfristiga placeringar och 36 % i kassan. Den totala avkastningen på 
kapitalet var 28 miljoner kronor dvs. 3,6 %. 
 
Social trygghet 
88 % av sektorns intäkter på 31 miljarder kronor är kopplade till delverksamheten 
inkomststöd, underhåll och materiell hjälp (där a-kassor ingår). Av denna anledning var 
dens törsta intäkts- och kostnadsposten mottagna och lämnade bidrag. Segmentet har 
även 66 % av tillgångarna och flest anställda. 60 % av intäkterna kommer från 
försäljning. Sektorns organisationer hade vidare i 5 623 anställda och 16 775 ideellt 
arbetande och totalt ca 3,2 miljoner medlemmar. 74 % av de ideellt arbetande och 64 % 
av anställda samt 100 % av sektorns medlemmar återfanns inom området social 
trygghet. De samlade värdet av finansiella placeringar uppgick till ca 4,5 miljarder kronor 
att jämföra med sektorns totala kostnader på 30 miljarder vilket betyder att sektorn i stort 
klarar sig 2 månader på den likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 
40 % i långfristiga placeringar, 18 % i kortfristiga placeringar och 42 % i kassan. Den 
totala avkastningen på kapitalet var 90 miljoner kronor dvs. 2 %. 
 
Miljö och djurskydd 
85 % av sektorns intäkter på 472 miljoner kronor kom till största del från bidrag (40 %) 
och medlemsavgifter (37 %). Kortfristiga placeringar och kassa stod för ca 85 % av 
likvida medel. Sektorns organisationer hade vidare i 300 anställda och 8 927 ideellt 
arbetande och totalt ca 1,2 miljoner medlemmar. De samlade värdet av finansiella 
placeringar uppgick till ca 554 miljoner kronor att jämföra med sektorns totala kostnader 
på 461 miljoner vilket betyder att sektorn i stort klarar sig drygt ett år på den likvida delen 
av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 14 % i långfristiga placeringar, 57 % i 
kortfristiga placeringar och 29 % i kassan. Den totala avkastningen på kapitalet var 39 
miljoner kronor dvs. 7 %. 
 
Bostäder, social och samhällelig utveckling 
64 % av sektorns intäkter på 2,1 miljarder kronor kom från medlemsavgifter. Endast 45 
% av tillgångarna på totalt 4,2 miljarder kronor bestod av likvida medel och av dessa 
stod kassan för 60 % av likvida medel. Sektorns organisationer hade vidare i 862 
anställda och 39 042 ideellt arbetande och totalt 802 411 medlemmar. De samlade värdet 
av finansiella placeringar uppgick till ca 2 miljarder kronor att jämföra med sektorns 
totala kostnader på 2,1 miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig drygt ett år på 
den likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 34 % i långfristiga 
placeringar, 7 % i kortfristiga placeringar och 59 % i kassan. Den totala avkastningen på 
kapitalet var -1 miljon kronor dvs. 0 %. 
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Lagstiftning, opinionsbildning och politik 
Sektorns intäkter uppgick till 3,5 miljarder kronor och kostnader till 3,6 miljarder kronor. 
Medborgerliga opinionsbildande organisationer var störst med 60 % av intäkterna och 
88 % av medlemmarna av totala intäkter på 3,6 miljarder kronor. Det ideella arbetet var 
störst i politiska organisationer med 57 % av alla volontärer. 58 % av sektorns intäkter på 
3,6 miljarder kronor kom från bidrag och gåvor. Hela 65 % av tillgångarna på totalt 4,8 
miljarder kronor bestod av likvida medel och av dessa stod kassan för ca 40 %. Sektorns 
organisationer hade vidare i 2 747 anställda och 97 309 ideellt arbetande och totalt ca 2,5 
miljoner medlemmar. De samlade värdet av finansiella placeringar uppgick till ca 3,2 
miljarder kronor att jämföra med sektorns totala kostnader på 3,5 miljarder vilket betyder 
att sektorn i stort klarar sig knappt ett år på den likvida delen av sitt egna kapital. Av 
dessa likvida medel låg 33 % i långfristiga placeringar, 28 % i kortfristiga placeringar och 
39 % i kassan. Den totala avkastningen på kapitalet var 132 miljoner kronor dvs. 5 %. 
 
Stiftelser, insamlande organisationer och volontärverksamhet 
De totala intäkterna var 21 miljarder kronor, kostnaderna 17 miljarder kronor och 
tillgångarna 89 miljarder kronor. Den största intäktsposten var finansiella intäkter som 
stod för 41 % av de totala intäkterna. Sektorns organisationer hade vidare i 8 228 
anställda och 25 861 ideellt arbetande och totalt 14 274 medlemmar. De samlade värdet 
av finansiella placeringar uppgick till ca 75 miljarder kronor att jämföra med sektorns 
totala kostnader på 17 miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig 4 ½ år på den 
likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 82 % i långfristiga 
placeringar, 10 % i kortfristiga placeringar och 8 % i kassan. Den totala avkastningen på 
kapitalet var 5,7 miljarder kronor dvs. 7,6 %. 
 
Internationell verksamhet 
De totala intäkterna var 3 miljarder kronor, kostnaderna 2,9 miljarder kronor och 
tillgångarna 2,5 miljarder kronor. Den största intäktsposten var bidrag och gåvor som 
stod för 89 % av intäkterna. Intressant är att medlemsavgifter endast stod för 2 % av 
totala intäkter. Sektorns organisationer hade vidare i 885 anställda och 4 925 ideellt 
arbetande och totalt 528 417 medlemmar. De samlade värdet av finansiella placeringar 
uppgick till ca 1,9 miljarder kronor att jämföra med sektorns totala kostnader på 2,9 
miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig 8 månader på den likvida delen av sitt 
egna kapital. Av dessa likvida medel låg 60 % i långfristiga placeringar, 4 % i kortfristiga 
placeringar och 36 % i kassan. Den totala avkastningen på kapitalet var 125 miljoner 
kronor dvs. 6,7 %. 
 
Religiösa samfund och föreningar (exklusive Svenska Kyrkan) 
Exklusive Svenska Kyrkan var de totala intäkterna 3,1 miljarder kronor, kostnaderna 3,2 
miljarder kronor och tillgångarna 5,4 miljarder kronor. Den största intäktsposten var 
bidrag och gåvor som stod för 58 % av intäkterna. Intressant är att medlemsavgifter 
endast stod för 4 % av totala intäkter. Sektorns organisationer hade vidare i 3 266 
anställda och 85 397 ideellt arbetande och totalt 596 213 medlemmar. De samlade värdet 
av finansiella placeringar uppgick till ca 2,3 miljarder kronor att jämföra med sektorns 
totala kostnader på 3,2 miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig 8 månader på 
den likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 47 % i långfristiga 
placeringar, 2 % i kortfristiga placeringar och 51 % i kassan. Den totala avkastningen på 
kapitalet var 49 miljoner kronor dvs. 2 %. 
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Svenska Kyrkan 
Svenska Kyrkans totala intäkter var 21 miljarder kronor, kostnaderna 19 miljarder kronor 
och tillgångarna 36 miljarder kronor. Den största intäktsposten var medlemsavgifter som 
stod för 61 % av intäkterna. Svenska Kyrkan hade vidare ca 23 000 anställda, och 6,7 
miljoner medlemmar vilket motsvarar 71 % av befolkningen. De samlade värdet av 
finansiella placeringar uppgick till ca 19 miljarder kronor att jämföra med sektorns totala 
kostnader på 19 miljarder vilket betyder att Svenska Kyrkan klarar sig 1 år på den likvida 
delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 52 % i långfristiga placeringar, 6 % 
i kortfristiga placeringar och 42 % i kassan. Den totala avkastningen på kapitalet var 622 
miljoner kronor dvs. 3,2 %. 
 
Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 
De totala intäkterna var 15 miljarder kronor, kostnaderna 15 miljarder kronor och 
tillgångarna 45 miljarder kronor. Den största intäktsposten var medlemsavgifter som 
stod för drygt 75 % av de totala intäkterna. Sektorns organisationer hade vidare i 5 782 
anställda och 75 519 ideellt arbetande och totalt 4 433 365 medlemmar. De samlade 
värdet av finansiella placeringar uppgick till ca 32 miljarder kronor att jämföra med 
sektorns totala kostnader på 15 miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig drygt 
2 år på den likvida delen av sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 80 % i 
långfristiga placeringar, 6 % i kortfristiga placeringar och 14 % i kassan. Den totala 
avkastningen på kapitalet var 1 miljard kronor dvs. 3,1 %. 
 
Övrig icke-vinstdrivande verksamhet 
De totala intäkterna var 9 miljarder kronor, kostnaderna 9 miljarder kronor och 
tillgångarna 15 miljarder kronor. Den största intäktsposten var mottagna bidrag, gåvor 
och transfereringar samt intäkter från försäljning som tillsammans stod för 74 % av de 
totala intäkterna. Sektorns organisationer hade vidare i 6 026 anställda och 117 705 
ideellt arbetande och totalt 4 4145 143 medlemmar. De samlade värdet av finansiella 
placeringar uppgick till ca 8 miljarder kronor att jämföra med sektorns totala kostnader 
på 9 miljarder vilket betyder att sektorn i stort klarar sig ca 1 år på den likvida delen av 
sitt egna kapital. Av dessa likvida medel låg 51 % i långfristiga placeringar, 16 % i 
kortfristiga placeringar och 33 % i kassan. Den totala avkastningen på kapitalet var 328 
miljoner kronor dvs. 4,1 %. 
 



______________________________________________________________________________ 

 
Charity Rating Ideell förening 

Kaptensgatan 6, 111 114 57 Stockholm 

www.charityrating.org 

Offentlig sektors finansiering 
Mottagna bidrag stod för 34 % av ideella organisationers totala intäkter. 11 % kom från 
bidrag från övriga sektorer och 55 % kom från egna intäkter. Den offentliga 
finansieringen uppgick till 16,5 miljarder kronor vilket var en ökning med 1,1 miljarder 
kronor (7%+) mot 2008. Den största ökningen sker inom försvarsorganisationer (+28%). 
Inom två sektorer minskar bidraget. Samhällsskydd och rättsskipning (-3 %) och Socialt 
skydd (-5 %). Det största bidraget om 4,6 miljarder kronor ges till Näringslivsfrågor. 
Bidraget till Utbildning och allmän förvaltning var vardera 4 miljarder. Bistånd gavs 2,8 
miljarder kronor. 
 
Kommunerna 
Köp av verksamheter uppgick till 12,7 miljarder kronor till största del inom 
utbildningsområdet med den största posten om 4,6 miljarder kronor inom förskola och 
skolbarnomsorg. Samtidigt gav kommunerna 3,9 miljarder kronor i bidrag och här var 
den största bidragstagaren fritidsverksamheter med 1,5 miljarder kronor. 
 
Landstingen 
Köp av verksamheter uppgick till 0,8 miljarder kronor med den största posten om 0,4 
miljarder kronor inom specialiserad somatisk vård. Samtidigt gav Landstingen 1,5 
miljarder kronor i bidrag och här var den största posten kulturbidrag med 0,8 miljarder 
kronor. 

 


