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Förord  
Statistiska centralbyrån fick i januari 2010 i uppdrag av regeringen 
att ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med FN:s sta-
tistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisa-
tioner. Statistiken skulle omfatta uppgifter avseende de delar av det 
civila samhället som dels redan omfattas av befintlig ekonomisk 
statistik, men dels också beskriva de delar som hittills inte täckts in 
samt relationerna mellan den offentliga sektorn och det civila sam-
hällets organisationer. Befintlig statistik om befolkningens del-
tagande skulle också redovisas. 

Föreliggande publikation är den andra utgåvan om det civila sam-
hället. SCB fick detta fortsatta uppdrag i enlighet med budget-
propositionen 2013 samt SCB:s regleringsbrev 2012. 

De förändringar som införts i 2010 års sammanställning avser för-
tydliganden av täckningen, en engelsk översättning, fördjupad 
information inom utbildningsområdet, kopplingar till andra under-
sökningar avseende vissa variabler och områden m.m. Den refe-
rensgrupp som varit knuten till uppdraget har kommit med värde-
fulla bidrag i detta avseende.  

Sammanställningen om det civila samhället får fortfarande betraktas 
som under uppbyggnad och får ses som underlag för fortsatt dis-
kussion kring det arbete som tar vid för en vidareutveckling av det 
framtida statistikområdet. 

Publikationen har utarbetats av Mats Wagndal och Kerstin Forssén 
vid avdelningen för Ekonomisk statistik, Annika Lindblom vid 
Processavdelningen samt Camilla Haglund vid avdelningen för 
Befolkning och välfärd (fördjupningsavsnittet avseende studie-
cirkelverksamhet, annan folkbildningsverksamhet samt folkhög-
skoleverksamhet).  

 

Statistiska centralbyrån i december 2012 

 

Folke Carlsson 

 Margareta Eriksson 
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SCB tackar 
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, 
myndigheter och organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig 
och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov. 
Den referensgrupp som varit knuten till uppdraget har givit 
värdefulla bidrag till arbetet med att definiera och beskriva vad det 
civila samhället omfattar.  
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Sammanfattning  
Inom ramen för SCB:s regeringsuppdrag 2010, med tillägg i budget-
propositionen 2013 samt SCB:s regleringsbrev 2012, offentliggörs nu 
för andra gången statistik från undersökningen Organisationers 
Ekonomi och andra existerande undersökningar med information 
som kan användas för att beskriva det civila samhället, främst i 
ekonomiska termer.  

Redovisade uppgifter avser i första hand endast år 2010. Samman-
ställningen är fortfarande att betrakta som under uppbyggnad och 
förbättringar som genomförts till år 2010, gör att årsjämförelser i 
många fall inte är relevanta att göra. 

Ett tilläggsuppdrag har tillkommit för år 2010 och avser fördjupning 
inom området studiecirkelverksamhet, annan folkbildningsverk-
samhet samt folkhögskoleverksamhet. Uppdraget redovisas under 
verksamhetsavsnittet Utbildning och forskning. 

Det civila samhället används här i betydelsen av en arena – skild 
från staten, marknaden och det enskilda hushållet – där människor, 
grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma 
intressen.1 Utifrån den ekonomiska statistiken har en definition 
gjorts för att kunna statistikföra området med en mätbar population.  

Det finns dock svårigheter med att fånga det civila samhället i en 
mätbar population. Enligt de avgränsningar som gjorts i samband 
med denna studie fanns det i SCB:s företagsdatabas cirka 77 000 
ekonomiskt aktiva organisationer 2010 som anses tillhöra det civila 
samhället. Dessa utgör rampopulation för beskrivningen av det 
civila samhället i den här publikationen. Antalet organisationer i det 
civila samhället oavsett ekonomisk aktivitet uppgick till drygt 
217 000. 

De undersökningar, alla genomförda på SCB, som främst bedömts 
vara aktuella är Organisationers ekonomi, Företagens ekonomi, 
Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan, Intäkts- och kostnads-
undersökningen för flerbostadshus, Undersökningar om levnadsför-
hållanden samt Räkenskapssammandragen och uppgifter från 
nationalräkenskaperna. 

                                                      
1 http://www.regeringen.se/sb/d/1982 
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Enligt regeringsuppdraget ska FN:s statistiksystem för satelliträken-
skaper om icke-vinstdrivande organisationer, International 
Classification of Non Profit Organisations (ICNPO), ligga  som grund 
för statistiken. Merparten av statistiken kommer från undersök-
ningen Organisationers ekonomi, som är anpassad till ICNPO-
klassificeringen. Övriga undersökningar har ett annat syfte än att 
mäta det civila samhället, vilket medför svårigheter att ge en 
gemensam bild av det civila samhället. 

Tabell 1 
Totala redovisade intäkter, kostnader och personer för det civila 
samhället 2010. Andelar för respektive undersökning, belopp i 
miljarder kronor 

 Totala 
intäkter 

Andel Totala 
kostnader 

Andel Antalet 
heltids- 

anställda 

Antalet 
syssel- 

satta 

Organisationers ekonomi 124 57 % 120 58 % 65 000 .. 
Företagens ekonomi 30 14 % 28 14 % 27 000 .. 
Ekonomisk redogörelse från 
Svenska kyrkan 21 10 % 19 9 % 23 000 .. 
Intäkts- och kostnadsunder-
sökningen för flerbostadshus 42 19 % 40 19 % .. 4 4001 

Total2 217 100 % 207 100 % .. 142 0001 

1) Uppgifterna är hämtade från Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
 

Som en indikation på storleken av det civila samhället som täcks in av 
de undersökningar som redovisas här ger en summering av antalet 
heltidsanställda 2010 från undersökningarna Organisationers eko-
nomi, Företagens ekonomi samt Ekonomisk redogörelse för Svenska 
kyrkan 115 000 personer. Till detta kommer sysselsatta i bostads-
rättsföreningar med totalt 4 400 personer. 

På motsvarande sätt uppgick de totala intäkterna3 till 217 miljarder 
kronor och de totala kostnaderna4 till 207 miljarder kronor.  

                                                      
2De finansiella och statliga sektorerna inom det civila samhället ingår inte. Tjänste-
pensionskassorna, som en del av den finansiella sektorn, redovisas separat under 
avsnittet social trygghet inom de tolv huvudverksamheterna. 
Tjänstepensionskassorna stod för 20 miljarder kronor i intäkter, 10 miljarder kronor 
i kostnader och 118 miljarder kronor i tillgångar. 
3 Avser samtliga intäktsposter inklusive både rörelseintäkter och finansiella intäk-
ter. 
4 Avser samtliga kostnadsposter (bokslutsdispositioner ingår inte), inklusive 
rörelsekostnader, finansiella kostnader, avskrivningar och skatter. 
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Det största bidraget  till de totala intäkterna 2010 gav Organisationers 
ekonomi med 57 procent, vilket motsvarar 124 miljarder kronor. Den 
största enskilda intäktsposten var mottagna bidrag, gåvor, transfe-
reringar etc. med 56 miljarder kronor. 

Den totala kostnaden för dessa organisationer var 120 miljarder 
kronor, varav den största enskilda kostnadsposten var lämnade 
gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar etc. med 38 miljarder 
kronor.  

Baserat på lämnade uppgifter klassificeras organisationerna enligt 
en verksamhetsindelning som följer FN:s statistiksystem för satellit-
räkenskaper om icke vinstdrivande organisationer International 
Classification of Non Profit Organisations (ICNPO). Verksamheterna är 
indelade i tolv huvudområden med 30 delområden. 

Huvudverksamheten social trygghet hade störst andel intäkter (cirka 
22 procent). Notera att social trygghet till största delen består av 
arbetslöshetskassor, vars intäkter var drygt 24 miljarder kronor. 
Bland andra stora verksamheter finns rekreation och kultur, där 
idrotten stod för cirka 17 miljarder kronor.  

Om bostadsrättsföreningar (enligt IKU) inkluderas i bostäder, social 
och samhällelig utveckling blir detta också en stor verksamhet. 
Bostadsrättsföreningarna svarade för nästan 42 miljarder kronor. 
Den religiösa verksamheten i organisationers ekonomi är exklusive 
Svenska kyrkan, vars intäkter stod för 21 miljarder kronor detta år. 
Övriga verksamheter med stora intäkter var stiftelser, insamlande 
verksamheter, bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 
samt utbildning och forskning.  
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Figur 1  
Intäkter per huvudverksamhet enligt ICNPO 2010 i miljarder kronor 

 
*) Intäkter från tjänstepensionskassorna ingår ej här. Arbetslöshetskassorna stod för 24,4 
miljarder kronor och var en del av social trygghet. 
**) I princip ingår inte bostadsrättsföreningar här utan de finns i undersökningen Intäkts- och 
kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU). 
***) Intäkterna från Svenska kyrkan ingår ej här. 
 
Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Antalet heltidsanställda inom Organisationers ekonomi uppgick till 
drygt 65 000 personer 2010. Samtidigt fanns det cirka 1,7 miljoner 
ideellt arbetande personer5. Deras arbetsinsats motsvarar ungefär 
60 000 heltidspersoner.  

Rekreation och kultur hade flest heltidsanställda med 25 procent av 
de heltidsarbetande, följt av utbildning och forskning med drygt 17 
procent. Rekreation och kultur stod även för knappt 48 procent av 
de ideellt arbetande.  

  

                                                      
5 Definitionerna för ideellt arbete har förtydligats mot tidigare år. 
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Annan statistik om det civila samhället 
Handelshögskolan i Stockholm har forskat om det civila samhället 
utifrån organisationsperspektivet med en internationell prägel. 

Annan statistikredovisning än i ekonomiska termer, baserad på med-
borgarnas deltagande i det civila samhället, har bland annat genom-
förts intermittent av Ersta Sköndals högskola. Även undersökningen 
om levnadsförhållanden (ULF/SILC), genomförd av SCB, visar med-
borgarnas deltagande i det civila samhället. Dessa båda undersök-
ningar är svåra att direkt jämföra med föreliggande publikation, 
men får anses vara en mycket bra informationskälla vad gäller 
individsidan inom det civila samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring 
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Inledning 
Regeringens beslut  
Riksdagen beslutade i februari 2010 om propositionen En politik för 
det civila samhället (2009/10:55) som innehåller förslag till mål och 
inriktning för politiken för det civila samhället. Regeringens mål för 
politiken är att förbättra villkoren för det civila samhället som en 
central del av demokratin. Detta ska ske genom att i dialog med det 
civila samhällets organisationer utveckla det civila samhällets möj-
ligheter att göra människor delaktiga, stärka dess förutsättningar att 
bidra till samhällsutvecklingen och välfärden, samt fördjupa och 
sprida kunskapen om det civila samhället. 

Som en del i detta arbete har regeringen givit Statistiska central-
byrån (SCB) i uppdrag att ta fram statistik om det civila samhället. I 
statistiken ska ingå både den del av organisationslivet som redan i 
dag täcks av den ekonomiska statistiken, men även – så långt detta 
är möjligt – uppgifter om icke-vinstdrivande organisationer som inte 
idag täcks av befintlig statistik.  

Statistiken ska tas fram i enlighet med FN:s statistiksystem för satel-
liträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer, International 
Classification of Non Profit Organisations, det så kallade ICNPO-
systemet. Syftet är att undvika de klassificeringsproblem som 
tidigare präglat statistiken samt att förbättra möjligheterna för inter-
nationella jämförelser.  

Det civila samhället 
Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena – 
skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet – där män-
niskor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemen-
samma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat 
ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även 
nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.6 

  

                                                      
6 http://www.regeringen.se/sb/d/1982 

http://www.regeringen.se/sb/d/1982
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Uppdragets genomförande 
Utifrån FN:s Handbook on Non-Profit Institutions in the System of 
National Accounts, har SCB, efter att ha rådgjort med en referens-
grupp, avgjort vilka organisationer som ska ingå i det civila 
samhället.  

En genomgång har gjorts av vilken information SCB har idag som 
berör det civila samhället. De undersökningar som bedömdes vara 
aktuella var Organisationers ekonomi, Företagens ekonomi, Ekono-
misk redogörelse för Svenska kyrkan, Intäkts- och kostnadsunder-
sökningen för flerbostadshus, Undersökningar om levnadsförhållan-
den samt Räkenskapssammandragen och uppgifter från national-
räkenskaperna. Kompletterande undersökningar till publikationen 
2010 var Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), forsk-
ning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn, 
tjänstepensionskassor samt en enkätundersökning om den lokala 
demokratin i kommuner och landsting. 

Undersökningen Organisationers ekonomi har som ett resultat av upp-
draget anpassats till FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om 
icke vinstdrivande organisationer, ICNPO,  för att bättre beskriva 
det civila samhället. De övriga undersökningarna har ett annat syfte 
än att mäta det civila samhället, vilket medför svårigheter att ge en 
gemensam bild av detta område. Det finns även svårigheter med att 
fånga det civila samhället i en mätbar population. Publikationen 
innehåller trots det en stor mängd detaljerad information eftersom 
syftet delvis varit att visa hur det civila samhället skulle kunna 
beskrivas. Publikationen kan också tjäna som underlag för fortsatt 
utvecklingsarbete i syfte att etablera det civila samhället som ett nytt 
statistikområde i framtiden. Det är viktigt att läsaren har detta i 
åtanke, särskilt vid läsning av redovisningen av de tolv huvud-
verksamheterna. 

Rapportens upplägg 
I nästa avsnitt redovisas först en genomgång av existerande ramverk 
som använts för att avgränsa det civila samhället, sedan beskrivs 
kortfattat existerande undersökningar med information som kan 
användas för att beskriva det civila samhället.  

Därefter följer en resultatredovisning, först för hela det civila sam-
hället, följt av en specifik beskrivning av varje huvudverksamhet 
enligt ICNPO. Den sista delen beskriver främst hur det civila sam-
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hället finansieras av den offentliga sektorn. En sammanfattning på 
engelska återfinns i slutet av publikationen. 

Utvecklingsarbete 
Statistiksammanställningen av det civila samhället får anses vara 
under uppbyggnad. Det innebär att populationen för det civila sam-
hället samt flera andra områden kommer att förändras och förbättras 
kontinuerligt framöver. För undersökningen Organisationers eko-
nomi kan det gälla att minska bortfallet, förenkla för uppgiftsläm-
narna, använda ytterligare administrativt material; att kontinuerligt 
införa fokusområden i publikationen m.m.  

Föreliggande publikation innehåller för närvarande organisationer 
inom den icke-finansiella sektorn, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Den icke-vinstdrivande finansiella sektorn är endast med i form av 
tjänstepensionskassorna för 2010 och inte i sammanfattningstabel-
lerna. Ambitionen för 2011 är att ta med de organisationer som ingår 
i det civila samhället men tillhör den finansiella eller den statliga 
sektorn. Dessa båda sektorer består av cirka 200 organisationer, när 
ingen hänsyn tagits till ekonomisk aktivitet; annars drygt 100 orga-
nisationer. 
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Existerande ramverk och 
befintliga undersökningar 
I det här avsnittet redovisas först en genomgång av existerande ram-
verk som använts för att avgränsa det civila samhället. Därefter 
beskrivs kortfattat existerande undersökningar med information 
som kan användas för att beskriva det civila samhället.  

Det civila samhället i FN:s 
nationalräkenskapssystem 
FN:s nationalräkenskapssystem System of National Accounts (SNA) 
och dess definition av Non-profit institutions (NPI) är en viktig 
utgångspunkt när man ska bestämma om en enhet ska tillhöra det 
civila samhället eller inte. Non-profit institutions (NPI) definieras i 
SNA enligt följande:  

En legal eller social enhet skapad med ändamålet att producera varor och 
tjänster med egenskaper som inte tillåter dem att bli en källa för inkomster, 
vinster eller andra finansiella förtjänster för de enheter som skapar, 
kontrollerar eller finansierar dem.  

För att en enhet ska klassificeras som tillhörande det civila samhället 
enligt FN:s räkenskapssystem ska följande egenskaper vara upp-
fyllda: 

• Enheten ska vara en formell organisation; 
• Det ska inte finnas någon vinstutdelning, eventuellt ekonomiskt 

överskott ska inte ges tillbaka till någon form av ägare eller 
huvudman; 

• Enheten ska vara institutionellt skild från den 
myndighetsutövande delen av den offentliga sektorn; 

• Enheten ska vara självstyrande; 
• Medlemskap eller deltagande i enheten får inte vara 

tvångsmässigt. 

 
Inom nationalräkenskapssystemet finns en delsektor som omfattar 
dessa icke-vinstdrivande enheter. Enligt SNA ska denna sektor 
särredovisas. Det finns icke-vinstdrivande enheter vars tjänster 
riktar sig till hushåll såväl som till näringslivet som det offentliga 
området.  
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FN:s Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National 
Accounts innehåller information och riktlinjer för vad som ska 
räknas som en icke-vinstdrivande enhet. Den innehåller även 
rekommendationer för hur uppgifter om sektorn ska hanteras och 
inlemmas i det totala nationalräkenskapssystemet. Ett utkast av 
handboken testades i början av 2000-talet i elva länder. Sverige 
deltog i detta arbete genom nationalräkenskaperna på SCB.  

Det civila samhället i SCB:s undersökningar 

Avgränsning och population 
Det civila samhället omfattas och ingår i varierande grad i ett antal 
undersökningar som regelbundet genomförs vid SCB. Huvudsyftet 
med dessa undersökningar är dock inte att redovisa statistik om det 
civila samhället, vilket betyder att specifika aspekter för det här om-
rådet hittills inte har beaktats. Ett undantag är undersökningen Orga-
nisationers ekonomi som förändrats, även inför den senaste omgången, 
för att kunna redovisa förbättrad statistik om det civila samhället.  

Bilden som kan presenteras om det civila samhället idag blir således 
fragmentarisk.  

Att skapa en fullständig rampopulation för det civila samhället är 
både svårt och mycket tidskrävande eftersom det skulle krävas att 
verksamhetssyfte för varje enskild organisation fastställs t.ex. utifrån 
information från årsredovisningar.  

Nedanstående bild visar grovt vad det civila samhället omfattar och 
vad som redovisas i denna publikation. 

 
  

Verksamhet vid sidan om formaliserade organisationer 

 Organisationer utan organisationsnummer 

 Organisationer med organisationsnummer i 
Företagsdatabasen, FDB 

 Ekonomiskt aktiva i FDB efter vissa kriterier 

 Organisationer i undersökningarna: 
Organisationers ekonomi 

Företagens ekonomi 

Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan 

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus 
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Rektanglarnas inbördes storleksförhållanden är inte verkliga, då vissa 
områden som inte täcks in i undersökningarna för närvarande är 
omöjliga att storleksgradera. Verksamhet vid sidan om formaliserade 
organisationer kan vara nätverk, tillfälliga sammanslutningar och 
oorganiserat frivilligt arbete; organisationer utan organisationsnum-
mer liksom tillfälliga grupper går för närvarande inte att kartlägga. 
Återstoden är de organisationer som återfinns i SCB:s 
Företagsdatabas. 

Målet med sammanställningen av det civila samhället, enligt rege-
ringsuppdraget, är att visa statistik avgränsad enligt FN:s statistik-
system för satelliträkenskaper om icke-vinstdrivande organisationer. 
Fokus ligger därmed på de ekonomiskt aktiva organisationerna. I 
undersökningen Organisationers ekonomi har vissa praktiska 
avgränsningar gjorts, vilka redovisas närmare i bilaga 1. 

Utifrån SCB:s Företagsdatabas kan enheterna emellertid kategori-
seras utifrån information om deras juridiska form och institutionella 
sektorkod. Med detta som utgångspunkt har ett ramverk skapats för 
vilka organisationer som ska tillhöra det civila samhället. Totalt 
fanns det 2010 drygt 217 000 icke-vinstdrivande organisationer 
registrerade. Av dessa är det många som har ingen eller obetydlig 
ekonomisk verksamhet. Ett antal kriterier har därför fastställts för 
att bedöma om organisationerna ska räknas som ekonomiskt aktiva 
eller ej. 

Kriterier för ekonomiskt aktiva organisationer i 
Företagsdatabasen (FDB) 

• 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.  

 

Totalt fanns det enligt dessa kriterier cirka 77 000 ekonomiskt aktiva 
organisationer, vilket utgör rampopulation för beskrivningen av det 
civila samhället i den här publikationen. Totala antalet sysselsatta 
var drygt 142 000 personer. Kvinnorna dominerade sysselsättningen 
och utgjorde drygt 60 procent av det totala antalet sysselsatta. Den 
största gruppen sysselsatta fanns bland de ideella föreningarna.  
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På grund av svårigheterna att fastställa en korrekt ram för det civila 
samhället bör dock antalsuppgifterna i följande tabell tolkas med 
viss försiktighet. 

Tabell 2  
Antal organisationer inom det civila samhället enligt Företagsdata-
basen (FDB) och sysselsatta enligt den Registerbaserade arbets-
marknadsstatistiken (RAMS) 2010 
Juridisk form Antal  

organisationer 
Därav med viss 

ekonomisk 
information 

Antal sysselsatta 

Aktiebolag  122 101 1 748 
Ekonomisk förening 2 393 1 525 13 277 
BRF, hyreskooperativ  28 840 14 781 4 355 
Ideella föreningar  133 241 43 344 69 036 
Samfälligheter 27 140 2 932 696 
Registrerade trossamfund  2 593 1 068 28 201 
Stiftelser  22 098 13 035 22 719 
Understödsföreningar  102 44 128 
Offentliga korporationer  39 33 597 
Arbetslöshetskassor exkl. Alfa  38 31 1 317 
Övriga juridiska former 728 114 266 
Summa 217 334 77 008 142 340 

Källa: SCB:s Företagsdatabas (FDB) och den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken 
(RAMS) 
Populationen har utökats särskilt när det gäller organisationer med ekonomisk information. 
 

Antal organisationer med viss ekonomisk aktivitet år 2010 har ökat 
jämfört med motsvarande uppgift år 2009. Bakgrunden är att Skatte-
verket under senare år har gjort om utseendet på den inkomstdekla-
ration (INK 3) som majoriteten av de organisationer som ingår i 
Organisationers Ekonomis population lämnar till Skatteverket. Denna 
förändring innebar ökade möjligheter för SCB att använda uppgifter 
från INK 3 i statistikproduktionen. Inom ramen för detta lade SCB 
ner mycket tid på att stämma av att begrepp och definitioner i INK 3 
överensstämmer med dem som efterfrågas i Organisationers Ekonomi. 
Detta arbete gav SCB en fördjupad kunskap om innehållet i INK 3 
vilket ledde till en vidare avgränsning av rampopulationen till 
undersökningen Organisationers Ekonomi 2010. Framförallt gäller det 
definitionen av begreppet intäkter och inhämtande av uppgifter om 
en organisations intäkter. Den vidare avgränsningen av rampopula-
tionen 2010 innebar i huvudsak att mindre (i termer av ekonomisk 
aktivitet) organisationer tillkom. Undersökningsresultat i termer av 
ekonomiska variabler påverkas inte i någon större grad. Däremot 
kan undersökningsresultat i termer av ideellt arbete påverkas 
positivt av den bättre ramtäckningen. 
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Nedan följer en beskrivning av existerande undersökningar med 
information relevant för det civila samhället. Fyra undersökningar 
innehåller objektsspecifik information och de två övriga kan använ-
das för att belysa specifika aspekter på det civila samhället.  

De fyra första ger främst ekonomisk information om det civila sam-
hället ur ett icke-finansiellt perspektiv. För att ge en heltäckande 
ekonomisk bild saknas emellertid icke-vinstdrivande organisationer 
inom den finansiella och statliga sektorn (institutionella sektorko-
derna 233, 250 och 320). I den finansiella sektorn ingår bland annat 
understödsföreningar och personalstiftelser. Den enda information 
om den finansiella sektorn som redovisas i denna publikation avser 
tjänstepensionskassor7 (del av understödföreningarna). I den statliga 
sektorn ingår till exempel hushållningssällskapen.   

Organisationers ekonomi 
En huvudkälla för information om det civila samhället är SCB:s 
undersökning Organisationers ekonomi (tidigare benämnd Hus-
hållens icke-vinstdrivande organisationer, HIO). Den startade som 
en pilotundersökning avseende referensåret 1999 med frågor om 
organisationens verksamhet och ekonomi. Undersökningen avser att 
täcka icke-marknadsproducenter utan vinstkrav. Bortfallet var inled-
ningsvis stort med en svarsfrekvens under 40 procent. På senare år 
har svarsfrekvensen ökat till drygt 60 procent. Inflödet vägt med 
lönesumma är högre, cirka 75 procent, vilket antyder att betydande 
(i termer av lönesumma) organisationer svarat i något högre 
utsträckning jämfört med små. Som ett led i att förbättra kvaliteten i 
Organisationers Ekonomi 2010 hämtas uppgift om totala intäkter, 
kostnader, tillgångar, skulder och finansiella tillgångar och skulder 
från inkomstdeklaration (INK 3) avseende år 2010. Uppgifterna 
används som en alternativ uppgiftskälla för de organisationer som 
inte kommit in med uppgifter eller skickat in resultat- och balans-
räkning. Betraktar man organisationer vars uppgift hämtats från 
inkomstdeklarationen som svarande är andelen svarande organisa-
tioner cirka 85 procent. 

Organisationers ekonomi har hittills varit utformad så att den ska 
uppfylla de behov av uppgifter SCB:s nationalräkenskaper har när 
det gäller icke-vinstdrivande organisationer. Huvuduppgifterna som 

                                                      
7 Se avsnitt Social trygghet under de tolv huvudverksamheterna. För 2010 var 
intäkterna 20 miljarder kronor, kostnaderna 10 miljarder kronor och tillgångarna 
118 miljarder kronor för tjänstepensionskassorna. 
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mäts i Organisationers ekonomi är intäkter och kostnader specifice-
rade på olika intäkts- och kostnadsslag samt investeringar och till-
gångar med specifikationer. Uppgifter samlas också in om organisa-
tionens verksamhet, antal medlemmar, medelantal anställda, ideellt 
arbetande samt antal ideellt respektive icke-ideellt arbetade timmar. 
Undersökningen innehåller även uppgifter som SCB:s finansräken-
skaper har behov av avseende finansiella tillgångar och skulder.  

För referensåret 2010 utökades urvalsstorleken till 3 248 enheter, 
mot 2 997 föregående år. Förutom de ekonomiska variablerna så har 
mer fokus lagts på att mäta det ideella arbetet inom det civila sam-
hället. Inför 2010 års undersökning har det ideella arbetet definierats 
tydligare. Det är sannolikt att uppgifterna om frivilligt arbetande och 
frivilligt arbetade timmar underskattas bland annat till följd av att 
organisationer med ingen eller begränsad ekonomisk aktivitet exklu-
deras i undersökningen. Den utvidgade ramtäckningen år 2010 på-
verkar kvaliteten i undersökningsresultatet positivt framförallt vad 
gäller ideellt arbete eftersom fler organisationer är inkluderade i 
rampopulationen.  

Populationen avgränsas till samtliga juridiska enheter i SCB:s före-
tagsdatabas (FDB) klassade som tillhörande sektorn ”Hushållens 
icke-vinstdrivande organisationer utom registrerade trossamfund”, 
samt ”Andra registrerade trossamfund”. Svenska kyrkan ingår inte 
där, eftersom den undersöks separat i undersökningen Ekonomisk 
redogörelse för Svenska kyrkan.  

Ramen för undersökningen, utifrån det civila samhällets kriterier, 
består av cirka 57 000 ekonomiskt aktiva icke-vinstdrivande orga-
nisationer.8 Vanliga juridiska former hos organisationerna är ideella 
föreningar, stiftelser och samfälligheter. För en utförlig metod-
beskrivning av Organisationers ekonomi se Bilaga 1. 

Baserat på lämnade uppgifter klassificeras organisationerna enligt 
en verksamhetsindelning som följer FN:s statistiksystem för satellit-
räkenskaper om icke vinstdrivande organisationer International 
Classification of Non Profit Organisations (ICNPO). Verksamheterna är 
indelade i tolv huvudområden med 30 delområden. Eftersom under-
sökningen också har krav från nationalräkenskaperna behölls vissa 
verksamheter från tidigare år när detta var möjligt. Totalt hade 
undersökningen 40 olika verksamheter för redovisningsåret 2010, 
som går att dela in så att de följer ICNPO:s 30 verksamheter. 
                                                      
8 Organisationers ekonomi består av knappt 58 000 organisationer.  
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Verksamhetsindelningar för Organisationers ekonomi 2010 
1) Rekreation och kultur 

Kultur och konst, minnesstiftelser 
Idrott 
Övrig rekreation och sociala klubbar 

2) Utbildning och forskning 
Förskola, grundskola och gymnasium  
Universitet och högskola 
Folkhögskolor och övrig utbildning 
Forskning och utveckling 

3) Hälsa 
Sjukhus och rehabilitering 
Bostad med särskild service och särskilt boende 
Psykisk hälsa och krisinsatser 
Övrig hälso- och sjukvård 

4) Social trygghet 
Akut hjälp och stöd 
Inkomststöd, underhåll och materiell hjälp 
Övrig social trygghet 

5) Miljö och djurskydd 
Miljö 
Djurskydd 

6) Bostäder, social och samhällelig utveckling 
Ekonomisk, social och samhällelig utveckling 
Bostäder 
Sysselsättning och jobbträning 

7) Opinionsbildning och politik 
Medborgerliga, opinionsbildande verksamheter 
Juridiska tjänster 
Politiska verksamheter 

8) Stiftelser, insamlande verksamheter 
Insamlingsstiftelser och insamlande verksamheter  
Övriga stiftelser 

9) Internationell verksamhet 
10) Religiös verksamhet 
11) Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 

Branschorganisationer 
Yrkesorganisationer 
Fackföreningar 

12) Annan verksamhet 
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Företagens ekonomi (FEK) 
Företagens ekonomi bygger på bokslut från samtliga drygt en miljon  
företag i Sverige (exklusive den finansiella sektorn). Fullständiga 
resultat- och balansräkningar samlas in för alla företag. Basen är 
Skatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU). Mer detalje-
rade uppdelningar samlas in för ett urval av företag. Liknande infor-
mation finns tillgänglig från den gamla finans- och industristatistiken 
från och med 1980, i vissa fall tidigare. Statistiken kan redovisas 
både på aggregerad nivå och på detaljerad branschnivå. Även t.ex. 
en indelning i storleksklasser utifrån antalet anställda i företagen kan 
redovisas. Viss information kan även redovisas med en regional 
indelning. Samtliga uppgifter redovisas i löpande priser.  

Syftet med statistiken är att ta fram underlag för en analys av 
näringslivets och dess olika branschers produktion, kostnadsläge, 
lönsamhet, tillväxt, produktivitet, finansiering och liknande. Före-
tagens ekonomi används som underlag för beräkning av national- 
och finansräkenskaper. Andra användare är bl.a. Eurostat, Finans-
departementet, Konjunkturinstitutet, OECD, FN, branschorganisa-
tioner, banker, redovisningsbyråer, företag och forskare. 

Marknadsproducerande icke-vinstdrivande organisationer som kan 
hänföras till det civila samhället ingår som en liten del i undersök-
ningen. Totalt fanns det uppgifter för 3 219 organisationer som till-
hör det civila samhället 2010. De juridiska former som är vanligast 
av dessa är ekonomiska föreningar, stiftelser samt ideella föreningar. 
Från undersökningen saknas det bland annat uppgifter om ideellt 
arbete samt antal medlemmar.  
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Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan 
Sedan 1989 gör SCB en årlig undersökning på uppdrag av Svenska 
kyrkan – Kyrkostyrelsen och i samarbete med Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation. Undersökningen omfattar de församlingar/ 
samfälligheter som har arbetsgivaransvar, vilka var cirka 781 stycken 
år 2010. 

Undersökningen syftar till att kartlägga ekonomin på lokal och 
regional nivå inom Svenska kyrkan. Uppgifterna utgör dessutom 
underlag för nationalräkenskaperna. Information samlas in från 
enheternas bokslut och omfattar resultat- och balansräkning, drift-
redovisning samt på lokal nivå en resultaträkning för begravnings-
verksamheten. Det ingår också ett antal frågor kring arbetsmiljön 
och informationsverksamheten.  

De organisationer som ingår i undersökningen räknas alla in i det 
civila samhället. Det finns ekonomiska uppgifter samt uppgifter om 
medelantalet heltidsanställda och antalet medlemmar. Däremot 
saknas uppgifter om det ideella arbetet. 

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 
(IKU) 
Huvudsyftet med undersökningen är att framställa statistik om 
intäkter, kostnader och driftnetton för flerbostadshus. Sysselsätt-
ningsuppgifter samt uppgifter om bland annat tillgångar saknas.  

Ett av mätobjekten i IKU är bostadsrättsföreningar som ingår i det 
civila samhället. Urvalsramen konstrueras utifrån SCB:s fastighets-
taxeringsregister. I populationen ingår bostadsrättsföreningar med i 
huvudsak flerbostadshus. Föreningar med upp till 20 procent små-
hus accepteras. Föreningen ska ha en bostadsyta på minst 500 m2 och 
dess fastigheter ska ha nybyggår och värdeår tidigare än 2009.  

Föreningens rörelseintäkter består av intäkter från föreningens ordi-
narie verksamhet och avgifter från medlemmarna, men även av hyror 
för lägenheter uthyrda till icke medlemmar, hyror/avgifter för loka-
ler, p-platser samt garage. I driftskostnaderna ingår inte värdet av 
obetalt arbete i statistiken. Obetalt arbete antas vara särskilt vanligt 
förekommande i mindre bostadsrättsföreningar. I redovisningen 
ingår endast föreningens kostnader för underhåll och reparationer. 
Kostnaden för lägenhetsunderhåll svarar oftast lägenhetsinnehava-
ren själv för. 
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Avsikten är att man i det civila samhället enbart skall inkludera äkta 
bostadsrättsföreningar. Med äkta avses föreningar där större delen 
av verksamheten avser upplåtelse av bostäder med bostadsrätt. Hos 
oäkta bostadsrättsföreningar dominerar istället t.ex. uthyrning av 
lokaler eller bostäder till icke medlemmar.  

Drygt 16 000 bostadsrättsföreningar ingår i populationen för IKU. 
Vid skapandet av populationen har man valt ut de föreningar som 
har huvudsakligen bostäder och tagit bort alla som har tre gånger 
mer lokalyta än bostadsyta. I det civila samhället ingick enligt före-
tagsdatabasen totalt 14 800 ekonomiskt aktiva bostadsrättsföre-
ningar och hyreskooperativ. Ingen kontroll har hittills kunnat göras 
för att rensa bort eventuella oäkta bostadsrättsföreningar.  

Offentlig ekonomi 
Statliga myndigheter lämnar ekonomisk information till Ekonomi-
styrningsverket. Här ingår en redovisning av lämnade bidrag till 
övriga organisationer och ideella föreningar för konsumtion.  

Genom Räkenskapssammandraget (RS) samlas årligen in ekonomisk 
statistik ur kommunernas och landstingens bokslut. Syftet med 
undersökningen är att både på kommun-, landstings- och riksnivå 
beskriva kommunernas och landstingens ekonomiska läge och 
utveckling. Redovisningen för kommuner och landsting utgår från 
kostnadssidan. Genom analys av mottagargrupper kan man identi-
fiera ekonomiska transaktioner med organisationer tillhörande det 
civila samhället. Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 
redovisas under kategorin ideella föreningar och stiftelser av lands-
tingen. För kommunerna avses ideella och ekonomiska föreningar 
samt stiftelser som inte ingår i kommunkoncern. 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) mäter och 
följer utvecklingen av levnadsförhållanden i Sverige. Det huvud-
sakliga syftet med undersökningen är att belysa välfärdens för-
delning mellan olika grupper i befolkningen samt vilka som på olika 
sätt kan ses som mer utsatta än andra. 

Undersökningen har på uppdrag av Sveriges riksdag genomförts 
årligen sedan 1975 och omfattar frågor om boende, ekonomi, hälsa, 
fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning 
och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet samt utbildning. 
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Undersökningen av levnadsförhållanden är en riksomfattande 
urvalsundersökning och avser Sveriges befolkning i åldrarna 16 år 
och äldre. Urvalsstorleken uppgick åren 2008–2009 till drygt 20 500 
personer, med en svarsandel på 71 procent. Åren 2010–2011 om-
fattade urvalet drygt 21 000 personer, med en svarsandel på 63 pro-
cent. De som intervjuas ska vara bosatta, det vill säga folkbokförda, i 
Sverige. Uppgifterna samlas sedan år 2007 in främst genom telefon-
intervjuer. För att möjliggöra redovisning av mindre grupper sam-
manställs ofta resultat baserat på två undersökningsår. 

För mer information om ULF se SCB:s hemsida: Undersökningarna 
av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 

Utifrån undersökningen kan information fås om hur stor andel av 
befolkningen som är delaktiga i delar av det civila samhället, exem-
pelvis som är medlemmar i olika föreningstyper. 

Under åren 2008–2009 fördjupades avsnittet om medborgerliga akti-
viteter i ULF/SILC, vilket innebar att fler frågor än ett vanligt år 
ställdes om bland annat föreningar. Under dessa två år omfattade 
ULF/SILC frågor både om föreningsmedlemskap och om eventuellt 
aktivt deltagande i följande föreningars verksamhet: 

• politiskt parti 

• fackförening/företagarorganisation 

• boendeförening 

• idrotts- eller friluftsförening 

• humanitär hjälporganisation, fredsorganisation eller annan 
grupp för internationella frågor 

• kultur-, musik-, dans- eller teaterförening 

• pensionärsförening (för personer 65 år eller äldre) 

År 2010–2011 motsvarar frågeinnehållet om föreningar i ULF/SILC 
ett vanligt år, då frågor om medlemskap och eventuellt aktivt del-
tagande i förening avser politiskt parti, fackförening/företagarorga-
nisation samt ”annan” förening. 
 

http://www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____19231.aspx
http://www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____19231.aspx
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Resultat för hela det civila 
samhället 
Som tidigare nämnts finns svårigheter både med att korrekt avgränsa 
populationen och utifrån existerande undersökningar ge en gemen-
sam bild över det civila samhället.  

Enligt den tidigare nämnda beskrivningen om vad som ingår i det 
civila samhället fanns det 2010 i SCB:s företagsdatabas (FDB) cirka 
77 000 ekonomiskt aktiva organisationer. Dessa utgör rampopulation 
för beskrivningen av det civila samhället i den här publikationen.  

Det existerar ett antal storleksbegrepp för att beskriva det civila 
samhället vad gäller antalet involverade personer; det kan vara 
heltidsanställda, sysselsatta, ideellt arbetande, medlemmar m.m.       

Som en indikation på storleken av det civila samhället som täcks in av 
de undersökningar som redovisas här ger en summering av antalet 
heltidsanställda från undersökningarna Organisationers ekonomi, 
Företagens ekonomi samt Ekonomisk redogörelse för Svenska 
kyrkan en total på 115 000 personer. Här tillkommer sysselsatta i 
bostadsrättsföreningar med totalt 4 400 personer. 

Sysselsättningsuppgifter från RAMS, den Registerbaserade arbets-
marknadsstatistiken, visar att det fanns drygt  142 000 sysselsatta i 
det civila samhället definierat utifrån företagsdatabasen (FDB). 

De totala intäkterna9 (inklusive Intäkts- och kostnadsundersök-
ningen för flerbostadshus) uppgick till 217 miljarder kronor och de 
totala kostnaderna10 till 207 miljarder kronor.  

Organisationers ekonomi 2010 
SCB:s undersökning Organisationers ekonomi 2010 visar liksom 
tidigare årgångar en stor osäkerhet i de redovisade resultaten. 
Undersökningen är fortfarande under utveckling och de föränd-
ringar som gjorts till 2010 års undersökning gör att jämförelser med 
tidigare år blir svåra att genomföra; detta innebär att endast år 2010 
redovisas i föreliggande publikation.  
                                                      
9 Avser samtliga intäktsposter, inklusive både rörelseintäkter och finansiella intäkter. 
10 Avser samtliga kostnadsposter (bokslutsdispositioner ingår inte), inklusive 
rörelsekostnader, finansiella kostnader, avskrivningar och skatter. 
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Organisationers ekonomi 2010 omfattade nästan 75 procent av alla 
organisationer i det civila samhället som bedömdes vara ekonomiskt 
aktiva. Populationen bestod till 73 procent av ideella föreningar. 
Övriga stiftelser och fonder utgjorde nästan 21 procent. Den van-
ligaste verksamheten var rekreation och kultur som utgjorde nästan 
två femtedelar av populationen, se tabell 2. 

Intäkter, kostnader och tillgångar för Organisationers 
ekonomi 
De totala intäkterna var 124 miljarder kronor, varav den största 
enskilda intäkten var mottagna bidrag, gåvor, transfereringar etc. 
med 56 miljarder kronor. 

Den totala kostnaden var 120 miljarder kronor, varav den största 
enskilda kostnaden var lämnade gåvor, stipendier, bidrag och 
transfereringar etc. med 38 miljarder kronor. Notera att lämnade 
gåvor här tas upp som en kostnadspost.  

Verksamheten social trygghet hade störst andel av intäkter och kost-
nader (cirka 22 procent). Notera att social trygghet till största delen 
består av arbetslöshetskassor, vars intäkter var drygt 24 miljarder 
kronor. Bland andra stora verksamheter finns rekreation och kultur, 
där idrotten stod för cirka 17 miljarder kronor.  

Om bostadsrättsföreningar (enligt IKU) inkluderas i bostäder, social 
och samhällelig utveckling blir detta också en stor verksamhet. 
Bostadsrättsföreningarna svarade för nästan 42 miljarder kronor. 
Den religiösa verksamheten i organisationers ekonomi är exklusive 
Svenska kyrkan, vars intäkter stod för 21 miljarder kronor detta år. 
Övriga verksamheter med stora intäkter var stiftelser, insamlande 
verksamheter, bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 
samt utbildning och forskning.  

Organisationer med säte i Stockholms län stod för drygt 60 procent 
av intäkter, kostnader och tillgångar. Däremot fanns 75 procent av 
de ideellt arbetande i övriga län.  

Arbetskraftskostnaden för heltidsanställda var 31 miljarder kronor. 
Verksamheten rekreation och kultur hade högst kostnader för hel-
tidsanställda med 8 miljarder kronor. Arbetskraftskostnaden per hel-
tidsanställd skiljer sig åt inom de olika huvudverksamheterna. Den 
var högst inom bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 
med drygt 700 tkr om året per heltidsanställd och lägst inom övrig 
religiös verksamhet med cirka 300 tkr om året. De totala tillgångarna 
var knappt 230 miljarder kronor och den enskilt största posten var 
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långfristiga placeringar med 139 miljarder kronor. Stiftelser, insam-
lande verksamheter är störst när det gäller tillgångar med drygt 45 
procent av de totala tillgångarna. Andra stora verksamheter när det 
gäller tillgångar är bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 
samt rekreation och kultur. 

Anställda, ideellt arbetande och medlemmar för 
Organisationers ekonomi 
Antalet heltidsanställda var drygt  65 000 personer och antalet 
ideellt arbetande var knappt 1 667 000 personer. Vid omräkning av 
de ideellt arbetande till heltidspersoner blir det knappt 60 000. Om 
man antar att värdet av en ideellt arbetad timma är lika med den 
genomsnittliga arbetskraftskostnaden för det icke-ideella arbetet, 
kan värdet av det ideella arbetet skattas till knappt 28 miljarder kro-
nor. Heltidsanställda plus ideellt arbetande omräknat till heltids-
arbete blir tillsammans 125 000 heltidsarbetande personer. Enligt 
undersökningen uppgick det totala antalet medlemskap till knappt 
23 miljoner. 

Rekreation och kultur hade flest antal heltidsanställda med 25 procent 
av de heltidsarbetande, 48 procent av de ideellt arbetande och 33 pro-
cent av det totala antalet medlemskap. 

Cirka 75 procent av de ideellt arbetande återfanns utanför Stockholms 
län. När det gäller medlemskap och medelantalet heltidsanställda var 
antalet större i övriga län än Stockholms län, men skillnaden var inte 
lika stor som när det gäller det ideella arbetet. 

Antalet genomsnittligt arbetade timmar per år för heltidsanställda 
varierar mellan huvudverksamheterna. Spannet ligger mellan 1 600 
till 2 200 timmar. Stiftelser, insamlande verksamheter ligger högst 
medan miljö och djurskydd ligger lägst. 

Företagens ekonomi 2010 
Från Företagens ekonomi kan de marknadsproducerande organisa-
tionernas del av det civila samhället beskrivas. De totala intäkterna 
för denna del uppgick till 30 miljarder kronor och de totala kostna-
derna till 28 miljarder kronor. Nettoomsättningen stod för 85 pro-
cent av det totala intäkterna. Sett till intäkter och kostnader utgör 
dessa marknadsproducerande organisationer cirka 14 procent av det 
civila samhället.  

  



Resultat för hela det civila samhället Det civila samhället 

32 Statistiska centralbyrån 

De totala tillgångarna uppgick till 77 miljarder kronor, varav mate-
riella anläggningstillgångar utgör den största posten med 36 procent. 
Stiftelser, insamlande verksamheter är den dominerande huvud-
verksamheten för intäkter, kostnader och tillgångar. Det totala anta-
let heltidsanställda var knappt 27 000 personer. 

Undersökningarna av levnadsförhållanden 
(ULF/SILC)  
ULF-undersökningarna har genomförts årligen sedan 1975 med olika 
teman för fördjupningar. För undersökningsåren 2010–2011 är anta-
let frågor om det civila samhället i ULF/SILC något färre än före-
gående period, 2008–2009, då avsnittet om medborgerliga aktiviteter 
fördjupades och därför innehöll fler frågor om föreningar. Det inne-
bär att denna publikation innehåller samma resultat som föregående 
års, i de fall inga färskare uppgifter finns. 

Enligt ULF/SILC år 2008–2009 var drygt 6 miljoner av befolkningen, 
16 år och äldre, medlem i en eller flera föreningar. De flesta av dem 
var medlemmar i en fackförening eller företagarorganisation (cirka 
3,6 miljoner personer). Andra föreningstyper där många var med-
lemmar är boendeföreningar och idrotts- eller friluftsföreningar, 
som vardera hade ungefär 2,3 miljoner medlemmar. 

Ungefär 2,7 miljoner av befolkningen, 16 år och äldre, deltog aktivt i 
minst en föreningsverksamhet. Män deltog aktivt i större utsträck-
ning än kvinnor i minst en föreningsverksamhet. 

Antalsmässigt var det åren 2008–2009 flest som var aktiva inom 
idrotts- eller friluftsföreningar (cirka 1,1 miljon personer), boende-
föreningar (cirka 545 000 personer) och kultur-, musik-, dans- eller 
teaterföreningar (cirka 425 000 personer). Störst andel aktiva med-
lemmar återfanns i kultur-, musik-, dans- eller teaterföreningar 
respektive i idrotts- och friluftsföreningar, där 58 respektive 50 pro-
cent av medlemmarna var aktiva i föreningarnas verksamhet.11 

Enligt ULF/SILC år 2008–2009 var ungefär 6 miljoner personer, 16 
år och äldre, medlemmar i minst en förening. I Organisationers eko-
nomi redovisas medlemskap och totalt fanns det knappt 23 miljoner 
medlemskap. Summan är större än Sveriges befolkning eftersom 
varje person kan vara medlem i flera olika föreningar.  

                                                      
11 För fler resultat, se SCB:s publikation Medborgerliga aktiviteter 2008–2009 som finns 
att ladda ned som pdf-fil på SCB:s webbsida: Medborgerliga aktiviteter 2008–2009. 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=14544
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Tabeller 
Osäkerhetsmarginaler anges i tabellerna i form av konfidensinter-
vall uttryckta i procent. Det sanna värdet ligger med cirka 95 pro-
cents sannolikhet inom detta intervall. Ett exempel är i tabell 3 där 
antalet organisationer för rekreation och kultur (inklusive minnes-
stiftelser) anges till 21 707 organisationer med ett konfidensintervall 
från minus  4,6 procent till plus 4,6 procent av punktskattningen 
21 707. 

Tabeller undersökningen Organisationers ekonomi 2010 
Tabell 3 
Antal organisationer per huvudverksamhet 2010 

Huvudverksamhet Antal  
organisationer 

Konfidens- 
intervall i % 

Rekreation och Kultur (inkl. minnesstiftelser) 21 707 +4,6 
Utbildning och forskning 1 259 +18,3 
Hälsa 236 +74,0 
Social trygghet 1 744 +23,6 
Miljö och djurskydd 685 +43,2 

Bostäder, social och samhällelig utveckling 5 034 +10,9 
Opinionsbildning och politik 7 028 +11,6 
Stiftelser, insamlande verksamheter 11 673 +3,4 
Internationell verksamhet 299 +31,6 
Övrig religiös verksamhet 2 624 +9,9 

Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 3 163 +13,0 
Annan verksamhet 484 +71,4 
Ej verksamma 1 126 +44,4 

Totalt 57 063 +0,0 

Källa: Organisationers ekonomi. 
1) I samband med resultatframställningen för det civila samhället togs organisationer bort i 
undersökningens rampopulation som inte ska ingå i det civila samhället. Detta gäller organisa-
tioner av typen vinstandels-, resultat-, pensions- och familjestiftelser samt alfa-arbetslös-
hetskassa.  
 
  



Resultat för hela det civila samhället Det civila samhället 

34 Statistiska centralbyrån 

Tabell 4 
Intäkter, kostnader och tillgångar per huvudverksamhet 2010 i mnkr 

Huvudverksamheter Intäkter Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Kost- 
nader 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Till- 
gångar 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Rekreation och Kultur (inkl. minnes-
stiftelser) 23 089 +5,8 22 761 +5,5 26 871 +13,0 
Utbildning och forskning 15 066 +4,9 14 738 +5,0 13 307 +9,9 
Hälsa 1 559 +12,6 1 505 +13,4 1 205 +14,0 
Social trygghet 27 903 +1,6 27 220 +1,5 7 591 +7,8 
Miljö och djurskydd 811 +19,8 783 +19,6  824 +19,7 

Bostäder, social och samhällelig 
utveckling 3 597 +14,3 3 500 +14,1 5 413 +15,5 
Opinionsbildning och politik 7 206 +8,0 7 388 +7,5 9 265 +18,9 
Stiftelser, insamlande verksamheter 19 460 +6,6 17 701 +6,7 104 698 +9,5 
Internationell verksamhet 4 974 +9,6 4 829 +9,4 4 247 +13,0 
Övrig religiös verksamhet 3 277 +9,9 3 154 +8,8 5 796 +18,1 

Bransch-/yrkesorganisationer och 
fackföreningar 16 367 +3,4 16 107 +3,2 45 702 +2,3 
Annan verksamhet 796 +91,7 646 +86,2 4 889 +95,3 
Ej verksamma 

 
     

Totalt 124 104 +1,7 120 331 +1,6 229 806 +5,1 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 5 
Intäkter, kostnader och tillgångar per juridisk form 2010 i mnkr 

Juridisk Form Intäkter Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Kost- 
nader 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Till- 
gångar 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Ekonomiska föreningar 566 +33,5 564 +34,4 973 +46,2 
Ideella föreningar 79 068 +2,3 78 801 +2,3 108 945 +4,1 
Samfälligheter 2 679 +31,0 2 468 +27,4 7 011 +66,9 
Registrerade trossamfund 1 623 +16,8 1 514 +16,4 2 423 +14,7 
Övriga stiftelser och fonder 15 441 +6,8 12 916 +6,7 104 695 +9,6 
Arbetslöshetskassor 24 372 +0,2 23 837 +0,2 4 187 +0,2 
Övrigt12 355 .. 231 .. 1572 .. 
Totalt 124 104 +1,7 120 331 +1,6 229 806 +5,1 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 
 

  

                                                      
12 Offentliga korporationer och anstalter, övriga svenska juridiska personer enligt 
särskild lag och juridisk form ej utredd är sammanslagna till gruppen övrigt på 
grund av risk för röjande. 
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Tabell 6 
Intäkter, kostnader och tillgångar, Stockholm och övriga län, 2010 i 
mnkr 

Län Intäkter Konfidens-
intervall  

i % 

Kostnader Konfidens-
intervall  

i % 

Tillgångar Konfidens-
intervall  

i % 

Stockholm 78 862 +2,3 75 901 +2,2 142 170 +4,9 
Övriga 45 242 +4,4 44 431 +4,1 87 636 +12,8 
Total 124 104 +1,7 120 331 +1,6 229 806 +5,1 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 7 
Resultatredovisning 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 25 507 +2,8 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 56 131 +2,1 
Intäkter från försäljning 28 654 +4,3 
Övriga rörelseintäkter 2 350 +13,0 
Summa rörelseintäkter 112 642 +1,2 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -14 333 +6,5 
Övriga externa kostnader -30 400 +4,0 
Personalkostnader -31 117 +1,6 
Övriga rörelsekostnader -2 047 +9,9 
Av och nedskrivningar -1 289 +8,4 
Summa rörelsekostnader -79 188 +1,3 

Rörelseresultat 33 454 +1,6 

Finansiella intäkter 11 463 +7,6 
Finansiella kostnader -2 777 +10,7 
Finansiellt netto 8 686 +7,3 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 42 140 +1,2 

Bokslutsdispositioner 3 379 +16,7 
Skatter -539 +17,4 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -37 828 +1,5 

Över och underskott 7 152 +3,9 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 8 
Tillgångar 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 2 491 +47,6 
Materiella tillgångar 24 575 +18,7 
Långfristiga placeringar 139 025 +7,3 
Långfristiga fordringar 5 031 +16,3 
Varulager 490 +13,9 

Kortfristiga fordringar 12 027 +4,0 
Kortfristiga placeringar 12 485 +7,4 
Kassa bank 33 682 +6,5 

Summa tillgångar 229 806 +5,1 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 9 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar per 
huvudverksamhet 2010 

Huvudverksamhet Medel- 
antal 

heltids- 
anställda  

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Antal ideellt 
arbet- 
ande 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Antal med- 
lemmar 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Rekreation och Kultur (inkl. 
minnesstiftelser) 16 429 +7,6 794 866 +14,8 7 406 572 +11,3 
Utbildning och forskning 11 406 +9,9 118 575 +43,3 1 243 613 +75,7 
Hälsa 2 119 +9,1 7 997 +31,0 118 901 +30,5 
Social trygghet 6 101 +8,6 62 521 +24,3 3 676 215 +2,8 
Miljö och djurskydd 718 +56,4 12 202 +81,5 333 847 +25,0 

Bostäder, social och samhällelig 
utveckling 1 401 +25,4 78 156 +33,5 1 268 616 +53,1 
Opinionsbildning och politik 5 702 +14,4 255 961 +30,4 3 790 405 +19,5 
Stiftelser, insamlande verksam-
heter 8 333 +11,5 80 275 +37,2 67 244 +61,9 
Internationell verksamhet 2 378 +9,5 11 679 +20,1 114 595 +26,6 
Övrig religiös verksamhet 4 151 +10,9 118 616 +14,5 596 195 +13,6 

Bransch-/yrkesorganisationer och 
fackföreningar 6 595 +7,4 119 198 +36,7 4 051 957 +15,1 
Annan verksamhet 132 +108,1 6 520 +79,1 99 040 + 153,8 
Totalt 65 463 +3,3 1 666 565 +9,6 22 767 202 +7,5 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 10 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar, Stockholm 
och övriga län, 2010 

Län Medelantal 
heltids- 

anställda 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Antal ideellt 
arbet- 
ande 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Antal med- 
lemmar 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Stockholm 26 200 +4,2 417 187 +22,9 10 862 190 +8,5 
Övriga 39 264 +5,7 1 249 378 +10,8 11 905 012 +12,8 
Total 65 463 +3,3 1 666 565 +9,6 22 767 202 +7,5 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 11 
Årsarbetstid för ideellt arbetande per huvudverksamhet 2010 

Huvudverksamhet Antal timmar per år  
för ideellt arbetande 

personer 

Rekreation och Kultur (inkl. minnesstiftelser) 57 
Utbildning och forskning 60 
Hälsa 104 
Social trygghet 108 
Miljö och djurskydd 46 

Bostäder, social och samhällelig utveckling 43 
Opinionsbildning och politik 47 
Stiftelser, insamlande verksamheter 61 
Internationell verksamhet 74 
Övrig religiös verksamhet 121 

Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 79 
Annan verksamhet 56 
Totalt 63 

Källa: Organisationers ekonomi.  
Antalet timmar härleds genom att sätta det totala antalet ideellt arbetade timmar i relation till 
antalet ideellt arbetande personer. 
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Tabell 12 
Årsarbetstid för heltidsanställda per huvudverksamhet 2010 

Huvudverksamhet Antalet timmar per år 
för heltidsanställda 

Rekreation och Kultur (inkl. minnesstiftelser) 1 765 
Utbildning och forskning 1 762 
Hälsa 1 768 
Social trygghet 1 726 
Miljö och djurskydd 1 570 

Bostäder, social och samhällelig utveckling 1 661 
Opinionsbildning och politik 1 749 
Stiftelser, insamlande verksamheter 2 176 
Internationell verksamhet 1 854 
Övrig religiös verksamhet 1 767 

Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 1 697 
Annan verksamhet 1 939 
Totalt 1 804 

Källa: Organisationers ekonomi.  
Antalet timmar härleds genom att sätta det totala antalet arbetade timmar för medelantalet 
heltidsanställda i relation till medelantalet heltidsanställda. 
 

Tabell 13 
Anställda och ideellt arbetande, heltid per huvudverksamhet 2010 

Huvudverksamhet Medelantal 
heltids- 

anställda 

Medelantal 
ideellt 

arbetande 
räknat på 

heltid 

Total 

Rekreation och Kultur (inkl. minnesstiftelser) 16 429 25 616 42 045 
Utbildning och forskning 11 406 4 066 15 472 
Hälsa 2 119 469 2 588 
Social trygghet 6 101 3 911 10 012 
Miljö och djurskydd 718 355 1 073 

Bostäder, social och samhällelig utveckling 1 401 2 012 3 413 
Opinionsbildning och politik 5 702 6 921 12 622 
Stiftelser, insamlande verksamheter 8 333 2 264 10 596 
Internationell verksamhet 2 378 467 2 845 
Övrig religiös verksamhet 4 151 8 093 12 243 

Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 6 595 5 520 12 115 
Annan verksamhet 132 189 321 

Totalt 65 463 59 882 125 345 

Källa: Organisationers ekonomi.  
Antalet ideellt arbetande räknas om till heltid genom att sätta det totala antalet ideellt arbetade 
timmar i relation till medelantalet arbetade timmar per år och person för de heltidsanställda. 
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Tabell 14 
Genomsnittlig arbetskraftskostnad per heltidsanställd per 
huvudverksamhet 2010 

Huvudverksamhet Arbetskraftskostnad 
per heltidsanställd Tkr 

Rekreation och Kultur (inkl. minnesstiftelser) 466 
Utbildning och forskning 433 
Hälsa 508 
Social trygghet 419 
Miljö och djurskydd 387 

Bostäder, social och samhällelig utveckling 445 
Opinionsbildning och politik 465 
Stiftelser, insamlande verksamheter 464 
Internationell verksamhet 555 
Övrig religiös verksamhet 298 

Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 731 
Annan verksamhet 594 

Totalt 475 

Källa: Organisationers ekonomi.  
Arbetskraftskostnaden härleds genom att sätta personalkostnaden i relation till medelantalet 
heltidsanställda. 
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Tabeller undersökningen Företagens ekonomi 2010 
Tabell 15 
Resultatredovisning för organisationer i civila samhället ingående i 
undersökningen Företagens ekonomi 2010 

 Mnkr 

Nettoomsättning 25 879 
Övriga rörelseintäkter 1 442 
Förändring av lager och pågående arbete -7 
Aktiverat arbete för egen räkning 44 
Summa kostnader för råvaror och handelsvaror -3 351 
Övriga externa kostnader -10 501 

Summa personalkostnader -11 624 
Övriga rörelsekostnader -409 

Summa av och nedskrivningar -1 094 
Rörelseresultat 380 

Finansiella poster 2 260 
Resultat efter finansiella poster 2 640 
Bokslutsdispositioner -3 
skattekostnader -380 
Redovisat resultat 2 257 

Källa: Företagens ekonomi 
 

Tabell 16 
Tillgångar för organisationer i civila samhället ingående i 
undersökningen Företagens ekonomi 2010 

Tillgångar Mnkr 

Summa immateriella anläggningstillgångar 304 
Summa materiella tillgångar 27 254 
Långfristiga placeringar 2 968 
Långfristiga fodringar 14 879 
Varulager 444 

Kortfristiga fodringar 6 614 
Kortfristiga placeringar 15 997 
kassa och bank 8 203 

Summa tillgångar 76 662 

Källa: Företagens ekonomi 
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Tabell 17 
Ekonomiska nyckeltal per huvudverksamhet för organisationer som 
tillhör det civila samhället och finns med i undersökningen 
Företagens ekonomi 2010  

Huvudverksamhet Intäkter 
mnkr 

Kostnader 
mnkr 

Tillgångar 
mnkr 

Antal orga- 
nisationer 

Medelantal 
heltidsanst

ällda 

Rekreation och Kultur (inkl. 
minnesstiftelser) 2 163 1 922 3 593 96 883 
Utbildning och forskning 3 633 3 578 1 300 1 102 7 526 
Hälsa 1 336 926 2 895 9 1 057 
Social trygghet 1 769 1 721 757 138 4 327 
Miljö och djurskydd 6 5 13 6 6 

Bostäder, social och samhällelig 
utveckling 1 017 967 4 914 184 326 
Opinionsbildning och politik 83 81 206 36 52 
Stiftelser, insamlande verksam-
heter 14 683 13 084 42 304 942 10 406 
Övrig religiös verksamhet 2 2 3 2 2 
Bransch-/yrkesorganisationer och 
fackföreningar 4 601 4 851 17 826 487 1 542 
Annan verksamhet 1 194 1 088 2 850 217 573 

Totalt 30 486 28 226 76 662 3 219 26 700 

Källa: Företagens ekonomi 
Detta är resultatet av en schablonmässig bearbetning av uppgifterna från undersökningen 
Företagens ekonomi. 
 

Tabeller Undersökningarna av levnadsförhållanden 
(ULF/SILC) 
Tabell 18  
Medlem respektive aktiv i minst en förening. Personer 16 år och äldre. 
Procent samt 95-procentigt konfidensintervall. År 2008–2009 

 Andel 
medlemmar  

% 

Konfidens- 
intervall 

 Andel  
aktiva  

% 

Konfidens- 
intervall 

Samtliga 16+ år 78,8 ±0,7  35,3 ±0,8 

Män 16+ år 79,9 ±1,0  38,5 ±1,2 
Kvinnor 16+ år 77,7 ±1,0  32,2 ±1,0 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
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De tolv 
huvudverksamheterna 
Här följer en redovisning av ekonomiska uppgifter, antal anställda, 
ideellt arbetande och medlemmar fördelat på de tolv huvudverk-
samheterna baserat på International Classification of Non Profit 
Organisations (ICNPO) och dess delverksamheter. I första hand har 
uppgifter hämtats från undersökningen Organisationers ekonomi 
men även andra källor har använts. Notera att många av de detalje-
rade uppgifterna som redovisas i detta avsnitt är behäftade med stor 
osäkerhet. 

Organisationernas huvudverksamheter har bestämts utifrån vilka 
verksamheter uppgiftslämnarna till undersökningen Organisatio-
ners ekonomi har lämnat. Har flera verksamheter angetts, är det den 
verksamheten med störst angiven andel som har fått gälla. 
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Rekreation och kultur 
Foto: Monica Holmberg 
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Rekreation och kultur 
Denna huvudverksamhet är uppdelad på Kultur och konst, Idrott 
samt Övrig rekreation och sociala klubbar. Under delverksamheten 
Kultur och konst ingår även Minnesstiftelser. 

Enligt Organisationers ekonomi uppgick de totala intäkterna till 
23 miljarder kronor, de totala kostnaderna till 23 miljarder kronor 
och de totala tillgångarna till 27 miljarder kronor för organisationer 
verksamma inom huvudverksamheten rekreation och kultur. Intäkter 
från försäljning stod för hälften av rörelseintäkterna. Långfristiga 
placeringar var den största tillgångsposten med 31 procent av de 
totala tillgångarna. 

Idrott var den största delverksamheten inom rekreation och kultur 
med 75 procent av intäkterna respektive kostnaderna. Idrott stod för 
cirka 70 procent av de anställda och 68 procent av de ideellt arbet-
ande. Den största enskilda intäktsposten för idrott var intäkter från 
försäljning (54 procent av rörelseintäkterna). Den största tillgångs-
posten var materiella tillgångar som stod för nästan 26 procent av 
tillgångarna. Nästan en tredjedel av de ideellt arbetande inom hela 
undersökningen Organisationers ekonomi fanns inom idrotten.  

Svensk idrott utgörs av drygt 20 000 idrottsföreningar som är organi-
serade inom olika förbund. Riksidrottsförbundet (RF) är en paraply-
organisation för hela den svenska idrottsrörelsen och består av 69 
specialidrottsförbund.13 

Enligt ULF/SILC 2008–09 var ungefär 730 000 personer av befolk-
ningen, 16 år och äldre, medlemmar i minst en kultur-, musik-, dans- 
eller teaterförening och ungefär 425 000 personer deltog aktivt i 
dessa föreningars verksamheter. 

Ungefär 2,3 miljoner personer av befolkningen, 16 år och äldre, var 
medlemmar i minst en idrotts- eller friluftsförening. Män var i större 
utsträckning än kvinnor medlemmar i dessa typer av föreningar. 

Ungefär 1,1 miljon personer som är 16 år och äldre deltog aktivt i en 
idrotts- eller friluftsförenings verksamhet. Män deltog aktivt i idrotts- 
eller friluftsföreningars verksamhet i större utsträckning än kvinnor. 

 

 

                                                      
13http://www.rf.se 
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Tabell 19 
Resultatredovisning rekreation och kultur 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 2 817 +15,5 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 7 391 +7,4 
Intäkter från försäljning 11 356 +7,4 
Övriga rörelseintäkter 763 +27,1 
Summa rörelseintäkter 22 326 +4,6 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -4 050 +12,7 
Övriga externa kostnader -7 726 +9,1 
Personalkostnader -7 663 +5,5 
Övriga rörelsekostnader -475 +23,0 
Av och nedskrivningar -449 +16,3 
Summa rörelsekostnader -20 364 +4,3 

Rörelseresultat 1 962 +20,0 

Finansiella intäkter 763 +27,9 
Finansiella kostnader -320 +18,5 
Finansiellt netto 443 +42,9 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 405 +16,0 

Bokslutsdispositioner 110 +49,2 
Skatter -19 +102,9 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -2 058 +5,3 

Över och underskott 438 +61,3 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 20 
Tillgångar rekreation och kultur 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 631 +39,4 
Materiella tillgångar 5 848 +24,1 
Långfristiga placeringar 8 306 +34,2 
Långfristiga fordringar 746 +9,9 
Varulager 190 +17,3 

Kortfristiga fordringar 2 582 +10,1 
Kortfristiga placeringar 1 763 +8,7 
Kassa bank 6 803 +9,9 

Summa tillgångar 26 871 +13,0 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 21 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom 
rekreation och kultur per delområde 2010  

 Kultur och 
konst 

Konfi- 
dens- 

intervall i 
% 

Idrott Konfi- 
dens- 

intervall i 
% 

Övrig 
rekrea- 

tion och 
sociala 
klubbar 

Konfi- 
dens- 

intervall i 
% 

Totalt 

Medelantal heltids-
anställda 3 297 +12,7 11 483 +9,3 1 649 +34,5 16 429 
Antal ideellt arbetande 166 402 +25,8 541 196 +20,1 87 268 +36,0 794 866 
Antal medlemmar 1 601 849 +21,5 4 166 511 +11,4 1 638 211 +38,4 7 406 572 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 22 
Intäkter, kostnader och tillgångar för rekreation och kultur per 
delområde 2010 i mnkr 

 Kultur och 
konst 

Konfi- 
dens- 

intervall i 
% 

Idrott Konfi- 
dens- 

intervall i 
% 

Övrig 
rekrea- 

tion och 
sociala 
klubbar 

Konfi- 
dens- 

intervall i 
% 

Totalt 

Intäkter 4 133 +13,9 17 384 +6,9 1 571 +21,9 23 089 
Kostnader 3 877 +13,6 17 296 +6,4 1 587 +21,8 22 761 
Tillgångar 8 076 +22,4 16 607 +17,7 2 187 +30,0 26 871 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 23 
Resultatredovisning delområde idrott 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 1 917 +17,2 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 5 404 +9,2 
Intäkter från försäljning 9 179 +8,6 
Övriga rörelseintäkter 654 +31,1 
Summa rörelseintäkter 17 154 +5,4 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -2 844 +15,4 
Övriga externa kostnader -5 866 +11,3 
Personalkostnader -5 916 +6,2 
Övriga rörelsekostnader -370 +27,9 
Av och nedskrivningar -366 +18,7 
Summa rörelsekostnader -15 361 +5,3 

Rörelseresultat 1 793 +21,7 

Finansiella intäkter 230 +58,3 
Finansiella kostnader -140 +20,4 
Finansiellt netto 91 +147,5 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 883 +20,3 

Bokslutsdispositioner 3 +605,0 
Skatter -1 +171,9 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -1 794 +4,4 

Över och underskott 92 +290,9 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 24 
Tillgångar delområde idrott 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 556 +42,6 
Materiella tillgångar 4 248 +30,4 
Långfristiga placeringar 3 727 +64,9 
Långfristiga fordringar 515 +9,6 
Varulager 138 +21,9 

Kortfristiga fordringar 2 003 +11,7 
Kortfristiga placeringar 1 313 +8,1 
Kassa bank 4 108 +13,7 

Summa tillgångar 16 607 +17,7 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 25  
Medlem respektive aktiv i kultur-, musik-, dans- eller teaterförening. 
Personer 16 år och äldre. Procent samt 95-procentigt konfidens-
intervall. År 2008–2009 

 Andel  
medlemmar

% 

Konfidens- 
intervall 

 Andel 
aktiva med- 

lemmar% 

Konfidens- 
intervall 

Samtliga 16+ år 9,5 ±0,5  5,5 ±0,4 

Män 16+ år 8,8 ±0,8  5,1 ±0,6 
Kvinnor 16+ år 10,2 ±0,8  6,0 ±0,6 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
 

Tabell 26 
Medlem respektive aktiv i idrotts- eller friluftsförening. Personer 16 år 
och äldre. Procent samt 95-procentigt konfidensintervall. År 2008–2009 

 Andel  
medlemmar

% 

Konfidens- 
intervall 

 Andel 
aktiva med- 

lemmar % 

Konfidens- 
intervall 

Samtliga 16+ år 29,8 ±0,8  14,9 ±0,7 

Män 16+ år 35,3 ±1,3  18,7 ±1,1 
Kvinnor 16+ år 24,3 ±1,1  11,1 ±0,8 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
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Utbildning och forskning 

Foto: Monica Holmberg 
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Utbildning och forskning 
I denna huvudverksamhet ingår Förskola, grundskola och gymnasium, 
Högskola och universitet, Folkhögskolor och övrig utbildning samt 
Forskning och utveckling.  

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna 15 miljarder 
kronor, de totala kostnaderna 15 miljarder kronor och de totala till-
gångarna 13 miljarder kronor för huvudverksamheten utbildning 
och forskning.  

Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar var den största enskilda 
intäktsposten med 12 miljarder vilket motsvarar 80 procent av 
rörelseintäkterna. Den största kostnadsposten var lämnade gåvor, 
stipendier, bidrag och transfereringar och uppgick till 5,5 miljarder 
kronor.  

Den största delverksamheten inom utbildning och forskning var 
folkhögskolor och övrig utbildning som stod för 74 procent av intäk-
terna, 75 procent av kostnaderna samt hade flest sysselsatta. Däremot 
hade forskning och utveckling, med 58 procent, större tillgångar. 

SCB har för år 2011 undersökt omfattningen av organisationernas 
egna forsknings- och utvecklingsverksamheter (FoU) inom den pri-
vata icke-vinstdrivande sektorn. Undersökningen visade att kostna-
derna uppgick till 0,4 miljarder kr med arbetskraftskostnader som en 
delpost på 0,3 miljarder för år 2011. FoU-verksamheten var i första 
hand finansierad av statliga myndigheter eller självfinansierad.   
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Tabell 27 
Resultatredovisning Utbildning och Forskning 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 288 +46,5 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 11 662 +5,2 
Intäkter från försäljning 2 235 +11,1 
Övriga rörelseintäkter 280 +41,1 
Summa rörelseintäkter 14 466 +4,4 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -984 +24,7 
Övriga externa kostnader -2 968 +10,6 
Personalkostnader -4 944 +5,0 
Övriga rörelsekostnader -113 +40,0 
Av och nedskrivningar -155 +11,9 
Summa rörelsekostnader -9 163 +5,7 

Rörelseresultat 5 303 +4,6 

Finansiella intäkter 600 +12,0 
Finansiella kostnader -86 +8,0 
Finansiellt netto 514 +13,3 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 817 +4,9 

Bokslutsdispositioner -6 +299,7 
Skatter -7 +37,6 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -5 482 +4,7 

Över och underskott 322 +9,9 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 28 
Tillgångar utbildning och forskning 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 1 494 +77,8 
Materiella tillgångar 1 570 +15,3 
Långfristiga placeringar 5 834 +3,0 
Långfristiga fordringar 117 +45,0 
Varulager 14 +32,7 

Kortfristiga fordringar 926 +9,6 
Kortfristiga placeringar 908 +12,9 
Kassa bank 2 444 +13,2 

Summa tillgångar 13 307 +9,9 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 29 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom 
utbildning och forskning per delområde 2010  

 Förskola, 
grundskola 

och 
gymnasium 

Konfi- 
dens- 

intervall  
i % 

Universitet  
och högskola 

Konfi- 
dens- 

intervall  
i % 

Övrig utbild- 
ning och 
folkhög- 

skolor 

Konfi- 
dens- 

intervall  
i % 

Medelantal 
heltidsanställda 3 425 +8,4 741 +125,6 7 023 +11,9 
Antal ideellt 
arbetande 8 574 +35,6 2 168 +45,5 103 686 +49,4 
Antal med-
lemmar 36 873 +76,9 82 067 +88,7 1 049 611 +89,4 

 

 Forskning 
och 

utveckling 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal 
heltidsanställda 217 +25,5 11 406 
Antal ideellt 
arbetande 4 147 +45,4 118 575 
Antal med-
lemmar 75 061 +31,4 1 243 613 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 30 
Intäkter, kostnader och tillgångar för utbildning och forskning per 
delområde 2010 i mnkr 

 Förskola, 
grundskola 

och 
gymnasium 

Konfi- 
dens- 

intervall  
i % 

Universitet  
och högskola 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Övrig utbild- 
ning och 
folkhög- 

skolor 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Intäkter 1 992 +6,4 476 +55,7 11 091 +6,1 
Kostnader 1 954 +6,5 468 +56,4 11 095 +6,1 
Tillgångar 792 +12,7 195 +79,5 4 657 +11,1 

 

 Forskning 
och 

utveckling 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 1 507 +17,3 15 066 
Kostnader 1 221 +20,5 14 738 
Tillgångar 7 663 +15,8 13 307 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Studiecirkelverksamhet, annan 
folkbildningsverksamhet samt 
folkhögskoleverksamhet 
SCB har fått i uppdrag av utbildningsdepartementet att göra en för-
djupning för år 2010 inom området studiecirkelverksamhet, annan 
folkbildningsverksamhet samt folkhögskoleverksamhet. Populatio-
nen har hämtats från register för motsvarande verksamheter.  

Enligt ICNPO-klassifikationen hör dessa områden till Övrig utbild-
ning och folkhögskolor. Uppgifter från Organisationers ekonomi 
kompletterar bilden av denna utbildningssektor. 

Definitionen på övrig utbildning medför att förutom studieförbunden 
ingår även yrkesinriktad utbildning i Organisationers ekonomi. De 
totala intäkterna och kostnaderna uppgick för år 2010 till 9,3 miljar-
der kronor. Statsbidragen från folkbildningsrådet till studieförbun-
den var cirka 1,6 miljarder kronor för 2010.14 De totala tillgångarna 
var 3,5 miljarder kronor. 

Antalet medlemmar var drygt 1 miljon med cirka 100 000 ideellt 
arbetande personer. Det fanns cirka 4 500 heltidsanställda inom 
gruppen övrig utbildning. 

Studieförbund15 
Det finns tio olika studieförbund som folkbildningsrådet fördelar 
statsbidrag till. Dessa studieförbund har förgreningar i samtliga 
kommuner i landet.  Varje studieförbund har sin egen profil som 
sedan formar utbudet av studiecirklar och kurser. Den mest kända 
verksamhet som studieförbunden bedriver är studiecirklar. Dessa 
kan drivas i form av ett antal fysiska möten, en blandning av fysiska 
möten och distansstudier eller enbart som distansstudier. Övriga 
studier som finns inom studieförbundens verksamhet är kultur-
program och annan folkbildningsverksamhet. 

Området studiecirklar och annan folkbildning omfattar drygt 
996 000 unika personer varav nästan 112 000 arbetar som ledare. 
Många av dessa ledare återfinns även bland deltagarna, som uppgår 
till nästan 942 000 unika deltagare. I tabellen nedan återfinns en 
sammanställning av studieförbundens studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet. Här syns att det generellt är fler kvinnor 

                                                      
14 www.folkbildning.se 
15 Om ingen annan källa nämns är källan Folkbildningsrådet. 
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än män som deltar i de olika arrangemangen. Totalt arrangerades 
det nästan 280 000 studiecirklar och 62 000 inom kategorin annan 
folkbildningsverksamhet. Det totala deltagarantalet på dessa 341 000 
arrangemang var drygt 2,5 miljoner. I det totala antalet deltagare 
ingår även ledare eftersom de ofta även är deltagare på kurserna. 

Tabell 31 
Folkbildningsverksamhet, arrangemang, deltagare och bidrag i mnkr 
år 2010 

Registrerad verksamhet Antal 

 Arrange- 
mang 

Deltagare  
totalt 

Kvinnor Män 

Summa studiecirklar 279 136  1 809 263  1 026 302  782 961  

varav studiecirklar på 
distans 854  4 705  2 287  2 418  

Summa annan folkbild-
ningsverksamhet 61 954  731 945  477 842  254 103  

Summa studiecirklar och 
annan folkbildnings-
verksamhet 341 090  2 541 208  1 504 144  1 037 064  

 

Registrerad verksamhet Antal Bidrag  
efter del- 
tagartim- 

mar, mnkr 
 Åldersgrupper Studie- 

timmar 
 < 13 år 13–24 år 25–64 år => 65 

Summa studiecirklar 0  231 932  1 208 877  368 454  10 600 964  62,9 

varav studiecirklar på 
distans 0  342  4 270  93  43 681  0,2  

Summa annan folkbild-
ningsverksamhet 146 274  60 594  450 562  74 515  1 546 585  7,3  

Summa studiecirklar och 
annan folkbildnings-
verksamhet 146 274  292 526  1 659 439  442 969  12 147 549  70,2 

Källa: Folkbildningsrådet 
 

Folkbildningsrådet fördelar även statsbidrag till kulturprogrammen. 
I kulturprogram är en verksamhet det som framförs eller redovisas 
inför publik, såsom föreläsningar, sång, musik, utställningar och 
teater. År 2010 genomfördes det nästan 315 000 kulturarrangemang 
med så gott som 16,5 miljoner deltagare. Som deltagare räknas här 
den publik som besökt det specifika arrangemanget och medverk-
ande är de som är yrkesverksamma kulturarbetare exempelvis för-
fattare, sångare eller scenkonstnärer.  
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Tabell 32 
Kulturprogram med arrangemang, deltagare, medverkande och bidrag 
i mnkr inom för år 2010 

 Antal Deltagartim- 
mar bidrag, 

mnkr  Arrange- 
mang 

Deltagare Med- 
verkande 

Summa 314 622  16 466 153  1 237 190  20,9  

Källa: Folkbildningsrådet 
 
Inom studieförbunden arrangeras det även arrangemang som ej är 
finansierade via statsbidrag utan på uppdrag av exempelvis kun-
skapslyftet, landstinget, kommunen, olika organisationer och arbets-
förmedlingen. Nedan redovisas dessa utifrån arrangemangstyp och 
verksamhetsform. 

Tabell 33 
Uppdragsverksamhet finansierat via kunskapslyftet, antal 
arrangemang och deltagare år 2010 

Verksamhet Antal 

 Arrange- 
mang 

Deltagare 
totalt 

Kvinnor Män 

Studiecirklar 168  1 649  1 018  631  
Annan folkbildningsverksamhet 27  251  133  118  
Kulturprogram 43  2 115  . . 
Orienteringskurser 7  113  . . 
Behörighetsgivande utbildning 132  1 699  . . 
Fri uppdragsverksamhet 27  392  . . 

Summa 404  6 219  . . 

Källa: Folkbildningsrådet 
 

Tabell 34 
Landstingsfinansierad utbildningsverksamhet, antal arrangemang och 
deltagare år 2010 

Verksamhet Antal  

 Arrange- 
mang 

Deltagare 
totalt 

Kvinnor Män 

Annan folkbildningsverksamhet 2 405  31 835  25 065  6 770  
Kulturprogram 103  5 381  . . 
Fri utbildningsverksamhet 587  13 382  . . 

Summa 3 095  50 598  . . 

Källa: Folkbildningsrådet 
 

  



Det civila samhället De tolv huvudverksamheterna 

Statistiska centralbyrån 57 

Tabell 35 
Övrig uppdragsverksamhet, antal arrangemang och deltagare år 2010 

Verksamhet Antal 

 Arrange- 
mang 

Deltagare  
totalt 

Kvinnor Män 

Studiecirklar 70  325  188  137  
Annan folkbildningsverksamhet 105  861  569  292  
Kulturprogram 27  1 363  . . 
Orienteringskurser 3  46  . . 
Behörighetsgivande utbildning 9  85  . . 
Fri övrig uppdragsverksamhet 507  6 740  . . 

Summa 721  9 420  . . 

Källa: Folkbildningsrådet 
 

Tabell 36 
Annan verksamhet, antal arrangemang och deltagare år 2010 

Verksamhet Antal 

 Arrange- 
mang 

Deltagare 
totalt 

Kvinnor Män 

Studiecirklar 398  3 555  2 257  1 298  
Annan folkbildningsverksamhet 1 577  10 784  6 123  4 661  
Kulturprogram 921  61 612  . . 
Uppsökande verksamhet 56  375  . . 
Behörighetsgivande utbildning 15  202  . . 
Fri annan verksamhet 5 280  40 773  . . 
Summa 8 247  117 301  . . 

Källa: Folkbildningsrådet 

Folkhögskolan16 
Folkhögskolan är inte som andra skolformer, bunden till någon 
centralt fastställd läroplan. Detta innebär att varje folkhögskola själv 
bestämmer sin verksamhet utifrån skolans ideologiska och kun-
skapsmässiga inriktning. Folkhögskolan kan ge grundskolekompe-
tens, gymnasiekompetens och yrkesutbildning. Deltagare rekryteras 
från hela landet. 

De ekonomiska uppgifterna för folkhögskolorna är här hämtade 
från undersökningen Organisationers ekonomi.  De totala intäkterna 
respektive kostnaderna uppgick till 1,8 miljarder kronor. Statsbidra-
gen från folkbildningsrådet till folkhögskolorna var cirka 1,6 miljar-
der kronor för 2010.17 De totala tillgångarna var 1,1 miljarder kronor. 

                                                      
16 Om ingen annan källa nämns är källan Folkbildningsrådet 
17 www.folkbildning.se 
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Folkhögskolan anordnar både allmänna och särskilda kurser som 
har en längd om minst 15 kursdagar och detta enligt förordningen 
om statsbidrag till folkbildningen. Folkhögskolor kan även anordna 
kortare kurser som pågår allt från en till 14 dagar. 

Personal i folkhögskolor 
Enligt Organisationers ekonomi 2010 fanns det 2 500 heltidsanställda 
personer inom folkhögskolorna, drygt 5 000 ideellt arbetande per-
soner och knappt 7 000 medlemmar. 

Uppgifterna om pedagogisk personal avser all personal som var 
anställda och inte tjänstlediga vid insamlingstillfället den 15 oktober 
2010. Antalet unika personer uppgår till 2 745, varav 55 procent är 
kvinnor och 45 procent är män. Fler kvinnor än män arbetar deltid, 
kvinnornas totala tjänsteomfattning uppgår till 83,9 procent medan 
männens når 86 procent. 

Andelen kvinnor är störst bland studie- och yrkesvägledare och 
minst bland rektorer, 82,4 procent respektive 35,4 procent. Totalt 
utgör all pedagogisk personal i folkhögskolan 2 328 heltidstjänster. 

Tabell 37 
Personal i folkhögskolan 2010 (exkl. tjänstlediga) 

Personalkategori Totalt Kön  
Antal 

Total 
tjänste- 
omfatt- 
ning, % 

Tjänsteomfatt- 
ning per kön 

Heltids- 
tjänster 

Antal 
  Kvinnor Män Kvinnor Män 

Rektorer 144 51 93 97,7 96,1 98,6 141 
Biträdande skolledare 93 51 42 92,1 88,0 97,1 86 
Lärare 2 474 1 378 1 096 83,8 83,2 84,6 2 074 
Studie- och yrkes-
vägledare 34 28 6 79,0 81,6 66,7 27 

Totalt 2 745 1 508 1 237 84,8 83,9 86,0 2 328 

Källa: Folkbildningsrådet 
 
Bland den pedagogiska personalen har nästan 90 procent eftergym-
nasial utbildning. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning 
är större än andelen män med eftergymnasial utbildning, 92 procent 
respektive 88 procent. Nästan 96 procent av de som är anställda som 
biträdande skolledare har eftergymnasial utbildning. Motsvarande 
siffra för studie- och yrkesvägledare är 88 procent. 
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Tabell 38 
Personal i folkhögskolan, utbildningsbakgrund år 2010 

Utbildningsbakgrund Totalt Kön Antal Andel 
(%) 

Personalkategori Antal 

  Kvinnor Män Rekto- 
rer 

Biträdande 
skolledare 

Lärare Studie- 
och yrkes- 
vägledare 

Förgymnasial utbild-
ning 27 7 20 1,0 1 0 26 0 
Gymnasialutbildning 247 109 138 9,0 6 4 233 4 
Eftergymnasialutbild-
ning 2 462 1 384 1 078 89,7 136 89 2 207 30 
Uppgift saknas 9 8 1 0,3 1 0 8 0 

Totalt 2 745 1 508 1 237 100,0 144 93 2 474 34 

Källa: Folkbildningsrådet 

Deltagare i folkhögskoleutbildning 
Statsberättigade kurser innebär att folkhögskolan erhåller bidrag för 
kursen via folkbildningsanslaget. 

Det förekommer även uppdragskurser i folkbildningssyfte som inte 
finansieras av det allmänna statsbidraget utan av olika uppdrags-
givare, exempelvis arbetsförmedlingen, kommunen, m.fl. 

Våren 2010 anordnades det nästan 5 000 statsberättigade kurser och 
antalet deltagare var drygt 85 000. Under hösten 2010 anordnades 
det något färre kurser, drygt 4 700, och antalet deltagare uppgick till 
nästan 85 000. Det anordnades flest kurser inom de korta stats-
berättigade kurserna (1-14 dagar). Totalt antal deltagare under året, 
på de 4 936 korta kurserna, var 100 060, men det var endast 81 197 
unika deltagare. Många personer har alltså läst flera olika korta 
kurser.  

De långa statsberättigade kurserna (kurser längre än 14 dagar) 
omfattar allmän- och särskild kurs samt påbyggnadsutbildning. 
Totalt omfattades dessa kurser av 53 345 unika deltagare samman-
taget under vår- respektive höstterminerna 2010. Kvinnor, i högre 
grad än män, deltar i folkhögskolans kurser,  101 530 deltagare 
respektive 68 300 manliga deltagare.    
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Tabell 39 
Statsberättigade kurser och deltagare år 2010 

  Långa 
allmänna 

Långa 
särskilda 

Korta Öppen 
folkbild- 

ning 

Påbygg- 
nadsut- 
bildning 

Summa 

Antal kurser   
     Vt2010 1 002 1 206 2 609 144 8 4 969 

Ht2010 980 1 193 2 327 205 9 4 714 

Deltagare män  

      
Totalt Vt2010 4 918 5 386 21 680 2 176 44 34 204 
Totalt Ht2010 4 767 5 459 20 058 3 768 44 34 096 
Unika Vt2010 4 773 5 045 16 894 .. 44 .. 
Unika Ht2010 4 653 5 091 16 243 .. 44 .. 

Deltagare kvinnor  

      
Totalt Vt2010 7 445 10 556 30 018 2 894 43 50 956 
Totalt Ht2010 7 255 10 374 28 304 4 573 68 50 574 
Unika Vt2010 7 117 9 740 24 214 .. 43 .. 
Unika Ht2010 6 954 9 773 23 846 .. 68 .. 

Totalt antal deltagare 

      
Vt2010 12 363 15 942 51 698 5 070 87 85 160 
Ht2010 12 022 15 833 48 362 8 341 112 84 670 

Totalt antal unika 

      
Vt2010 11 890 14 785 41 108 .. 87 .. 
Ht2010 11 607 14 864 40 089 .. 112 .. 

.. = Uppgift är inte tillgänglig (personnummer samlas inte in på dessa kurser). 
Källa: Folkbildningsrådet 
 

Utöver dessa kurser finns det även en statsberättigad kulturaktivitet 
som omfattade under våren över 125 000 respektive drygt 104 000 
deltagare på hösten. 

Det finns även utbildningar och kurser inom folkhögskolan som inte 
finansieras med hjälp av det allmänna statsbidraget utan via upp-
dragsgivare som kommunen, arbetsförmedlingen, landsting, orga-
nisationer och företag. 
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Tabell 40 
Uppdragskurser och deltagare år 2010 

  Gymna- 
siepro- 

gram 

Upp- 
drag 

Kom- 
mun 

Övrigt Folk- 
hög- 

skole- 
kurs 

Kom- 
vux- 
kurs 

Oriente- 
rings- 

kurs 

Förbe- 
redande 

hög- 
skole- 

kurs 

Summa 

Antal kurser                   
Vt2010 51 4 48 125 19 2 2 132 383 
Ht2010 63 6 45 186 8 2 3 105 418 

Deltagare män  

         
Totalt Vt2010 99 13 218 807 30 17 88 700 1 972 
Totalt Ht2010 119 9 179 1 598 20 6 87 477 2 495 
Unika Vt2010 .. .. .. .. .. .. .. 697 

 Unika Ht2010 .. .. .. .. .. .. .. 477 
 

Deltagare kvinnor  

         
Totalt Vt2010 81 20 192 1 196 90 7 276 494 2 356 
Totalt Ht2010 104 35 203 1 837 54 4 266 306 2 809 
Unika Vt2010 .. .. .. .. .. .. .. 493 

 Unika Ht2010 .. .. .. .. .. .. .. 306 
 

Totalt antal delta-
gare 

         
Vt2010 180 33 410 2 003 120 24 364 1 194 4 328 
Ht2010 223 44 382 3 435 74 10 353 783 5 304 

Totalt antal unika 

         
Vt2010 .. .. .. .. .. .. .. 1 190 .. 
Ht2010 .. .. .. .. .. .. .. 783 .. 

.. = Uppgift är inte tillgänglig (personnummer samlas inte in på dessa kurser). 
Källa: Folkbildningsrådet 

Deltagare med funktionsnedsättning 
Generellt sett har deltagare med funktionsnedsättning en kortare 
utbildningstid innan de påbörjar folkhögskoleutbildning än övriga 
deltagare. Utbildningstiden vid folkhögskolan är i genomsnitt mer 
än fyra terminer, vilket är en längre tid än det totala genomsnittet. 

I nedanstående tabell visas hur många deltagare med funktionsned-
sättning folkhögskolan hade under året 2010. I de fall deltagaren har 
mer än en funktionsnedsättning visas den funktionsnedsättning som 
inverkat mest på deltagarens livsföring. Var femte deltagare på de 
långa kurserna hade en funktionsnedsättning, medan var åttonde 
var invandrare med brister i det svenska språket. 

Våren 2010 deltog cirka 14 400 personer i korta och långa kurser 
sammantaget och ökade till knappt 15 000 under höstterminen. Den 
största enskilda gruppen var här invandrare med brister i det svenska 
språket med en andel om 23 procent. Den funktionshindergrupp 
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som hade flest deltagare var de med psykiskt funktionshinder, med 
nästan 2 400 deltagare under hösten. 

Tabell 41 
Kursdeltagare med funktionsnedsättning och språknedsättning år 
2010 

Funktionsnedsättningar Våren 2010 Hösten 2010 

 Långa 
kurser 

Korta  
kurser 

Totalt Långa 
kurser 

Korta  
kurser 

Total 

Rörelsehinder 249 978 1 227 263 1 354 1 617 
Syn- och hörselskada 370 1 660 2 030 357 1 321 1 678 
Utv.störning 516 663 1 176 577 872 1 449 
Psykiskt funktionshinder 1 820 450 2 270 1 835 536 2 371 
Övriga funktionshinder 1 527 1 415 2 942 1 612 1 590 3 202 
Summa funktionsnedsättning 4 482 5 166 9 645 4 644 5 673 10 317 

Språknedsättning 

      
Dyslexi 1 041 76 1 117 1 145 27 1 173 
Svenska1 3 425 5 242 3 672 3 237 195 3 437 
Summa språknedsättning 4 466 5 318 4 789 4 382 222 4 610 

Summa total 8 945 5 242 14 434 9 032 5 895 14 927 

1) Invandrare med brister i det svenska språket. 
Källa: Folkbildningsrådet 
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Hälsa 

Foto: Inga-Lill Kvist 
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Hälsa 
Huvudverksamheten är uppdelad i fyra delområden: Sjukhus och 
rehabilitering, Bostad med särskild service och särskilt boende, Psykisk 
hälsa och krisinsatser samt Övrig hälso- och sjukvård.  

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna 1,6 miljar-
der kronor, de totala kostnaderna 1,5 miljarder kronor och de totala 
tillgångarna 1,2 miljarder kronor för huvudverksamheten hälsa. 
Intäkter från försäljning respektive mottagna gåvor, bidrag och 
transfereringar var de största intäktsposterna och stod tillsammans 
för 93 procent av rörelseintäkterna. Materiella tillgångar stod för 
mer än 42 procent av tillgångarna. 

Delverksamhet Bostad med särskild service och särskilt boende stod för 
cirka 78 procent av intäkterna och kostnaderna samt 80 procent av 
tillgångarna för huvudverksamheten hälsa. Det var också denna 
delverksamhet som hade flest heltidsanställda.  

De ideellt arbetande personerna var flest för delverksamheten övrig 
hälso- och sjukvård. 
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Tabell 42 
Resultatredovisning hälsa 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 19 +26,2 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 637 +16,2 
Intäkter från försäljning 787 +15,2 
Övriga rörelseintäkter 80 +25,9 
Summa rörelseintäkter 1 523 +11,2 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -94 +17,3 
Övriga externa kostnader -272 +14,1 
Personalkostnader -1 077 +13,6 
Övriga rörelsekostnader -16 +26,0 
Av och nedskrivningar -23 +18,6 
Summa rörelsekostnader -1 482 +12,1 

Rörelseresultat 41 +99,1 

Finansiella intäkter 36 +8,1 
Finansiella kostnader -16 +24,3 
Finansiellt netto 20 +18,6 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 60 +62,6 

Bokslutsdispositioner -1 +105,0 
Skatter 0 +54,1 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -7 +24,8 

Över och underskott 53 +46,7 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 43 
Tillgångar hälsa 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 5 +22,5 
Materiella tillgångar 508 +24,5 
Långfristiga placeringar 101 +16,0 
Långfristiga fordringar 5 +4,7 
Varulager 1 +19,5 

Kortfristiga fordringar 131 +8,9 
Kortfristiga placeringar 220 +8,3 
Kassa bank 233 +19,1 

Summa tillgångar 1 205 +14,0 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 44 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom hälsa 
per delområde 2010  

 Bostad med 
särskild  

service och 
särskilt 
boende 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Övrig hälso- 
och sjuk- 

vård18 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal heltidsanställda 1 709 +9,5 411 .. 2 119 
Antal ideellt arbetande 455 +17,5 7 542 .. 7 997 
Antal medlemmar 47 078 +18,4 71 824 .. 118 901 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 45 
Intäkter, kostnader och tillgångar för hälsa per delområde 2010 i mnkr 

 Bostad med 
särskild  

service och 
särskilt 
boende 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Övrig hälso-  
och sjuk- 

vård18 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 1 229 +14,3 330 .. 1 559 
Kostnader 1 177 +15,4 328 .. 1 505 
Tillgångar 960 +16,7 245 .. 1 205 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 
  

                                                      
18 Övrig hälso- och sjukvård omfattar, på grund av risk för röjande, även Sjukhus 
och rehabilitering samt psykisk hälsa och krisinsatser. 
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Social trygghet 
Foto: Monica Holmberg 
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Social trygghet 
För huvudverksamheten social trygghet ingår Akut hjälp och stöd, 
Inkomststöd, underhåll och materiell hjälp samt Övrig social trygghet. 
Arbetslöshetskassorna återfinns här, men även organisationer vars 
verksamhet är flyktingbistånd och social service till äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. 

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna 28 miljarder 
kronor, de totala kostnaderna 27 miljarder kronor och de totala till-
gångarna 8 miljarder kronor för huvudverksamheten social trygghet. 

Mottagna och lämnade gåvor och bidrag var de klart största intäkts- 
respektive kostnadsposterna för verksamheten. Mottagna bidrag, 
gåvor och transfereringar stod för 65 procent av rörelseintäkterna. Till 
skillnad från andra huvudverksamheter var lämnade gåvor, stipen-
dier, bidrag och transfereringar större än mottagna bidrag, gåvor och 
transfereringar. Kassa, bank var den största tillgångsposten med 33 
procent av tillgångarna. 

Delverksamhet inkomststöd, underhåll och materiell hjälp stod för 88 
procent av intäkterna respektive kostnaderna och 90 procent av 
medlemsantalet för huvudverksamheten social trygghet. Arbets-
löshetskassorna utgör merparten av delverksamheten inkomststöd, 
underhåll och materiell hjälp. 

Arbetslöshetskassorna var 31 till antalet den 31 december 2010. 
Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna var 3 370 123.19

     

Cirka 67 procent av alla heltidsarbetande inom huvudverksamheten 
social trygghet tillhörde delverksamheten övrig social trygghet. 

Tjänstepensionskassor 
Tjänstepensionskassorna var ej med i undersökningen Organisatio-
ners ekonomi 2010. Eftersom de  inte bedriver affärsmässig försäk-
ringsrörelse så uppfyller de kvalifikationerna för att ingå i det 
civila samhället.  

Tjänstepensionskassorna är bildade under lagen om understödsföre-
ningar 1972:262. En understödsförening kan erbjuda kapital-, sjuk- 
eller pensionsförsäkring och kan ibland benämnas försäkrings-
förening, pensionskassa eller sjukkassa. Även i de fall verksamheten 
huvudsakligen avser pensionsförsäkring på grund av anställning 

                                                      
19 http://www.iaf.se/Statistik/Medlemsutveckling/ 
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och medlemsavgifterna/premierna betalas av arbetsgivaren betrak-
tas föreningen som en understödsförening. Understödsföreningar 
bedriver ingen affärsmässig försäkringsrörelse, men finansieras via 
medlemsavgifter. 

Pensionskassorna är samtidigt en typ av Non Profit Institutions, NPI 
i den finansiella företagssektorn, dvs. de bör tillhöra det civila sam-
hället. Av denna anledning särredovisas här vissa uppgifter för 
tjänstepensionskassorna. 

Intäkterna från tjänstepensionskassorna bestod i stort sett av kapitalav-
kastning, premieinkomster samt orealiserade vinster på placeringstill-
gångar. Kostnaderna bestod till stora delar av försäkringsersättningar, 
förändring i andra försäkringstekniska avsättningar, kapitalavkast-
ning samt orealiserade förluster på placeringstillgångar. Bland till-
gångarna utgjorde  placeringstillgångarna den helt dominerande 
posten med över 113 miljarder kronor.   

Tabell 46 
Intäkter, kostnader och tillgångar för tjänstepensionskassor 2010 i 
mnkr 

Intäkter 20 225 
Kostnader 10 255 

Tillgångar 117 511 

Källa: Finansinspektionen, (fi) 
 
  



Det civila samhället De tolv huvudverksamheterna 

Statistiska centralbyrån 71 

Tabell 47 
Resultatredovisning social trygghet 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 7 934 +0,6 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 17 912 +1,2 
Intäkter från försäljning 1 696 +11,7 
Övriga rörelseintäkter 70 +44,2 
Summa rörelseintäkter 27 612 +1,1 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -502 +28,1 
Övriga externa kostnader -1 314 +7,5 
Personalkostnader -2 554 +7,0 
Övriga rörelsekostnader -111 +26,6 
Av och nedskrivningar -48 +22,1 
Summa rörelsekostnader -4 529 +5,3 

Rörelseresultat 23 083 +0,3 

Finansiella intäkter 291 +64,1 
Finansiella kostnader -107 +130,3 
Finansiellt netto 184 +27,7 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 23 267 +0,2 

Bokslutsdispositioner -13 +165,1 
Skatter -1 +134,4 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -22 583 +0,4 

Över och underskott 670 +5,5 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 48 
Tillgångar social trygghet 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 17 +34,8 
Materiella tillgångar 600 +20,6 
Långfristiga placeringar 1 875 +20,8 
Långfristiga fordringar 60 +19,7 
Varulager 21 +24,3 

Kortfristiga fordringar 1 662 +3,1 
Kortfristiga placeringar 883 +5,3 
Kassa bank 2 472 +12,8 

Summa tillgångar 7 591 +7,8 

Källa: Organisationers ekonomi.  
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Tabell 49 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom social 
trygghet per delområde 2010 

 Övrig  
social 

trygghet 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Akut hjälp  
och stöd 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Inkomst- 
stöd, under- 

håll och 
materiell hjälp 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal 
heltidsanställda 4 106 +12,4 632 +24,9 1 363 +3,7 6 101 
Antal ideellt 
arbetande 28 072 +33,3 33 201 +36,3 1 248 +100,3 62 521 
Antal med-
lemmar 260 104 +37,0 125 710 +30,6 3 290 402 +0,1 3 676 215 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 50 
Intäkter, kostnader och tillgångar för social trygghet per delområde 
2010 i mnkr 

 Övrig social 
trygghet 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Akut hjälp  
och stöd 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Inkomst- 
stöd, underhåll  

och materiell 
hjälp 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 2 805 +14,3 607 +36,6 24 490 +0,3 27 903 
Kostnader 2 650 +12,8 629 +35,8 23 940 +0,3 27 220 
Tillgångar 2 591 +15,1 394 +24,4 4 606 +9,6 7 591 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 51 
Resultatredovisning delområde Inkomststöd, underhåll och materiell 
hjälp 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 7 840 +0,2 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 16 451 +0,3 
Intäkter från försäljning 90 +36,4 
Övriga rörelseintäkter 6 +31,6 
Summa rörelseintäkter 24 386 +0,2 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -8 +61,8 
Övriga externa kostnader -627 +1,9 
Personalkostnader -749 +2,4 
Övriga rörelsekostnader -54 +11,2 
Av och nedskrivningar -13 +13,8 
Summa rörelsekostnader -1 451 +1,2 

Rörelseresultat 22 935 +0,2 

Finansiella intäkter 104 +20,1 
Finansiella kostnader -13 +5,2 
Finansiellt netto 91 +22,5 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 23 026 +0,2 

Bokslutsdispositioner 0 +194,4 
Skatter 0 +146,5 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -22 476 +0,3 
Över och underskott 551 +6,2 

  

 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 52 
Tillgångar delområde Inkomststöd, underhåll och materiell hjälp 2010 
i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 1 +0,0 
Materiella tillgångar 61 +73,3 
Långfristiga placeringar 1 085 +35,3 
Långfristiga fordringar 34 +2,4 
Varulager 1 +36,2 

Kortfristiga fordringar 1 400 +2,6 
Kortfristiga placeringar 821 +5,4 
Kassa bank 1 204 +0,9 

Summa tillgångar 4 606 +9,6 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Miljö och djurskydd 
Inom denna huvudverksamhet ingår Miljö och Djurskydd. 

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna respektive 
kostnader och tillgångar ungefär 0,8 miljarder kronor för huvud-
verksamheten miljö och djurskydd. 

Finansieringen av huvudverksamheten miljö och djurskydd sker 
nästan enbart med mottagna bidrag, gåvor, transfereringar, intäkter 
från försäljning eller medlemsavgifter som tillsammans stod för 93 
procent av rörelseintäkterna.  

Miljö var den dominerande delverksamheten när det gäller intäkter, 
kostnader och tillgångar. Den var också den dominerande verksam-
heten när det gäller medlemmar, heltidsanställda samt ideellt 
arbetande.  

Tabell 53 
Resultatredovisning miljö och djurskydd 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 174 +41,5 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 304 +26,1 
Intäkter från försäljning 258 +39,1 
Övriga rörelseintäkter 53 +9,8 
Summa rörelseintäkter 790 +9,2 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -205 +19,4 
Övriga externa kostnader -234 +32,9 
Personalkostnader -277 +32,4 
Övriga rörelsekostnader -3 +41,2 
Av och nedskrivningar -5 +18,2 
Summa rörelsekostnader -724 +10,0 

Rörelseresultat 66 +17,0 

Finansiella intäkter 21 +23,3 
Finansiella kostnader -3 +36,3 
Finansiellt netto 17 +23,2 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 83 +12,6 

Bokslutsdispositioner -2 +29,2 
Skatter 0 +112,4 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -56 +13,8 

Över och underskott 25 +8,3 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 54 
Tillgångar miljö och djurskydd 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 10 +52,9 
Materiella tillgångar 89 +72,7 
Långfristiga placeringar 227 +18,7 
Långfristiga fordringar 26 +66,0 
Varulager 11 +56,9 

Kortfristiga fordringar 104 +60,6 
Kortfristiga placeringar 97 +6,7 
Kassa bank 260 +22,6 

Summa tillgångar 824 +19,7 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 55 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom miljö 
och djurskydd per delområde 2010  

 Miljö Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Djurskydd Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal heltidsanställda 435 +32,9 282 +134,2 718 
Antal ideellt arbetande 6 890 +122,9 5 312 +99,3 12 202 
Antal medlemmar 261 503 +29,8 72 344 +52,2 333 847 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 56 
Intäkter, kostnader och tillgångar för miljö och djurskydd per 
delområde 2010 i mnkr 

 Miljö Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Djurskydd Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 691 +21,5 120 +63,8 811 
Kostnader 675 +20,9 108 +68,7 783 
Tillgångar 562 +26,2 261 +27,7 824 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Bostäder, social och samhällelig utveckling 
Denna huvudverksamhet är uppdelad i tre delar: Ekonomisk, social 
och samhällelig utveckling, Bostäder samt Sysselsättning och jobb-
träning20.  

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna 3,6 miljar-
der kronor, de totala kostnaderna 3,5 miljarder kronor och de totala 
tillgångarna 5,4 miljarder kronor för huvudverksamheten bostäder, 
social och samhällelig utveckling.  

Den stora intäktsposten inom bostäder, social och samhällelig ut-
veckling var medlemsavgifter som stod för cirka 52 procent av de 
totala rörelseintäkterna. Materiella anläggningstillgångar och kassa 
bank var de största tillgångsposterna, vilka tillsammans uppgick till 
cirka 74 procent av tillgångarna. 

Bostäder var den klart största delverksamheten när det gäller intäk-
ter och kostnader med cirka 65 procent och tillgångar med drygt 70 
procent av det totala för huvudverksamheten Bostäder, social och 
samhällelig utveckling. 

Enligt ULF/SILC år 2008–2009 var ungefär 2,3 miljoner personer av 
befolkningen, 16 år och äldre, medlemmar i en boendeförening. 43 
procent av de som bodde i lägenhet var medlemmar i en boende-
förening. Bland boende i kedje- eller radhus var motsvarande andel 
50 procent. Andelen medlemmar bland de som bor i friliggande villa 
var 15 procent. Ungefär 545 000 personer av befolkningen, 16 år och 
äldre, deltog åren 2008–2009 aktivt i en boendeförenings verksam-
het. 

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 
I kategorin bostäder i Organisationers ekonomi ingår framförallt 
många mindre samfälligheter. Information om bostadsrättsföreningar 
finns istället i IKU. De totala intäkterna för dessa var 42 miljarder 
kronor och de totala kostnaderna var 40 miljarder kronor. I stort sett 
alla intäkter kommer från rörelsen, vilken inkluderar boendeavgifter. 

 
  

                                                      
20 ICNPO använder benämningen sysselsättning och utbildning. För att undvika 
koppling till ICNPO huvudkategorin utbildning och forskning så har ordet jobb-
träning använts i Organisationers ekonomi 



De tolv huvudverksamheterna  Det civila samhället 

80 Statistiska centralbyrån 

Tabell 57 
Resultatredovisning bostäder social och samhällelig utveckling 2010  
i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 1 855 +19,0 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 707 +29,5 
Intäkter från försäljning 867 +27,5 
Övriga rörelseintäkter  124 +66,9 
Summa rörelseintäkter 3 553 +7,8 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -1 644 +21,1 
Övriga externa kostnader -953 +20,8 
Personalkostnader -624 +18,3 
Övriga rörelsekostnader -119 +84,1 
Av och nedskrivningar  -98 +32,8 
Summa rörelsekostnader -3 437 +8,3 

Rörelseresultat 116 +34,2 

Finansiella intäkter 44 +30,5 
Finansiella kostnader -40 +42,3 
Finansiellt netto 4 +439,8 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 119 +33,8 

Bokslutsdispositioner -55 +91,7 
Skatter -5 +90,0 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -18 +80,8 

Över och underskott 41 +32,4 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 58 
Tillgångar bostäder, social och samhällelig utveckling 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 7 +40,0 
Materiella tillgångar 1 881 +31,0 
Långfristiga placeringar 595 +20,3 
Långfristiga fordringar 22 +47,1 
Varulager 6 +79,3 

Kortfristiga fordringar 673 +28,0 
Kortfristiga placeringar 106 +46,5 
Kassa bank 2 122 +18,7 

Summa tillgångar 5 413 +15,5 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 59 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom social 
och samhällelig utveckling per delområde 2010 

 Ekono--
misk, social  

och sam- 
hällelig 

utveckling 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Bostäder Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Sysselsätt- 
ning och  

jobbträning 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal 
heltidsanställda 606 +37,3 414 +45,9 380 +55,5 1 401 
Antal ideellt 
arbetande 36 522 +61,7 40 485 +34,4 1 149 +72,2 78 156 
Antal 
medlemmar 575 814 +115,2 689 736 +17,3 3 066 +64,0 1 268 616 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 60 
Intäkter, kostnader och tillgångar för social och samhällelig 
utveckling per delområde 2010 i mnkr 

 Ekono- 
misk, social 

och sam- 
hällelig 

utveckling 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Bostäder Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Sysselsätt- 
ning och 

jobbträning 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 1 075 +29,9 2 328 +18,4 193 +51,9 3 597 
Kostnader 1 026 +29,2 2 289 +18,2 185 +51,1 3 500 
Tillgångar 1 481 +31,4 3 863 +18,8 69 +47,8 5 413 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 61 
Resultatredovisning bostäder 2010 mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 1 554 +23,2 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 159 +67,7 
Intäkter från försäljning 528 +40,0 
Övriga rörelseintäkter 61 +95,5 
Summa rörelseintäkter 2 302 +7,3 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -1 371 +25,2 
Övriga externa kostnader -570 +28,9 
Personalkostnader -196 +18,4 
Övriga rörelsekostnader -42 +94,9 
Av och nedskrivningar -71 +42,5 
Summa rörelsekostnader -2 250 +8,4 

Rörelseresultat 52 +52,6 

Finansiella intäkter 26 +20,0 
Finansiella kostnader -29 +52,0 
Finansiellt netto -3 +486,8 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 49 +56,6 

Bokslutsdispositioner -41 +109,9 
Skatter -4 +98,2 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -6 +178,0 

Över och underskott -2 +64,9 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 62 
Tillgångar bostäder 2010 mnkr 

Immateriella tillgångar Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 1 +191,2 
Materiella tillgångar 1 554 +36,4 
Långfristiga placeringar 486 +23,8 
Långfristiga fordringar 10 +75,2 
Varulager 4 +119,1 

Kortfristiga fordringar 269 +31,2 
Kortfristiga placeringar 80 +60,2 
Kassa bank 1 459 +19,8 

Summa tillgångar 3 863 +18,8 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 63 
Resultaträkning IKU (Bostadsrättsföreningar) 2010 i mnkr 

Totalt Mnkr 

Rörelsens intäkter 40 831 
Övriga intäkter 1 123 
Summa rörelse intäkter (brutto) 41 954 

Avdrag Hyresbortfall 132 
Summa rörelse intäkter (netto) 41 822 

Driftskostnader 21 076 
Underhåll och reparationer 5 286 
Fastighetsskatt 1 321 
Avskrivningar 4 294 
Summa rörelsekostnader 31 977 

Räntor 7 069 
Övriga kapitalkostnader inkl. tomträttsavgäld 793 
Summa finansiella poster (Brutto) 7 862 

Avdrag Räntebidrag 132 

Summa finansiella poster (Netto) 7 730 

Summa kostnader 39 707 

Föreningens inkomstskatt 66 

Källa: Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus. 
 

Tabell 64 
Medlem respektive aktiv i boendeförening. Personer 16 år och äldre. 
Procent samt 95-procentigt konfidensintervall. År 2008–2009 

 Andel  
medlemmar 

% 

Konfidens- 
intervall 

 Andel 
aktiva med- 

lemmar % 

Konfidens- 
intervall 

Samtliga 16+ år 30,0 ±0,9  7,1 ±0,5 

Män 16+ år 29,5 ±1,3  7,7 ±0,7 
Kvinnor 16+ år 30,5 ±1,2  6,5 ±0,6 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
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Opinionsbildning och politik  
Huvudverksamheten opinionsbildning och politik omfattar Med-
borgerliga, opinionsbildande verksamheter, juridiska tjänster samt 
Politiska verksamheter. 

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna 7,2 miljarder 
kronor, de totala kostnaderna 7,4 miljarder kronor och de totala 
tillgångarna 9,3 miljarder kronor för huvudverksamheten. 

Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar var den största intäkts-
posten inom opinionsbildning och politik och stod för 49 procent av 
rörelseintäkterna. Kassa bank var den tillgångspost som var störst 
med knappt 38 procent av tillgångarna. 

Medborgerliga, opinionsbildande verksamheter, inklusive juridiska tjänster  
var den största delverksamheten, med cirka 74 procent av intäkterna 
och 70 procent av kostnaderna samt 3,3 miljoner medlemskap, 
knappt 88 procent av alla. Bland medlemskapen ingår exempelvis 
pensionärsföreningar och studentkårer.  

Även det ideella arbetet var mest omfattande inom denna delverk-
samhet och stod för 72 procent av det totala antalet ideellt arbetande 
personer inom huvudverksamheten.  

Enligt ULF/SILC år 2008–09 var ungefär 765 000 personer av befolk-
ningen som var 65 år eller äldre medlemmar i minst en pensionärs-
förening. Det var vanligare att kvinnor än att män var medlemmar. 
Ungefär 250 000 personer bland de som var 65 år eller äldre deltog 
aktivt i minst en pensionärsförenings verksamhet. En större andel av 
kvinnorna än männen deltog aktivt i verksamheten. 

Enligt ULF/SILC 2010–11 var ungefär 415 000 personer av befolk-
ningen, 16 år och äldre, medlemmar i ett politiskt parti. Det var 
vanligare att män än att kvinnor var medlemmar. Andelen som 
dessa år deltog aktivt i ett politiskt partis verksamhet uppgick till 
ungefär 130 000 personer.  
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Tabell 65 
Resultatredovisning Opinionsbildning och politik 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 1 322 +16,7 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 3 355 +12,5 
Intäkter från försäljning 1 934 +13,6 
Övriga rörelseintäkter 244 +56,0 
Summa rörelseintäkter 6 856 +6,0 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -1 994 +17,6 
Övriga externa kostnader -2 340 +10,2 
Personalkostnader -2 653 +7,4 
Övriga rörelsekostnader -82 +96,1 
Av och nedskrivningar -57 +28,0 
Summa rörelsekostnader -7 126 +5,4 

Rörelseresultat -270 +53,7 

Finansiella intäkter 350 +40,9 
Finansiella kostnader -28 +35,6 
Finansiellt netto 322 +7,3 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 52 +148,2 

Bokslutsdispositioner 151 +38,5 
Skatter -10 +78,0 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -224 +20,0 

Över och underskott -31 +208,4 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 66 Tillgångar Opinionsbildning och politik 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 67 +39,7 
Materiella tillgångar 889 +44,5 
Långfristiga placeringar 2 160 +12,3 
Långfristiga fordringar 820 +18,2 
Varulager 71 +19,8 

Kortfristiga fordringar 804 +16,9 
Kortfristiga placeringar 978 +6,7 
Kassa bank 3 475 +46,3 

Summa tillgångar 9 265 +18,9 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 67 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom 
opinionsbildning och politik per delområde 2010 

 Medborgerliga, 
opinions- 

bildande verk-
samheter och 

juridiska 
tjänster21 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Politiska 
verksam- 

heter 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal heltidsanställda 4 240 .. 1 461 +13,7 5 702 
Antal ideellt arbetande 184 974 .. 70 986 +35,4 255 961 
Antal medlemmar 3 333 087 .. 457 318 +27,8 3 790 405 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 68 
Intäkter, kostnader och tillgångar för opinionsbildning och politik per 
delområde 2010 i mnkr 

 Medborgerliga 
opinions- 

bildande verk- 
samheter och 

juridiska 
tjänster21 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Politiska 
verksam- 

heter 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 5 347 .. 1 859 +10,8 7206 
Kostnader 5 182 .. 2 206 +9,5 7388 
Tillgångar 7 714 .. 1 550 +10,6 9265 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 69  
Medlem respektive aktiv i pensionärsförening. Personer 65 år och 
äldre. Procent samt 95-procentigt konfidensintervall. År 2008–2009 

 Andel  
medlemmar 

% 

Konfidens- 
intervall 

 Andel  
aktiva med- 

lemmar % 

Konfidens- 
intervall 

Samtliga 16+ år 43,2 ±1,8  14,2 ±1,3 

Män 16+ år 38,5 ±2,7  11,6 ±1,7 
Kvinnor 16+ år 46,9 ±2,5  16,2 ±1,8 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
  

                                                      
21 Medborgerliga opinionsbildande verksamheter omfattar, på grund av risk för 
röjande, även juridiska tjänster. 
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Tabell 70 
Medlem respektive aktiv i politiskt parti. Personer 16 år och äldre som 
varit på möte arrangerat av politiskt parti. Procent samt 95-procentigt 
konfidensintervall. År 2010–2011 

 Medlem i politiskt  
parti 

 

Varit på möte 
arrangerat av politiskt 

parti senaste året 

Är aktiv i politiskt  
parti 

 

 Andel Fel- 
marginal 

Andel Fel- 
marginal 

Andel Fel- 
marginal 

Samtliga 16+ år 5,3 ± 0,4 4,6 ± 0,4 1,6 ± 0,2 

Män 16+ år 6,4 ± 0,6 5,3 ± 0,6 1,9 ± 0,3 
Kvinnor 16+ år 4,2 ± 0,5 4,0 ± 0,5 1,4 ± 0,3 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
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Stiftelser, insamlande verksamheter  
I denna huvudverksamhet ingår: Insamlingsstiftelser, insamlande 
verksamheter samt Övriga stiftelser. 

Inom huvudverksamheten redovisas alla stiftelser (utom minnes-
stiftelser) samt de organisationer som i undersökningen Organisa-
tioners ekonomi har svarat att de tillhör någon av ovan nämnda 
delverksamheter. 

I delverksamheten övriga stiftelser ingår alla organisationer med 
juridisk form övriga stiftelser och fonder samt de organisationer som 
har angivit verksamheten övriga stiftelser i blanketten. (Minnes-
stiftelser och insamlingsstiftelser ingår inte här.) 

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna drygt 19 
miljarder kronor, de totala kostnaderna knappt 18 miljarder kronor 
och de totala tillgångarna knappt 105 miljarder kronor för verksam-
heten stiftelser, insamlande verksamheter. De största intäktsposterna 
var mottagna bidrag, gåvor och transfereringar, finansiella intäkter 
och intäkter från försäljning i nämnd ordning. Långfristiga place-
ringar utgjorde 80 procent av tillgångarna.  

Övriga stiftelser var den största delverksamheten generellt förutom 
när det gäller antalet medlemmar.  

De stiftelser som själva angivit att deras huvudverksamhet är stiftelse, 
insamlande verksamheter var den största delen. Den vanligaste 
huvudverksamheten som stiftelser har valt var annars utbildning och 
forskning. Se tabell 75.  

Enligt Svensk insamlingskontroll22, som har gjort en sammanställ-
ning av de insamlingsorganisationer som förfogar över 90-konton, 
var verksamhetsintäkterna under 2010 cirka 14 miljarder kronor. 
Intäkterna för dessa organisationer återfinns inom ett antal olika 
verksamheter i Organisationers ekonomi; allt i enlighet med vad 
uppgiftslämnaren själv anser. Det kan vara forskning, medborger-
liga, opinionsbildande verksamheter, internationell verksamhet m.fl.  

  

                                                      
22 www.insamlingskontroll.se 
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Tabell 71 
Resultatredovisning stiftelser, insamlande verksamheter 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 393 +5,0 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 6 789 +13,5 
Intäkter från försäljning 5 684 +9,4 
Övriga rörelseintäkter 129 +25,8 
Summa rörelseintäkter 12 995 +6,5 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -3 062 +13,2 
Övriga externa kostnader -3 806 +19,6 
Personalkostnader -3 870 +7,3 
Övriga rörelsekostnader -105 +82,2 
Av och nedskrivningar -213 +31,1 
Summa rörelsekostnader -11 056 +3,9 

Rörelseresultat 1 939 +6,4 

Finansiella intäkter 6 465 +11,6 
Finansiella kostnader -1 614 +15,5 
Finansiellt netto 4 852 +11,3 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 790 +2,2 

Bokslutsdispositioner 3 046 +17,4 
Skatter -134 +60,0 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -4 897 +9,1 

Över och underskott 4 805 +1,6 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 72 
Tillgångar stiftelser, insamlande verksamheter 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 134 +13,9 
Materiella tillgångar 4 233 +28,6 
Långfristiga placeringar 84 250 +11,6 
Långfristiga fordringar 1 879 +34,4 
Varulager 64 +51,1 

Kortfristiga fordringar 2 040 +14,1 
Kortfristiga placeringar 4 541 +18,5 
Kassa bank 7 556 +13,2 

Summa tillgångar 104 698 +9,5 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 73 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom 
stiftelser, insamlande verksamheter per delområde 2010 

 Övriga 
stiftelser 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Insamlings- 
stiftelser, 

insamlande 
verksam- 

heter 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal heltidsanställda 8 099 +11,8 234 +43,7 8 333 
Antal ideellt arbetande 74 444 +40,0 5 832 +45,3 80 275 
Antal medlemmar 0 

 
67 244 +61,9 67 244 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 74 
Intäkter, kostnader och tillgångar för stiftelser, insamlande 
verksamheter per delområde 2010 i mnkr 

 Övriga 
stiftelser 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Insamlings- 
stiftelser, 

insamlande 
verksam- 

heter 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 15 489 +6,9 3 971 +18,5 19 460 
Kostnader 13 106 +7,2 4 595 +15,8 17 701 
Tillgångar 103 184 +9,7 1 514 +22,8 104 698 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 75 
Uppgifter om stiftelser efter angivet verksamhetsområde 2010 i 
procent 

Huvudverksamhet Mottagna bidrag, 
gåvor och 

transfereringar 

Intäkter från 
försäljning 

Finansiella 
intäkter 

Rekreation och Kultur 5 3 0 
Utbildning och forskning 28 16 15 
Hälsa 2 5 0 
Social trygghet 1 2 1 
Miljö och djurskydd 4 0 0 

Bostäder, social och samhällelig utveckling 0 1 0 
Opinionsbildning och politik 0 0 0 
Stiftelser, insamlande verksamheter 53 70 83 
Internationell verksamhet 7 2 0 
Övrig religiös verksamhet 1 0 0 
Bransch-/yrkesorganisationer och fack-
föreningar 0 0 0 

Annan verksamhet 0 2 0 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Internationell verksamhet 
Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna 5,0 miljar-
der kronor, de totala kostnaderna 4,8 miljarder kronor och de totala 
tillgångarna 4,2 miljarder kronor för denna verksamhet. Här ingår 
bland annat internationell människorätts-, freds-, katastrof- och 
hjälpverksamhet. 

Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar utgjorde den största 
intäktsposten med knappt 85 procent av rörelseintäkterna. Dessa 
organisationer lämnade samtidigt drygt 1,1 miljarder kronor i gåvor, 
stipendier, bidrag och transfereringar m.m. Den största tillgångs-
posten var långfristiga placeringarna med drygt 40 procent av 
tillgångarna. 

Enligt ULF/SILC 2008-09 var ungefär 920 000 personer av befolk-
ningen, 16 år och äldre, medlemmar i en humanitär hjälporganisa-
tion, fredsorganisation eller annan grupp för internationella frågor. 
Det var vanligare att kvinnor än män var medlemmar. Ungefär 
200 000 personer av befolkningen var aktiva i en humanitär hjälp-
organisation, fredsorganisation eller annan grupp för internationella 
frågor under denna period. 
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Tabell 76 
Resultatredovisning internationell verksamhet 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 119 +27,4 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 4 117 +9,2 
Intäkter från försäljning 456 +14,7 
Övriga rörelseintäkter 171 +71,8 
Summa rörelseintäkter 4 863 +8,9 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -579 +43,0 
Övriga externa kostnader -1 760 +10,7 
Personalkostnader -1 320 +7,6 
Övriga rörelsekostnader -16 +22,5 
Av och nedskrivningar -18 +12,3 
Summa rörelsekostnader -3 694 +8,8 

Rörelseresultat 1 169 +13,3 

Finansiella intäkter 111 +7,0 
Finansiella kostnader -21 +15,9 
Finansiellt netto 89 +7,0 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 259 +12,4 

Bokslutsdispositioner 26 +16,4 
Skatter 0 +111,7 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -1 114 +18,8 

Över och underskott 171 +12,1 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 77 
Tillgångar internationell verksamhet 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 6 +29,1 
Materiella tillgångar 322 +32,7 
Långfristiga placeringar 1718 +20,6 
Långfristiga fordringar 30 +27,8 
Varulager 15 +8,0 

Kortfristiga fordringar 440 +7,6 
Kortfristiga placeringar 367 +22,8 
Kassa bank 1351 +11,2 

Summa tillgångar 4247 +13,0 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 78 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom 
internationell verksamhet 2010 

 Internatio- 
nell verk- 

samhet 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Medelantal heltidsanställda 2 378 +9,5 
Antal ideellt arbetande 11 679 +20,1 
Antal medlemmar 114 595 +26,6 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 
Tabell 79  
Medlem respektive aktiv i humanitär hjälporganisation, fredsorganisa-
tion eller annan grupp för internationella frågor. Personer 16 år och 
äldre. Procent samt 95-procentigt konfidensintervall. År 2008–2009 

 Andel  
medlemmar

% 

Konfidens- 
intervall 

 Andel  
aktiva med- 

lemmar % 

Konfidens- 
intervall 

Samtliga 16+ år 12,0 ±0,6  2,6 ±0,3 

Män 16+ år 10,0 ±0,9  2,0 ±0,4 
Kvinnor 16+ år 13,9 ±0,9  3,1 ±0,4 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
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Religiös verksamhet 
Under Religiös verksamhet ingår registrerade trossamfund och där-
med också Svenska kyrkan. Uppgifter om Svenska kyrkan har häm-
tats från den undersökning SCB gör på uppdrag av Kyrkostyrelsen 
och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Mot bakgrund av 
detta, har redovisningen nedan delats upp på övrig religiös verk-
samhet respektive Svenska kyrkan. 

I den här sammanställningen har hela Svenska kyrkans ekonomi förts 
till verksamhetsområdet religiös verksamhet, det vill säga även 
verksamheter som skulle kunnat redovisas under t.ex. kultur eller 
social omsorg. Svenska kyrkan har själv en verksamhetsindelning 
som avser gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.23 Även 
övriga trossamfund har verksamheter som skulle kunnat fördelas på 
andra huvudverksamheter, men som nu återfinns i sin helhet under 
verksamheten religiös verksamhet.  

För Svenska kyrkan uppgick intäkterna till 21 miljarder kronor och 
kostnaderna till 19 miljarder kronor. De total tillgångarna uppgick till 
38 miljarder kronor.  

Övrig religiös verksamhet hade enligt Organisationers ekonomi 3,3 
miljarder kronor i intäkter och 3,2 miljarder kronor i kostnader. De 
totala tillgångarna uppgick till 5,8 miljarder kronor. 

Svenska kyrkan finansieras till stora delar genom medlemsavgifter 
(kyrkoavgift) medan de övriga religiösa samfunden och föreningarna 
finansieras till största delen genom bidrag. Medlemsavgifterna stod 
för cirka 63 procent av rörelseintäkterna i Svenska kyrkan, medan 
mottagna bidrag, gåvor, transfereringar utgjorde 57 procent av de 
totala rörelseintäkterna för övriga religiös verksamhet. Materiella 
tillgångar utgjorde den största tillgångsposten både i Svenska kyrkan 
och i övrig religiös verksamhet med 41 respektive 43 procent av de 
totala tillgångarna. 

Enligt Organisationers ekonomi var antalet heltidsarbetande inom 
övrig religiös verksamhet 4 200 personer och antalet ideellt arbet-
ande 119 000 personer. Antalet medlemmar var 596 000 personer, 
vilket motsvarar 6,3 procent av befolkningen.  

                                                      
23 https://www.svenskakyrkan.se 
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Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST24, anger att år 2010 
var cirka 750 000 personer medlemmar eller registrerade deltagare i 
verksamheter som organiseras av trossamfund eller församlingar. 

I Svenska kyrkan uppgick antalet medlemmar till 6,6 miljoner den 
31 december 2010, vilket motsvarar 70 procent av befolkningen. 
Svenska kyrkan hade 23 000 anställda under 2010. Det finns ingen 
information om antalet ideellt arbetande inom Svenska kyrkan.  

Tabell 80 
Resultatredovisning Svenska kyrkan 2010 i mnkr 

 

Mnkr 

Medlemsavgifter  12 820 
Bidrag och gåvor  1 124 
Övriga rörelseintäkter (varav begr. avgift 3,7 mdkr) 6 362 
Summa Rörelseintäkter  20 306 

Kostnader för råvaror och handelsvaror   -39 
Övriga externa kostnader  -6 714 
Personalkostnader  -10 795 
Övriga rörelsekostnader   -162 
Av och nedskrivningar  -1 016 
Summa Rörelsekostnader  -18 726 

Rörelseresultat  1 580 

Finansiella intäkter 399 
Finansiella kostnader -60 
Finansiellt netto  339 

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter  1 919 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag etc. -283 
Bokslutsdispositioner 0 

Skatter 0 

Årets resultat  1 636 

Källa: Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan. 
 
  

                                                      
24 www.sst.a.se, SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund, bl.a. 
statsbidrag. Under 2011 fördelades totalt 50.232.000 kronor. 



Det civila samhället De tolv huvudverksamheterna 

Statistiska centralbyrån 101 

Tabell 81 
Tillgångar Svenska kyrkan 2010 i mnkr 

 Mnkr 

Immateriella tillgångar 9 
Materiella tillgångar 15 417 
Långfristiga placeringar 10 667 
Långfristiga fodringar 138 
Varulager 11 

Kortfristiga fordringar 982 
Kortfristiga placeringar 4 668 
Kassa bank 5 855 

Summa tillgångar 37 747 

Källa: Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan. 
 

Tabell 82 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom 
Svenska kyrkan och övrig religiös verksamhet 2010 

 Svenska 
kyrkan 

 Övrig religiös 
verksamhet 

Konfidens- 
intervall i % 

Medelantal heltidsanställda 22 918 4 151 +10,9 
Antal ideellt arbetande  .. 118 616 +14,5 

Antal medlemmar 6 591 506 596 195 +13,6 
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Tabell 83 
Resultatredovisning övrig religiös verksamhet 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 110 +26,2 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 1 811 +12,3 
Intäkter från försäljning 1 050 +13,5 
Övriga rörelseintäkter 183 +51,0 
Summa rörelseintäkter 3 154 +9,2 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -350 +20,2 
Övriga externa kostnader -1 070 +15,0 
Personalkostnader -1 238 +7,7 
Övriga rörelsekostnader -97 +35,5 
Av och nedskrivningar -61 +20,8 
Summa rörelsekostnader -2 816 +6,8 

Rörelseresultat 338 +37,2 

Finansiella intäkter 123 +29,8 
Finansiella kostnader -41 +37,3 
Finansiellt netto 82 +31,5 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 420 +28,4 

Bokslutsdispositioner -5 +787,9 
Skatter -3 +263,4 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -294 +34,8 

Över och underskott 118 +23,8 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 84 
Tillgångar övrig religiös verksamhet 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 18 +36,0 
Materiella tillgångar 2 507 +23,4 
Långfristiga placeringar 1 387 +33,1 
Långfristiga fordringar 75 +31,2 
Varulager 9 +36,3 

Kortfristiga fordringar 211 +13,2 
Kortfristiga placeringar 34 +34,9 
Kassa bank 1 555 +25,3 

Summa tillgångar 5 796 +18,1 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 
Denna huvudverksamhet är uppdelad i tre delverksamheter, Bransch-
organisationer, Yrkesorganisationer och Fackföreningar. 

Enligt Organisationers ekonomi var de totala intäkterna 16 miljarder 
kronor, de totala kostnaderna 16 miljarder kronor och de totala till-
gångarna 46 miljarder kronor för huvudverksamheten. 

Den största intäktsposten för bransch-/yrkesorganisationer och fack-
föreningar var medlemsavgifter som stod för cirka 76 procent av 
rörelseintäkterna. Långfristiga placeringar var den största tillgångs-
posten med nästan 71 procent av tillgångarna. 

Verksamhet i fackföreningar är den dominerande delverksamheten. 
Inom detta delområde stod medlemsavgifter för 84 procent av 
rörelseintäkterna, medan den största tillgångsposten var långfristiga 
placeringar med knappt 74 procent av tillgångarna.  

Enligt ULF/SILC 2010-2011 var ungefär 3,6 miljoner personer av 
befolkningen 16 år och äldre medlemmar i en fackförening eller 
företagarorganisation. Ungefär 340 000 personer deltar aktivt i en 
fackförenings- eller företagarorganisations verksamhet. 

Organisationers ekonomi har en vidare definition än vad som avses 
i ULF/SILC. Det totala antalet medlemskap inom bransch-/yrkes-
organisationer och fackföreningar uppgick här till 4,1 miljoner. För 
delområdet fackföreningar uppgick antalet medlemskap till 3,6 
miljoner. 
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Tabell 85 
Resultatredovisning bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 
2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 10 471 +3,5 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 1 243 +15,7 
Intäkter från försäljning 1 807 +12,3 
Övriga rörelseintäkter 234 +11,1 
Summa rörelseintäkter 13 754 +3,1 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -651 +22,7 
Övriga externa kostnader -7 613 +5,2 
Personalkostnader -4 819 +2,7 
Övriga rörelsekostnader -910 +5,3 
Av och nedskrivningar -157 +6,1 
Summa rörelsekostnader -14 150 +1,7 

Rörelseresultat -396 +16,3 

Finansiella intäkter 2 612 +10,8 
Finansiella kostnader -499 +8,9 
Finansiellt netto 2 113 +11,5 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 717 +9,1 

Bokslutsdispositioner 38 +65,9 
Skatter -361 +14,0 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -1 097 +4,8 

Över och underskott 298 +33,1 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 86 
Tillgångar bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar 2010 i 
mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 103 +36,7 
Materiella tillgångar 2 217 +10,7 
Långfristiga placeringar 32 419 +2,1 
Långfristiga fordringar  970 +2,8 
Varulager 59 +1,1 

Kortfristiga fordringar 2 307 +2,8 
Kortfristiga placeringar 2 422 +3,9 
Kassa bank 5 205 +10,3 

Summa tillgångar 45 702 +2,3 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 87 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom 
bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar per delområde 2010  

 Bransch- 
organisa- 

tioner 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Yrkes- 
organisa- 

tioner 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Fack- 
före- 

ningar 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Medelantal 
heltidsanställda 435 +15,4 278 +14,3 5 882 +8,2 6 595 
Antal ideellt 
arbetande 15 393 +40,6 7 553 +34,3 96 252 +45,0 119 198 
Antal 
medlemmar 275 270 +27,9 195 569 +30,8 3 581 119 +16,9 4 051 957 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 88 
Intäkter, kostnader och tillgångar för bransch-/yrkesorganisationer 
och fackföreningar per delområde 2010 i mnkr 

 Bransch- 
organisa- 

tioner 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Yrkes- 
organisa- 

tioner 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Fackföre- 
ningar 

Konfi- 
dens- 
inter- 

vall i % 

Totalt 

Intäkter 1 055 +13,5 1 252 +13,2 14 059 +3,8 16 367 
Kostnader 1 060 +14,1 1 220 +12,9 13 827 +3,5 16 107 
Tillgångar 2 346 +15,2 1 077 +9,7 42 279 +2,3 45 702 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 89 
Resultatredovisning delområde fackföreningar 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Medlemsavgifter 9 767 +3,8 
Mottagna bidrag, gåvor och transfereringar 1 025 +17,9 
Intäkter från försäljning 641 +9,4 
Övriga rörelseintäkter 207 +12,7 
Summa rörelseintäkter 11 640 +3,7 

Kostnader för råvaror och handelsvaror -439 +32,6 
Övriga externa kostnader -6 178 +5,9 
Personalkostnader -4 280 +2,9 
Övriga rörelsekostnader -886 +5,3 
Av och nedskrivningar -146 +6,5 
Summa rörelsekostnader -11 929 +1,8 

Rörelseresultat -288 +19,4 

Finansiella intäkter 2 419 +11,8 
Finansiella kostnader -482 +9,4 
Finansiellt netto 1 937 +12,7 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 649 +9,7 

Bokslutsdispositioner 83 +21,3 
Skatter -347 +14,7 

Lämnade gåvor, stipendier, bidrag och transfereringar -1 069 +4,9 

Över och underskott 316 +31,5 

Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 90 
Tillgångar delområde fackföreningar 2010 i mnkr 

 Mnkr Konfidens- 
intervall i % 

Immateriella tillgångar 74 +32,3 
Materiella tillgångar 2 137 +11,1 
Långfristiga placeringar 31 082 +2,1 
Långfristiga fordringar  918 +2,9 
Varulager 53 +1,2 

Kortfristiga fordringar 2 062 +2,9 
Kortfristiga placeringar 1 707 +2,0 
Kassa bank 4 246 +11,7 

Summa tillgångar 42 279 +2,3 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Tabell 91 
Medlem respektive aktiv i fackförening eller företagarorganisation. 
Personer 16 år och äldre som varit på möte arrangerat av fackförening 
eller företagarorganisation. Procent samt 95-procentigt 
konfidensintervall. År 2010–2011 

 Medlem i fackföre- 
ning eller 

företagarorganisation 
 
 

Varit på möte 
arrangerat av 

fackförening eller 
företagarorganisation 

senaste året 

Är aktiv i fackförening 
eller företagar- 
organisation 

 
 

 Andel Fel- 
marginal 

Andel Fel- 
marginal 

Andel Fel- 
marginal 

Samtliga 16+ år 45,8 ± 0,8 14,2 ± 0,6 4,3 ± 0,4 

Män 16+ år 45,9 ± 1,2 15,8 ± 1,0 4,7 ± 0,5 
Kvinnor 16+ år 45,7 ± 1,1 12,6 ± 0,8 4,0 ± 0,5 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
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Annan verksamhet  
Här hamnar det som inte kan placeras in på en specifik verksamhet. 
Ett stort antal omklassificeringar har gjorts för årgång 2010 vilket 
medfört att nivån har minskat kraftigt. Omklassificeringarna har 
bl.a. gjorts utifrån organisationernas egna verksamhetsbeskriv-
ningar. 

Tabell 92 
Antal heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemmar inom annan 
verksamhet 2010 

 Annan verk- 
samhet 

Konfidens- 
intervall i % 

Medelantal heltidsanställda 132 +108,1 
Antal ideellt arbetande 6 520 +79,1 
Antal medlemmar 99 040 +153,8 

 
Källa: Organisationers ekonomi. 
 

Tabell 93 
Intäkter, kostnader och tillgångar inom annan verksamhet 2010 i mnkr 

 Annan 
verksamhet 

Konfidens- 
intervall i % 

Intäkter 796 +91,7 
Kostnader 646 +86,2 
Tillgångar 4 889 +95,3 
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Offentlig sektors finansiering 
av det civila samhället  
Staten 
För år 2010 uppgick transfereringarna från staten till ideella före-
ningar och övriga organisationer till 35,4 miljarder kronor. Från och 
med 2010 ingår arbetslöshetskassorna under rubriken arbetslöshet. 

Tidigare räknades arbetslöshetskassorna till hushållssektorn och 
redovisades inte som transferering till civila samhället. Den FN-
klassifikation som används för att klassificera utgifter efter ändamål 
för den offentliga sektorn benämns COFOG (Classification Of the 
Functions Of Government).  

De tre största ändamålen för transfereringar var arbetslöshetsersätt-
ning och aktivitetsstöd, folkbildning och biståndsverksamhet. Arbets-
löshetsersättningen och aktivitetsstödet utgjorde nästan 50 procent av 
de totalt utbetalda statliga bidragen och transfereringarna för 2010.  

Tabell 94 
Statliga bidrag och transfereringar per verksamhetsområde  
2-siffernivå 2010 enligt COFOG, miljoner kronor 

 2010 

1 Allmän förvaltning 3797 
2 Försvar 185 
3 Samhällsskydd och rättsskipning 214 
4 Näringslivsfrågor 4 918 
5 Miljöskydd 93 

6 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 149 
7 Hälso- och sjukvård 259 
8 Fritidsverksamhet, kultur och religion 3 060 
9 Utbildning 4 325 
10 Socialt skydd  18 395 
Därav 
1050 Arbetslöshet25 17 646 

Summa 

 

35 394 

Källa: Nationalräkenskaperna. 
 
  

                                                      
25 Från och med 2010 ingår arbetslöshetskassorna under rubriken socialt skydd, 
arbetslöshet. Tidigare räknades arbetslöshetskassorna till hushållssektorn.  



Offentlig sektors finansiering av det civila samhället Det civila samhället 

112 Statistiska centralbyrån 

Tabell 95 
Penningflöden till ideella föreningar och övriga organisationer från 
statliga myndigheter år 2009 och 2010, miljoner kronor 

Från staten 2009 2010 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 19 327 17 646 
Bidrag till folkbildningen 3 166 3 260 
Biståndsverksamhet 2 834 2 591 
Lönebidrag 1 920 1 958 
Stöd till idrotten26 444 1204 
Kyrkoantikvarisk ersättning 465 460 

Statligt stöd till vuxenutbildning 306 442 
Reformsamarbete i Östeuropa 259 199 
Riksdagens ledamöter och partier m.m. 251 266 
Centrala museer: Stiftelser 234 235 
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 193 491 

Exportfrämjande verksamhet 192 172 
Bidrag till handikapporganisationer 184 183 
Ersättning till SOS Alarm 178 178 
Stöd till politiska partier 165 167 
Regionala tillväxtåtgärder 149 147 

Energiforskning 208 164 
Näringslivsutveckling m.m. 98 132 
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 137 86 
Ersättningar och bidrag till konstnärer 131 141 
Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder 130 124 

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 107 102 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete 99 100 
Arbetsmiljöverket 101 102 
Övrigt 4 598 4845 

Totalt 35 876 35 394  

Källa: Nationalräkenskaperna. 
 

  

                                                      
26 En större andel av Svenska Spels stöd till idrotten går från och med 2010 via 
statsbudgeten. 
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Kommunerna  
Ekonomiska relationer mellan kommuner och ideella föreningar och 
stiftelser är inte bara en fråga om bidrag och transfereringar. Den 
vanligaste relationen är att kommunen köper verksamhet av organi-
sationer. Primärkommunernas köp av verksamhet från ideella före-
ningar och stiftelser, uppgick för år 2009 till 12,7 miljarder kronor och 
för år 2010 till 13,2 miljarder kronor. Exempel på sådana köp kan 
vara förskole- och skolbarnomsorg, grundskola, vård och omsorg av 
äldre och funktionshindrade.  

Bidrag och transfereringar från kommuner till ideella föreningar och 
stiftelser uppgick till 3,9 miljarder kronor, både för år 2009 och 2010. 
Den enskilt största posten avsåg bidrag till fritidsverksamhet.  

Tabell 96 
Penningströmmar från kommuner till ideella föreningar, stiftelser åren 
2009 och 2010, miljoner kronor 

 2009 2010 

Köp av verksamhet:   
Kultur- och fritidsverksamhet 172 212 
Förskoleverks och skolbarnomsorg 4 645 5 035 
Grundskola 3 179 3 255 
Gymnasieskola 1 129 1 069 
Övrig utbildning 368 358 
Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 2 463 2 574 
 Individ- och familjeomsorg 581 561 
Övrigt 155 145 

Summa 12 692 13 209 

 
  

 
  

Köp av stödverksamhet 272 230 

 
  

 
  

Bidrag:   
Politisk verksamhet 367 367 
Kulturverksamhet 900 887 
Fritidsverksamhet 1 476 1 483 
Utbildning 56 56 
Vård och omsorg  430 489 
Övrigt 638 661 

Summa 3 867 3 943 

 
  

Totalt 16 831 17 382 

Källa: Räkenskapssammandragen. 
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Överenskommelser mellan kommuner och det civila samhället 
Regeringen gav SCB i uppdrag att under våren och sommaren 2012 
genomföra en enkätundersökning om den lokala demokratin i kom-
muner och landsting. 250 av landets 290 kommuner besvarade 
frågan: Har kommunen i dagsläget någon överenskommelse med 
det civila samhället? Resultaten av hela undersökningen kommer att 
läggas in i SCB:s statistikdatabas. Undersökningen har genomförts 
2003 och 2008. Vid dessa tillfällen fanns inte denna fråga med.  

Drygt 70 procent av de svarande kommunerna angav att de i dags-
läget har en överenskommelse med det civila samhället, medan 
knappt 30 procent inte hade någon sådan överenskommelse. 
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Landstingen  
Köp av verksamhet förekommer även mellan landsting och ideella 
föreningar och stiftelser, men bidrag och transfereringar utgör den 
största andelen av det finansiella flödet mellan sektorerna. 

Landstingens köp av verksamhet från ideella föreningar och stiftel-
ser för år 2009 respektive 2010 uppgick till 0,8 miljarder kronor. 
Cirka hälften av beloppen avsåg specialiserad somatisk vård. Läm-
nade bidrag till ideella föreningar och stiftelser var 1,5 miljarder 
kronor för respektive år och den största enskilda posten avsåg 
kulturbidrag som uppgick till 0,9 miljarder kronor år 2010. 

Tabell 97 
Penningströmmar från landstingen till ideella föreningar, stiftelser 
åren 2009, 2010, miljoner kronor 

 2009 2010 

Från landsting:   
Köp av verksamhet:   
Primärvård 63 70 
Specialiserad somatisk vård 408 452 
Specialiserad psykiatrisk vård 88 92 
Övrig hälso- och sjukvård 15 17 
Utbildning 41 43 
Kultur 4 4 
Serviceverksamheter 216 142 

Summa 835 820 
Lämnade bidrag 1 460 1 489 

Totalt 2 295 2 309 

Källa: Räkenskapssammandragen. 
 

Mottagna och lämnade bidrag, gåvor och 
transfereringar 
En del av de ideella organisationernas verksamhet är att föra vidare 
bidrag, gåvor och transfereringar. Enligt Organisationers ekonomi upp-
gick mottagna bidrag, gåvor och transfereringar till 56 miljarder kro-
nor år 2010. Lämnade gåvor, bidrag och transfereringar summerades 
år 2010 till 38 miljarder kronor där mer än hälften, 19 miljarder kro-
nor, gick till hushåll/ privatpersoner; av detta kan 18 miljarder kro-
nor direkt hänföras till arbetslöshetskassorna. 
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Tabell 98 
Mottagna och lämnade bidrag, gåvor och transfereringar enligt 
Organisationens ekonomi 2010, mnkr 

 Mottagna 
bidrag 

Konfidens- 
intervall i % 

Lämnade 
bidrag 

Konfidens- 
intervall i % 

Staten 32 910 +1,6 1 643 +0,8 
Kommun 5 363 +7,4 205 +104,9 
Landsting 1 467 +17,6  686 +22,6 
Utlandet och EU 365 +13,8 1 696 +8,5 
Företag 1 119 +16,5 77 +14,0 

Icke vinstdrivande organisationer 3 792 +9,7 8 780 +3,3 
Stiftelser 343 +13,3  512 +12,9 
Hushåll/privatpersoner 5 076 +12,4 19 403 +1,4 
Övrigt 5 696 +10,9 4 827 +5,3 

Källa: Organisationens ekonomi. 
 
Totalt mottagna bidrag från staten enligt Organisationers ekonomi 
uppgick till 33 miljarder kronor för 2010. I nationalräkenskaperna 
uppgick transfereringarna till 35 miljarder kronor för år 2010 (tabell 
95). Mottagna gåvor, bidrag och transfereringar från offentlig sektor 
stod för 32 procent av de ideella organisationernas totala intäkter, 13 
procent kom från bidrag etc. från övriga sektorer och egna intäkter 
stod för resterande 55 procent. 

Tabell 99 
Organisationernas intäktskällor i organisationers ekonomi 2010 i 
mnkr.  

Intäktskälla Intäkter  Konfidens- 
intervall i % 

Mottagna bidrag och transfereringar från offentlig sektor 39 740 +1,7 
Mottagna gåvor, bidrag och transfereringar från övriga 16 391 +6,8 
Egna intäkter  67 974 +2,5 

Källa: Organisationers ekonomi. 
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Fakta om statistiken 
Bilaga 1 – Kvalitet i undersökningen 
Organisationers Ekonomi 

Inledning 
SCB:s undersökning Organisationers Ekonomi är riktad till hushållens 
icke-vinstdrivande organisationer (tidigare betecknad HIO). Den har 
hittills varit utformad så att den ska uppfylla de behov av uppgifter 
SCB:s nationalräkenskaper (NR) har av denna sektor. Undersök-
ningen har genomförts regelbundet av SCB sedan årgång 2004 men 
statistiken har inte offentliggjorts utan endast lämnats vidare till NR. 
Statistiken har ansetts vara under uppbyggnad och förändringar och 
anpassningar har gjorts fortlöpande i varierande grad. 

Inom ramen för SCB:s regeringsuppdrag att ta fram statistik över 
det civila samhället offentliggörs nu för andra gången statistik från 
Organisationers Ekonomi. Statistik från Organisationers Ekonomi 
redovisades för första gången avseende år 2009. 

Med statistikens kvalitet menas alla dess egenskaper som har betyd-
else för hur väl statistiken tillgodoser användarens behov av infor-
mation. Statistikens kvalitet är i huvudsak avhängig de resurser som 
avsatts för produktion och den möjlighet uppgiftslämnarna ansett 
sig ha att lämna efterfrågade uppgifter. Uppgiftslämnandet är fri-
villigt för de ideella organisationer som ingår i Organisationers 
Ekonomi eftersom de jämställs juridiskt med individer.  

Kvalitetsbegreppet för officiell statistik (se Meddelanden i samord-
ningsfrågor för Sveriges officiella statistik, MIS 2001:1) kan struktu-
reras i ett antal huvudkomponenter: Innehåll, Tillförlitlighet, Aktuali-
tet, Jämförbarhet och Tillgänglighet. Föreliggande kvalitetsredovis-
ningen följer strukturen i MIS 2001:1 för Organisationers Ekonomi.  
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1 Statistikens innehåll 
Huvuduppgifterna som mäts i Organisationers Ekonomi är intäkter 
och kostnader specificerade på olika intäkts- och kostnadsslag samt 
investeringar och tillgångar med specifikationer. Uppgifter samlas 
också in om organisationens verksamhet, antal medlemmar, medel-
antal anställda, ideellt arbetande samt antal ideellt och ej ideellt 
arbetade timmar. Undersökningen innehåller även uppgifter som 
SCB:s finansräkenskaper har behov av, i huvudsak finansiella till-
gångar och skulder samt en specifikation av dessa på olika tillgångs- 
och skuldslag. 

I november år 2009 bedömde regeringen att undersökningen bör 
föras upp som ett statistikområde inom den officiella statistiken. 
Förändringen infördes i linje med FN:s statistiksystem för satellit-
räkenskaper om ideella organisationer, International Classification of 
Non Profit Organisations, det så kallade ICNPO-systemet. Syftet med 
förändringen är att undvika de klassificeringsproblem som präglat 
statistiken samt att förbättra möjligheterna för internationella jäm-
förelser. Resultat från Organisationers Ekonomi redovisades avseende 
år 2009 för första gången enligt ICNPO-nomenklaturen. 

2 Statistikens tillförlitlighet 
Hög tillförlitlighet i statistiken innebär en liten avvikelse mellan upp-
skattat värde och sant värde, företrädesvis negligerbart. Den totala 
avvikelsen kan ses som en summa av avvikelser kommande från de 
olika felkällorna: urval, ramtäckning, mätning, svarsbortfall, bearbetning 
och modellantaganden. 

2.1 Urval 
Statistiken som produceras med hjälp av Organisationers Ekonomi är 
baserad på ett slumpmässigt urval av organisationer. Osäkerhets-
marginaler anges i tabellerna i form av konfidensintervall uttryckta i 
procent. Det sanna värdet ligger med cirka 95 procents sannolikhet 
inom detta intervall. Urvalet är dimensionerat för att ge snäva konfi-
densintervall för skattningar av totala intäkter och kostnader förde-
lade enligt redovisningsgrupper baserade på organisationernas 
verksamhet enligt ICNPO. En organisations verksamhet enligt 
ICNPO är känd endast för svarande organisationer i urvalet vilket 
innebär att statistiken blir mer osäker jämfört med om den informa-
tionen hade varit känd för alla organisationer i hela rampopulatio-
nen. Skattningar av intäkts- och kostnadsposter i de resultatredovis-
ningar per ICNPO-grupp som redovisas i denna rapport ska tolkas 
med stor försiktighet eftersom undersökningen inte är dimensione-
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rad för att producera skattningar med hög kvalitet på denna detalje-
rade nivå. Detta gäller särskilt skattningar av sällan förekommande 
intäkts- och kostnadsposter i en resultatredovisning. 

2.1.1 Stratifiering 
Rampopulationen för Organisationers Ekonomi delas in i disjunkta 
delmängder, så kallade stratum. Dessa täcker hela rampopulationen 
utan att överlappa varandra och man säger att rampopulationen är 
stratifierad. Några huvudskäl till att man väljer att stratifiera ram-
populationen är krav på redovisning samt behov av att homogeni-
sera rampopulationen för att kunna dra effektiva urval. 

Rampopulationen avseende Organisationers Ekonomi är stratifierad i 
två dimensioner, dels efter krav på redovisning och dels efter 
organisationernas storlek, för att kunna dra effektiva urval. 

2.1.1.1 Redovisningsgruppsstratifiering 
För att få så bra kvalitet som möjligt i redovisningen efter organisa-
tionernas verksamhet är det viktigt att dela in rampopulationens 
organisationer i grupper som hänger väl samman med verksamhet 
enligt delgrupperna inom ICNPO. Som tidigare nämnts, uppgift om 
ICNPO tillhörighet finns inte för organisationerna i rampopulatio-
nen. Därför förs varje organisation i rampopulationen till ett redo-
visningsgruppsstratum med ledning av annan information som 
beskriver dess verksamhet. Observera att vid redovisning av statis-
tiska resultat, per verksamhet, bygger verksamhetsindelningen på 
den verksamhet organisationerna själva anger i enkäten. 

För att kunna föra varje organisation i rampopulationen till ett redo-
visningsgruppsstratum har i huvudsak tre olika metoder använts: 
1) I FN:s ” Handbook on Non-Profit Institutions in the System of 

National Accounts” finns en nyckel mellan NACE Rev 1. och 
ICNPO. Alla organisationer i rampopulation är klassade enligt 
NACE Rev 1.1. och i de fall där NACE Rev 1. och NACE Rev 1.1 
är entydig har denna nyckel använts. Antal organisationer som 
har klassats enligt ICNPO via denna metod är 22 080. 

2) I samma handbok finns också en nyckel mellan ISIC 3.1 och 
ICNPO. Genom att sedan använda en nyckel mellan ISIC 3.1 och 
ISIC 4 går det att ta fram en nyckel mellan NACE Rev 2. och 
ICNPO. För de organisationer som inte klassats enligt (1) har 
denna nyckel använts (i de fall denna är entydig). Antal organisa-
tioner som har klassats enligt ICNPO via denna metod är 14 546. 
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3) Organisationer som inte klassats enligt (1) eller (2) har i huvud-
sak klassats genom att utgå från organisationernas namn. Det 
”naturliga” sambandet mellan en organisations verksamhet 
enligt NACE Rev 2. klassningen och ICNPO har också använts. 
Antal organisationer som har klassats enligt ICNPO via denna 
metod är 8 432. 

I rampopulationen kvarstod nu 12 769 organisationer som inte kun-
nat hänföras till ett redovisningsgruppsstratum enligt (1)–(3). De 
fördes till ICNPO-gruppen ”Annan verksamhet” (kod 12000). Ett 
antal av dessa kunde i slutändan manuellt flyttas till en specificerad 
verksamhet. 

Rampopulationens fördelning över redovisningsgruppsstratum, se 
tabell 1. 

Tabell 1 
Antal organisationer i rampopulationen fördelade efter 
redovisningsgruppsstratum (delgrupper inom ICNPO) 

ICNPO 
delgr. 

Text Antal org. 

01100 Kultur och konst  5 662 
01200 Idrott 10 648 
01300 Övrig rekreation och sociala klubbar 770 
02100 Förskola, grundskola och gymnasium 312 
02200 Universitet och högskola 14 

02300 Folkhögskolor och övrig utbildning 695 
02400 Forskning och utveckling 58 
03000 Huvudverksamhet Hälsa 73 
04100 Övrig social trygghet 465 
04200 Akut hjälp och stöd 509 

04300 Inkomststöd, underhåll och materiell hjälp 49 
05000 Huvudverksamhet Miljö och djurskydd 388 
06100 Ekonomisk, social och samhällelig utveckling 600 
06200 Bostäder 3 384 
07100 Medborgerliga, opinionsbildande verksamheter 3 196 

07200 Juridiska tjänster 16 
07300 Politiska verksamheter 1 232 
08100 Minnesstiftelser och övriga stiftelser 11 547 
08200 Insamlingsstiftelser och insamlande verksamheter 336 
09100 Internationell verksamhet 255 

10100 Religiös verksamhet 2 688 
11100 Branschorganisationer 605 
11200 Yrkesorganisationer 223 
11300 Fackföreningar 1 751 
12000 Annan verksamhet 12 351 

Totalt   57 827 
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Organisationerna som ingår i urvalet får frågan om vilken verksam-
het de bedriver och den informationen används sedan för att redo-
visa statistiken per ICNPO-grupp. Kvaliteten i den statistikredovis-
ningen hänger samman med hur väl schablonmetoden lyckas sätta 
korrekt verksamhet. Tabell 2 nedan visar hur väl schablonmetoden 
faller ut för de organisationer som fyllt i enkäten (för tolv huvud-
grupper enligt ICNPO). Tabellen visar en korstabellering mellan den 
verksamhet som åsätts enligt schablonmetoden och den verksamhet 
som organisationen själv anser sig bedriva. Antal i tabellens margi-
nal (gråmarkerad) visar antal organisationer där verksamhet enligt 
schablon och verksamhet enligt insamlad uppgift sammanfaller. 

Tabell 2  
Organisationernas verksamhet enligt schablonmetod jämfört med den 
verksamhet de själva anser sig bedriva 

Verksamhet enligt 
schablon 

Verksamhet enligt uppgiftslämnare Andel 
rätt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totalt 

1 Rekreation m.m. 387 1   3   4 3 26 1 1 3   13 442 87,6 
2 Utbildning m.m. 7 169 1 2 

 
1 4 

   
4 

 
6 194 87,1 

3 Hälsa 1 1 26 3 
  

2 
  

4 2 
 

1 40 65,0 
4 Social trygghet 3 4 14 90 

 
3 3 4 14 1 1 

 
2 139 64,7 

5 Miljö och djur-
skydd 6 1 

 
1 32 

 
1 

   
2 

  
43 74,4 

6 Bostäder m.m. 23 5 
 

4 3 136 5 
   

7 
 

4 187 72,7 
7 Opinionsbildn. 
m.m. 11 7 4 6 2 1 128 1 2 

 
5 

 
1 168 76,2 

8 Stiftelser m.m. 9 58 8 10 4 6 2 259 4 2 4 1 12 379 68,3 
9 Internationell 
verks. 4 

  
4 2 

  
2 20 

   
1 33 60,6 

10 Religiös verks. 2 1 1 3 
  

1 
 

4 81 
  

2 95 85,3 
11 Branschorg 
m.m. 3 2 

   
2 4 

 
1 

 
141 

 
4 157 89,8 

12 Annan verks. 76 15 2 23 9 30 47 8 7 5 9 8 5 244 3,3 
Totalt 532 264 56 149 52 183 200 300 53 94 178 9 51 2 121 69,6 

Grupp 13 innehåller de företag i urvalet som svarat att de inte bedriver någon verksamhet. I 
utformningen av urvalet antogs förstås alla organisationer i rampopulationen bedriva 
verksamhet varför denna grupp inte finns enligt schablonmetoden. 
 

Tabellen visar att schablonmetoden fungerar bra för många redovis-
ningsgrupper. Inom grupperna Rekreation, Utbildning, Religiös verk-
samhet och Branschorganisationer ger schablonmetoden rätt verksam-
het för drygt 85 procent  av de organisationer som fyllt i enkäten. 
Tabellen visar också att schablonmetoden ger något sämre resultat 
för andra redovisningsgrupper. Förklaringen till detta kan vara att 
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inom dessa ICNPO-grupper bedriver en enskild organisation flera 
olika typer av verksamhet varför det är svårt, både för schablon-
metod och uppgiftslämnare, att föra organisationen till en (och 
samma) verksamhet. Tabellen visar slutligen att endast cirka 3 pro-
cent av de organisationer som i rampopulationsarbetet fördes till 
gruppen Annan  verksamhet själva tycker att de hör hemma i den 
gruppen. Andelen är i själva verket något högre eftersom ett 
manuellt arbete har gjorts på SCB för att klassa de organisationer 
som själva angivit Annan verksamhet. Klassningen har i första hand 
gjorts med ledning av organisationens egen verksamhetsbeskriv-
ning. Arbetet med omklassning har medfört att andelen organisa-
tioner som klassas som Annan verksamhet minskar vilket påverkar 
kvaliteten positivt vad gäller redovisning av statistik fördelad enligt 
ICNPO eftersom ICNPO-nomenklaturen är utformad för att täcka in 
alla typer av verksamheter.  

2.1.1.2 Storleksstratifieringen 
Organisationerna inom ett redovisningsgruppsstratum delas in i sex 
storleksklasser, se tabell 3. Storleksklass 5, som innehåller de största 
organisationerna (med avseende på lönesumma), totalundersöks. 
Det innebär att samtliga organisationer i den storleksklassen ingår i 
urvalet. Storleksgränserna mellan de olika klasserna varierar mellan 
redovisningsgruppsstratum eftersom strukturen hos organisationer 
i de olika redovisningsgruppsstratumen varierar.  

De 237 organisationer som har stora tillgångar läggs i en egen stor-
leksgrupp 6 (totalundersökt). 

I rampopulationen varierar bidraget till det som ska mätas (intäkter, 
kostnader mm.) mycket mellan de olika organisationerna. För att 
kunna dra ett effektivt urval måste rampopulationen homogeniseras 
i termer av det som ska mätas. Den informationen finns förstås inte 
(då behövde inte undersökningen göras) utan vi måste hitta ett stor-
leksmått som samvarierar med storleken på det som ska mätas. Ett 
bra storleksmått vad gäller Organisationers Ekonomi är svårt att hitta 
eftersom organisationerna kan ha en betydande verksamhet trots att 
de varken har anställda eller stor omsättning eller lönesummor. För 
att ändå försöka göra en storleksindelning av organisationerna har 
lönesumma valts som storleksmått. Lönesumma valdes framför 
antal anställda eftersom lönesumma kan finnas trots att den är så 
liten att den inte genererar någon anställd.  
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Organisationer som saknar uppgift om lönesumma men visar akti-
vitet i andra källor, som anställda eller värden i den inkomstdeklara-
tion (INK3) som majoriteten av populationen i Organisationers 
Ekonomi lämnar till skatteverket varje år åsätts en uppskattad upp-
gift om lönesumma. Uppskattningen baseras på liknande organisa-
tioner med uppgift om lönesumma. 

Arvoden över 100 kronor betraktas som lönesumma utom inom 
huvudsakligen idrottsrörelsen (exempelvis tränare, funktionärer 
mm.) där arvoden upp till ett halvt basbelopp kan betalas ut utan att 
generera någon lönesumma. Redovisas ingen lönesumma behöver 
föreningen inte betala någon arbetsgivaravgift. 

Tabell 3  
Antal organisationer i rampopulationen fördelade efter storleksgrupp 
(minsta (i termer av lönesumma) i storleksgrupp ett och största i 
storleksgrupperna fem och sex) 

Storleks- 
grupp 

Antal org. Andel löne- 
summa 

1 38 672 4,0 
2 11 537 11,1 
3 4 585 14,7 
4 2 000 18,3 
5 796 29,0 
6 237 22,9 

Totalt 57 827 100,0 

 

2.1.2 Urvalsförfarande 
Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (stratifierat OSU) om 
3 248 organisationer drogs till Organisationers Ekonomi 2010. Den 
totala urvalsstorleken har i huvudsak bestämts efter vad budgeten 
maximalt tillåter. De 3 248 organisationerna har sedan fördelats över 
stratum enligt några huvudprinciper: 

• Resultat från samtliga redovisningsgrupper ska hålla samma 
kvalitet i termer av konfidensintervall 

• En minsta tillåten urvalsstorlek om 10 organisationer i varje 
stratum 

• Inom en redovisningsgrupp fördelas urvalet så effektivt som 
möjligt (minimerad varians) 

• Andel utvalda organisationer i ett enskilt stratum får inte vara 
orimligt liten 
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2.1.3 Skattningsförfarande (estimation) 
För att skatta totala intäkter och kostnader med specifikationer 
används en så kallad regressionsestimator i Organisationers Ekonomi. 
Estimatorn utnyttjar antal organisationer samt årslönesumma som 
hjälpinformation. För övriga variabler används en så kallad Horvitz-
Thompson-estimator (som inte utnyttjar hjälpinformation). 

2.1.3.1 Objektsbortfall 
Objektsbortfallet (dvs. när organisationer inte kommer in med 
någon uppgift överhuvudtaget) i undersökningen var under de 
första åren mycket stort, vilket medförde att metoden för bortfalls-
kompensation studerades. Resultat från den metodstudien visade 
att med hjälp av utnyttjande av hjälpinformation i skattningsför-
farandet kan skevhet i skattningarna på grund av objektsbortfall 
reduceras.  

Kompensation för objektsbortfall sker vanligen med hjälp av någon 
av följande två metoder: 

• viktmodifiering 

• imputering 

Viktmodifiering innebär att svarande organisationer betraktas som 
om de utgjorde hela urvalet i skattningsförfarandet. Bidraget från en 
icke-svarande organisation uppskattas då, i det enklaste fallet, 
genom att beräkna medelvärden baserat på svarande organisationer 
inom samma stratum. Detta uppnås när uppräkningstalet (vikten) 
modifieras enligt denna metod.  

Imputering innebär att uppskattade värden åsätts icke-svarande 
organisationer. Dessa värden är ofta uppskattade med hjälp av 
andra källor/information andra än uppgifter från inkomna organi-
sationer. Imputering ger möjlighet till att använda organisations-
specifika uppskattningar av värden medan viktmodifiering, i det 
enklaste fallet, ger samma uppskattade värden för icke-svarande 
organisationer inom samma stratum. 

Ett fåtal ekonomiskt betydande organisationer som inte kommit in 
med några uppgifter (objektsbortfall) till Organisationers Ekonomi 
2010 har imputerats. Bortfallskompensation för resterande organisa-
tioner bygger på viktmodifiering. 

Som närmare beskrivs i avsnitt 2.3.2 hämtas uppgift om ekonomiska 
variabler från inkomstdeklaration (INK3) avseende år 2010. Uppgif-
terna används som en alternativ uppgiftskälla för de organisationer 
som inte kommit in med uppgifter eller skickat in resultat- och 
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balansräkning. Alla organisationer i urvalet har dock inte lämnat in 
en INK3 till skatteverket. Eftersom uppgifterna från INK3 används 
som insamlade för de organisationer som inte besvarat enkäten har 
en studie gjorts för att kartlägga om skillnader mellan gruppen orga-
nisationer som lämnat INK3 respektive gruppen organisationer som 
inte lämnat en INK3 finns. Studien visar att strukturen hos organisa-
tionerna i de två grupperna skiljer sig åt. Därför delades organisatio-
nerna i urvalet in i så kallade svarshomogenitetsgrupper, baserade 
på om organisationen lämnat en INK3 eller inte. Alla organisationer 
inom ett stratum delas in i de två grupperna ”lämnat INK3” och ”ej 
lämnat INK3”. Bortfallskompensation, med hjälp av viktmodifiering, 
bygger sedan på vilken svarshomogenitetsgrupp en organisation i 
bortfallet tillhör. 

2.1.3.2 Partiellt bortfall (inkomna enkäter) 
Partiellt bortfall uppstår då en svarande organisation lämnar ofull-
ständiga uppgifter. Kompensation för partiellt bortfall sker i 
Organisationers Ekonomi genom att imputera en uppskattad uppgift. 
Partiellt bortfall är särskilt vanligt när det gäller uppgifter om ideellt 
arbete men också vanligt då det gäller uppgifter om icke ideellt 
arbete. I Organisationers Ekonomi 2010 har ambitionen höjts vad 
gäller metod för att kompensera för partiellt bortfall gällande ovan 
nämnda uppgifter (jämfört med Organisationers Ekonomi 2009). 

Organisationer som uppgett att de har ideellt arbetande personer 
men inte fyllt i någon uppgift om antal ideellt arbetade timmar till-
delas en uppskattad uppgift. Uppskattningen bygger på medelantal 
ideellt arbetade timmar per ideellt arbetande person beräknat med 
hjälp av organisationer som lämnat fullständiga svar. Medelantal 
timmar per ideellt arbetande person beräknas per imputeringsgrupp 
och imputeringsgrupper bildas genom att varje branschgruppsstra-
tum delas in i två grupper: en grupp som består av urvalsunder-
sökta organisationer och en grupp som består av totalundersökta 
organisationer. För en organisation med ideellt arbetande personer 
som saknar timmar beräknas uppskattade timmar genom att multi-
plicera angiven uppgift om antal ideellt arbetade personer med 
medelantalet ideellt arbetade timmar per person inom den impute-
ringsgrupp organisationen tillhör. På motsvarande sätt imputeras 
ideellt arbetande personer och det icke ideella arbetet (personer och 
timmar). 

Organisationer som inte fyllt i vare sig ideellt arbetande personer 
eller timmar tilldelas uppskattade uppgifter (om de i enkäten svarat 
att de har ideellt arbete). Antal ideellt arbetande personer för en 
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organisation uppskattas med hjälp av medelantal ideellt arbetande 
personer inom aktuell imputeringsgrupp. Ideellt arbetade timmar 
uppskattas sedan enligt metoden beskriven ovan. På motsvarande 
sätt imputeras ideellt arbetande personer och det icke ideella arbetet 
(om organisationen i enkäten svarat att de har icke ideellt arbete). 

2.1.3.3 Partiellt bortfall (INK3) 
Som närmare beskrivs i avsnitt 2.3.2 har uppgifter hämtats från 
INK3 för organisationer som inte besvarat enkäten. För dessa orga-
nisationer är enkäten ofullständig eftersom endast uppgift om totala 
intäkter, kostnader, tillgångar och finansiella tillgångar och skulder 
hämtas från INK3, dvs. enkäten innehåller partiellt bortfall. 

Uppskattade värden för intäkts- och kostnadsspecifikationer impu-
teras med hjälp av en intäkts- och kostnadsfördelning beräknad med 
hjälp av svarande organisationer inom aktuell stratum. Uppskattade 
värden för uppgifterna antal medlemmar, medelantal anställda, antal 
ideellt arbetande personer, antal ej ideellt arbetade timmar, och antal ideellt 
arbetande timmar imputeras också. Antal medlemmar för en organisa-
tion uppskattas med hjälp av medelantalet medlemmar beräknat för 
aktuell imputeringsgrupp. Uppskattningen för uppgifter om ideellt 
och icke ideellt arbete bygger på samma metoder som beskrivits 
under avsnitt 2.1.3.2. Vad gäller icke ideellt arbete imputeras upp-
gifter endast för organisationer med anställda enligt FDB. Uppgift 
om en organisations verksamhet imputeras med hjälp av den verk-
samhet som åsattes i rampopulationsarbetet, se avsnitt 2.1.1.1. 

2.2 Ramtäckning 
Rampopulationen för Organisationers Ekonomi avgränsas till samtliga 
Juridiska enheter i SCB:s företagsdatabas (FDB) klassade som till-
hörande sektorn ”Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 
utom registrerade trossamfund” (kod 710) samt ”Andra registrerade 
trossamfund” (kod 722) enligt standarden för institutionell sektor-
indelning 2000 (INSEKT 2000). Sektorn ”Svenska kyrkan”, kod 721, 
omfattas av en egen undersökning. Den version av FDB som ligger 
till grund för rampopulationen är den version som används inom 
ramen för SCB:s system för samordnade urval och är framtagen i 
november undersökningsåret. I rampopulationen avseende 2010 års 
undersökning finns 181 522 organisationer.  

För att en organisation ska finnas med i FDB måste en registrering 
hos skatteverket finnas. För att FDB ska betrakta en organisation 
som aktiv måste organisationen vara momspliktig, vara arbetsgivare 
eller betala F-skatt. Organisationer som erhåller någon form av 
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bidrag och/eller äger fastigheter/mark finns också med i FDB. I 
rampopulationen avseende Organisationers Ekonomi ingår både 
aktiva och inaktiva organisationer (enligt FDB:s klassning). 

Det finns organisationer i rampopulationen, som egentligen inte 
borde tillhöra sektor 710 eller 722, men eftersom de är klassade så i 
FDB omfattas de inte av någon annan ekonomisk undersökning. 
Organisationers Ekonomi ingår som en del i det så kallade ekonomisk-
statistiska systemet (grunden för Nationalräkenskaper och BNP) och 
för att inte tappa delar ingår samtliga organisationer inom sektor 
710 och 722 i Organisationers Ekonomi.  

De organisationer som inte är registrerade hos skatteverket (dvs. de 
som saknar organisationsnummer) finns inte med i FDB. När (om) 
en enskild organisation väljer att registrera sig hänger främst sam-
man med organisationens behov av att teckna avtal. 

Antal organisationer i rampopulationen är totalt 181 522 men de 
flesta är mycket små vad gäller ekonomisk verksamhet. Eftersom 
huvudsyftet med denna undersökning är att producera ekonomisk 
statistik är det effektivt att ringa in organisationer med betydande 
ekonomisk aktivitet.  

Huvuduppgifterna som ska mätas i denna undersökning är intäkter 
och kostnader vilket innebär att det är effektivt att koncentrera oss 
på de ekonomiskt betydande organisationerna. Därför tillämpas en 
så kallad cut-off gräns, dvs. en gräns som avgör vilka organisationer 
av de totalt 181 522 organisationerna som ska vara med i rampopu-
lationen. Organisationer som uppfyller något av följande kriterium 
kommer med i rampopulationen: 

• 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.  

Uppgift om lönesumma (hit räknas även arvoden) och antal läm-
nade kontrolluppgifter hämtas från den kontrolluppgift alla arbets-
givare fyller i. Preliminära uppgifter avseende år 2010 har använts, 
kompletterade med definitiva uppgifter avseende år 2009.  
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Uppgift om tillgångar, intäkter, intäktsränta och kapitalvinster 
avseende inkomstår 2009 hämtas ur INK3. Intäkter omfattar i första 
hand intäkter upptagna i räkenskapsschemat (intäkter i form av 
medlemsavgifter, erhållna bidrag och gåvor, nettoomsättning och 
övriga intäkter). Tillgångar omfattar både anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar, och finns också upptagna i räkenskapsschemat. 

Under senare år har skatteverket ändrat utseendet på den inkomst-
deklaration (INK3) som majoriteten av de organisationer som ingår i 
Organisationers Ekonomis population lämnar till skatteverket. Denna 
förändring innebar ökade möjligheter för SCB att använda uppgifter 
från INK3 i ramavgränsningsarbetet vilket möjliggjorde en förbätt-
rad avgränsning av rampopulationen till Organisationers Ekonomi 
2010. Framförallt gäller det definitionen av begreppet intäkter och 
inhämtande av uppgifter om en organisations intäkter. 

Efter att ovanstående kriterium tillämpats tillhör 57 827 organisa-
tioner rampopulationen (därav 96 tillhörande ”Andra registrerade 
trossamfund”). Bidraget till undersökningsvariablerna från organi-
sationer under cut-off gränsen uppskattas i Organisationers Ekonomi 
till noll. Denna skattning innebär en underskattning för alla under-
sökningsvariabler men troligen inte betydande för undersöknings-
variabler relaterade till ekonomi. För andra typer av undersöknings-
variabler, som antal medlemmar, antal ideellt arbetade timmar 
m.m., är skattningen mer osäker.  

2.3 Mätning 
Uppgifter till Organisationers Ekonomi inhämtas av SCB i första hand 
genom post- eller webbenkät. Frågorna är samma oavsett insamlings-
sätt medan texter mm anpassas till respektive insamlingssätt. Upp-
gifter om totala intäkter, kostnader, tillgångar och skulder inhämtas 
också från INK3, se vidare under avsnitt 2.3.2.  

Möjliga mätfelkällor är: 

• Uppgiftslämnaren har svårt att förstå vilka uppgifter SCB efter-
frågar 

• SCB lyckas inte korrekt översätta uppgifter i en inskickad 
resultat- och balansräkning till en enkät 

• Begrepp och definitioner i INK3 stämmer inte helt överens med 
de som SCB efterfrågas i Organisationers Ekonomi  

Någon studie över mätfel i Organisationers Ekonomi har inte gjorts. En 
avstämning, på organisationsnivå, mellan totala intäkter och kostna-
der hämtade från INK3 och totala intäkter och kostnader insamlade 
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från svarande organisationer i undersökningen har gjorts. Avstäm-
ningen visade på god överensstämmelse mellan de två källorna. 

2.3.1 Enkäter 
Tre olika typer av enkäter används i undersökningen år 2010, näm-
ligen:  

Enkät A, den minst omfattande enkäten, skickas till små organisatio-
ner i termer av ekonomisk aktivitet. Endast uppgifter om sysselsätt-
ning och liknande efterfrågas tillsammans med resultat- och balans-
rapport och årsredovisning. Avser 49 230 organisationer i rampopu-
lationen. 

Enkät B, något mer omfattande enkät, skickas till medelstora orga-
nisationer med avseende på ekonomisk aktivitet. Uppgifter från 
resultaträkning, sysselsättning, verksamhet, investeringar samt 
summariska tillgångar efterfrågas. Avser 8 360 organisationer i 
rampopulationen. 

Enkät C, den mest omfattande enkäten, skickas till organisationer 
med mycket stora tillgångar enligt deklarationsblankett INK3. 

Hit räknas organisationer inom finansiella branscher (kod 64, 65 och 
66 enligt svensk standard för svensk näringsgrensindelning SNI 2007) 
med tillgångar över 150 miljoner kronor och/eller intäktsränta/ 
kapitalvinst över 750 000 kronor under 2009. Övriga organisationer 
med tillgångar över 10 miljoner kronor och/eller intäktsränta/ 
kapitalvinst över 500 000 kronor under 2009.  

Efterfrågade uppgifter är resultaträkningsposter, verksamhet, syssel-
sättning, investeringar, summariska tillgångar samt finansiella till-
gångar och skulder. Avser 237 organisationer i rampopulationen. 

De tre enkättyperna fördelade sig över organisationer i urvalet 
enligt: 
Enkät A: 1 453 organisationer 
Enkät B: 1 558 organisationer 
Enkät C: 237 organisationer 

2.3.2 Alternativ uppgiftskälla 
Som ett led i att förbättra kvaliteten i Organisationers Ekonomi 2010 
hämtas uppgift om totala intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och 
finansiella tillgångar och skulder från inkomstdeklaration (INK3) 
avseende år 2010. Uppgifterna används som en alternativ uppgifts-
källa för de organisationer som inte kommit in med uppgifter eller 
skickat in resultat- och balansräkning. 
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Fördelning på mer detaljerade intäkts-, kostnads-, tillgångs- och 
skuldslag görs med hjälp av en fördelning beräknad utifrån svarande 
organisationer. Blanketter för organisationer, vars ekonomiska upp-
gifter hämtats från INK3, är ofullständiga eftersom samtliga efterfrå-
gade uppgifter inte kan hämtas från INK3, se avsnitt 2.4. Organisa-
tioner vars uppgifter hämtats från INK3 betraktas i skattningsför-
farandet som svarande organisationer.  

Tabell 4 visar för hur många organisationer i urvalet där INK3 
använts som uppgiftskälla i produktionen av statistik. Tabellen visar 
också hur stor andel av urvalets totala lönesumma som de står för. 

Tabell 4  
Organisationer i Organisationers Ekonomi 2010 vars uppgifter 
hämtats via INK3, per redovisningsgruppsstratum 

BGrupp Text Antal i  
urval 

Antal via 
INK3 

Andel Lön 
via INK3,  

% 

01100 Kultur och konst 273 51 15,3 
01200 Idrott 408 91 20,5 
01300 Övrig rekreation och sociala klubbar 94 23 20,5 
02100 Förskola, grundskola och gymnasium 81 23 28,0 
02200 Universitet och högskola 14 5 18,1 

02300 Folkhögskolor och övrig utbildning 112 8 5,1 
02400 Forskning och utveckling 47 7 34,8 
03000 Huvudverksamhet Hälsa 57 12 13,2 
04100 Övrig social trygghet 66 7 8,8 
04200 Akut hjälp och stöd 63 11 6,5 

04300 Inkomststöd, underhåll och materiell hjälp 40 3 0,1 
05000 Huvudverksamhet Miljö och djurskydd 62 10 7,9 
06100 Ekonomisk, social och samhällelig utveckling 77 18 19,3 
06200 Bostäder 224 21 10,6 
07100 Medborgerliga, opinionsbildande verksamheter 144 21 11,5 

07200 Juridiska tjänster 16 7 31,9 
07300 Politiska verksamheter 92 8 3,4 
08100 Minnesstiftelser och övriga stiftelser 407 60 15,7 
08200 Insamlingsstiftelser och insamlande verksamheter 62 12 8,8 
09100 Internationell verksamhet 60 15 1,9 

10100 Religiös verksamhet 193 54 26,5 
11100 Branschorganisationer 74 24 36,9 
11200 Yrkesorganisationer 60 25 19,3 
11300 Fackföreningar 100 17 9,7 
12000 Annan verksamhet 422 110 22,3 

Total   3 248 643 15,0 
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Genom att använda INK3 som alternativ uppgiftskälla för organisa-
tioner i bortfallet ökar kvaliteten i statistiken eftersom antal orga-
nisationer med uppgift om totala intäkter, kostnader, tillgångar 
m.m. ökar. Kvaliteten på specifikationer kan dock, för en enskild 
organisation, vara av mindre bra kvalitet.  

2.4 Svarsbortfall 

2.4.1 Objektsbortfall 
Inflödet 27 för undersökningen är 65 procent i termer av antal orga-
nisationer. Inflödet vägt med lönesumma är högre, cirka 75 procent, 
vilket antyder att betydande (i termer av lönesumma) organisationer 
svarat i något högre utsträckning jämfört med små. En orsak till det 
kan vara att bortfallsuppföljningen är intensivare för de stora total-
undersökta organisationerna jämfört med de mindre.  

Bortfallet får anses besvärande och arbete pågår kontinuerligt för att 
försöka minska bortfallet i Organisationers Ekonomi. Det är frivilligt för 
uppgiftslämnaren att fylla i och sända in enkäten. Ökar inflödet av 
enkäter så ökar förstås tillförlitligheten i undersökningsresultaten. 
Tabell 5 nedan visar inflödet i Organisationers Ekonomi 2010 per 
redovisningsgruppsstratum: 

  

                                                      
27 Enkäter ifyllda av uppgiftslämnaren samt enkäter ifyllda av SCB med hjälp av 
resultat- och balansräkning (inskickad av uppgiftslämnaren). 
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Tabell 5  
Inflöde i Organisationers Ekonomi 2010 per redovisningsgrupps-
stratum 

ICNPO Text Antal 
utvalda  

org. 

Antal 
inkomna 

org. 

Andel 
inkomna, % 

(antal) 

Andel 
inkomna, % 

(löne- 
summa) 

01100 Kultur och konst 273 174 63,7 68,8 
01200 Idrott 408 223 54,7 60,3 
01300 Övrig rekreation och sociala 

klubbar 94 45 47,9 53,3 
02100 Förskola, grundskola och 

gymnasium 81 53 65,4 67,4 
02200 Universitet och högskola 14 8 57,1 81,9 

02300 Folkhögskolor och övrig utbildning 112 96 85,7 89,1 
02400 Forskning och utveckling 47 37 78,7 62,9 
03000 Huvudverksamhet Hälsa 57 40 70,2 81,8 
04100 Övrig social trygghet 66 53 80,3 83,8 
04200 Akut hjälp och stöd 63 50 79,4 91,6 

04300 Inkomststöd, underhåll och 
materiell hjälp 40 36 90,0 99,9 

05000 Huvudverksamhet Miljö och 
djurskydd 62 43 69,4 77,4 

06100 Ekonomisk, social och samhällelig 
utveckling 77 48 62,3 65,1 

06200 Bostäder 224 139 62,1 63,5 
07100 Medborgerliga, opinionsbildande 

verksamheter 144 101 70,1 81,3 

07200 Juridiska tjänster 16 5 31,3 57,2 
07300 Politiska verksamheter 92 62 67,4 80,7 
08100 Minnesstiftelser och övriga stiftelser 407 336 82,6 78,1 
08200 Insamlingsstiftelser och insamlande 

verksamheter 62 43 69,4 64,5 
09100 Internationell verksamhet 60 33 55,0 95,6 

10100 Religiös verksamhet 193 95 49,2 53,5 
11100 Branschorganisationer 74 47 63,5 61,3 
11200 Yrkesorganisationer 60 31 51,7 78,9 
11300 Fackföreningar 100 79 79,0 90,0 
12000 Annan verksamhet 422 244 57,8 61,1 

Totalt   3 248 2 121 65,3 75,0 

 

Tabell 6 nedan visar inflöde per storleksgruppsstratum och den 
visar att de stora organisationerna i storleksgrupp 5 och 6 har ett 
högre inflöde jämfört med storleksgrupper innehållande mindre 
organisationer. 
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Tabell 6  
Inflöde i Organisationers Ekonomi 2010 per storleksgruppsstratum 

Storleks- 
grupp 

Antal utvalda 
org. 

Antal inkomna 
org. 

Andel inkomna, %  
(antal) 

Andel inkomna, %  
(lönesumma) 

1 828 497 60,0 59,2 
2 507 305 60,2 61,9 
3 388 225 58,0 60,1 
4 492 287 58,3 66,9 
5 796 593 74,5 81,5 
6 237 214 90,3 92,4 

Totalt 3 248 2 121 65,3 75,0 

 

Som tidigare nämnt betraktas de 643 organisationer vars uppgifts-
källa är INK3 som inkomna i estimationsförfarandet. Tabell 7 nedan 
visar totalt antal och andel inkomna när dessa organisationer är 
inkluderade. Tabellen visar också de inkomnas andel av den totala 
lönesumman i urvalet. 
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Tabell 7  
Inflöde i Organisationers Ekonomi 2010, organisationer med 
uppgiftskälla INK3 inkluderad, per redovisningsgruppsstratum 

BGrupp Text Antal i 
urval 

Totalt antal 
inkomna 

Total andel 
inkomna, % 

Total andel 
ink. lön, % 

01100 Kultur och konst 273 225 82,4 84,2 
01200 Idrott 408 314 77,0 80,8 
01300 Övrig rekreation m.m. 94 68 72,3 73,8 
02100 Förskola, grundskola och gymna-

sium 81 76 93,8 95,4 
02200 Universitet och högskola 14 13 92,9 100,0 

02300 Folkhögskolor och övrig utb. 112 104 92,9 94,2 
02400 Forskning och utveckling 47 44 93,6 97,7 
03000 Huvudverksamhet Hälsa 57 52 91,2 95,0 
04100 Övrig social trygghet 66 60 90,9 92,6 
04200 Akut hjälp och stöd 63 61 96,8 98,1 

04300 Inkomststöd, underhåll m.m. 40 39 97,5 100,0 
05000 Huvudverksamhet Miljö och djur-

skydd 62 53 85,5 85,3 
06100 Ekonomisk, social m.m. 77 66 85,7 84,4 
06200 Bostäder 224 160 71,4 74,1 
07100 Medborgerliga opinionsbild 144 122 84,7 92,8 

07200 Juridiska tjänster 16 12 75,0 89,1 
07300 Politiska verksamheter 92 70 76,1 84,1 
08100 Minnesstiftelser och övriga 

stiftelser 407 396 97,3 93,9 
08200 Insamlingsstiftelser m.m. 62 55 88,7 73,3 
09100 Internationell verksamhet 60 48 80,0 97,5 

10100 Religiös verksamhet 193 149 77,2 80,0 
11100 Branschorganisationer 74 71 95,9 98,2 
11200 Yrkesorganisationer 60 56 93,3 98,2 
11300 Fackföreningar 100 96 96,0 99,6 
12000 Annan verksamhet 422 354 83,9 83,4 

Total   3 248 2 764 85,1 90,0 

 

När de organisationer med uppgiftskälla INK3 räknas som inkomna 
uppgår inflödet i Organisationers Ekonomi till 85 procent i termer av 
antal organisationer. Inflödet vägt med lönesumma är högre, 90 pro-
cent. En studie har gjorts för att utreda om bortfallet introducerar 
skevhet i skattningarna. Studien visar inte på någon snedvridande 
effekt av bortfallet. 

2.4.2 Partiellt bortfall 
En förbättrad metod används i Organisationers Ekonomi 2010 för att 
kompensera för det partiella bortfallet vad gäller uppgifter om 
ideellt och icke ideellt arbete (personer och timmar) jämfört med 
Organisationers Ekonomi 2009. Metoden bygger på att använda så 
mycket tillgänglig information som möjligt för att uppskatta ett 
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värde som ligger så nära det sanna värdet som möjligt. Metoden i 
Organisationers Ekonomi 2009 byggde i många fall på att en bra upp-
skattning för saknade värden var värdet noll. Den nya metoden 
innebär att nivån på resultaten vad gäller totalskattningar av ideellt 
och icke ideellt arbete justeras uppåt jämfört med om metoden som 
användes år 2009 hade använts. För icke ideellt arbete innebär den 
nya metoden för att kompensera för partiellt bortfall en ökning av 
totalresultatet med cirka fem procent. Motsvarande siffra för det 
ideella arbetet är en ökning av totalresultatet med cirka 13 procent. 

2.5 Bearbetning 
De insamlade uppgifterna granskas dels enskilt och dels på aggrege-
rad nivå. Vid oklarheter tas kontakt med uppgiftslämnaren eller, då 
det är möjligt, avstämning mot publicerad årsredovisning.  

För organisationer med partiellt bortfall avseende uppgifter om 
antal medlemmar,  ideellt och icke ideellt arbete (personer och tim-
mar) uppskattas uppgifter med hjälp av modellantaganden. Model-
lerna bygger till stor del på att organisationer med partiellt bortfall 
följer samma struktur som liknande organisationer med fullständiga 
svar. 

2.6 Modellantaganden 
Att organisationer under cut-off gränsen bidrar med värdet noll till 
samtliga undersökningsvariabler är ett modellantagande som görs i 
Organisationers Ekonomi. Denna skattning innebär en underskattning 
för alla undersökningsvariabler men troligen inte så betydande för 
undersökningsvariabler relaterade till ekonomi. För andra typer av 
undersökningsvariabler, som antal medlemmar, antal ideellt 
arbetade timmar mm., är skattningen mer osäker.  

För organisationer med uppgiftskälla INK3 görs modellantagandet 
att fördelningen av totala intäkter, kostnader, tillgångar och skulder 
på mer detaljerade intäkts-, kostnads-, tillgångs- och skuldslag följer 
den fördelningen som är beräknad utifrån svarande organisationer.  

Ingen studie över storleken på modellfelen har gjorts. 

3 Aktualitet 
Undersökningen är årlig.  
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4 Jämförbarhet 
Organisationers Ekonomi har hittills varit utformad så att den ska 
uppfylla de behov av uppgifter SCB:s nationalräkenskaper har av 
denna sektor. I november år 2009 bedömde regeringen att undersök-
ningen bör föras upp som ett statistikområde inom den officiella 
statistiken. Förändringen ska införas i linje med FN:s statistiksystem 
ICNPO. Syftet med förändringen är att undvika de klassificerings-
problem som präglat statistiken samt att förbättra möjligheterna för 
internationella jämförelser.  

5 Tillgänglighet 
Inom ramen för SCB:s regeringsuppdrag att ta fram statistik över 
det civila samhället offentliggörs nu statistik från Organisationers 
Ekonomi. 
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In English 
Summary  
As part of its commission by the government in the supplement to 
the 2013 Budget proposal, Statistics Sweden is now presenting for 
the second time statistics from the survey Non-profit institutions 
serving households and other existing surveys with information that is 
relevant for the description of civil society, mainly in economic 
terms.  

The data presented refer primarily to 2010 only. The compilation is 
still considered to be under construction and the improvements 
implemented up to 2010 have made annual comparisons insufficient 
in many cases. 

An assignment has been added for 2010 regarding an in-depth 
survey in the area of study circle activities, other adult education 
and folk high school activities. The assignment is reported in the 
activity section Education and research. 

Civil society is used here in the sense of an arena – separate from the 
state, the market and the individual household – where people, 
groups and organisations act together in the pursuit of common 
interests.28 A definition has been formulated with reference to the 
economic statistics to render the area with a statistically measurable 
population.  

However, capturing civil society in a measurable population is 
difficult. According to the delimitations used in this study, roughly 
77 000 economically active organisations were found in 2010 in 
Statistics Sweden's Business Register that are considered to belong 
to civil society. These comprise the frame population for the 
description of civil society in this publication. The number of 
organisations in civil society regardless of economic activity 
amounted to slightly more than 217 000. 

The surveys that are primarily considered to be relevant include 
Structural business statistics, Annual accounts of the Church of 
Sweden, Survey of revenues and expenditure for multi-dwelling 
buildings, the Living conditions survey, the Summary accounts, and 

                                                      
28 http://www.regeringen.se/sb/d/1982 
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data from the National Accounts - all of which are conducted at 
Statistics Sweden. 

In accordance with the government commission, the statistics shall 
be based on the UN's statistics system for satellite accounts of non-
profit organisations, the International Classification of Non Profit 
Organisations (ICNPO). The majority of the statistics come from the 
survey Non-profit institutions serving households, which is adapted 
to the ICNPO nomenclature. Other surveys have a different 
objective than the measurement of civil society, which makes it 
difficult to put together a common view of civil society.  

Table 1 

Total reported income, costs and persons for civil society in 2010. 
Share for each survey 

 Total 
income, 

SEK 
billions 

Share Total 
costs,  

SEK 
billions 

Share Number of 
full-time 

employees 

Number of 
employed29  

Non-profit institutions  
serving households 124 57 % 120 58 % 65 000 .. 
Structural business statistics 30 14 % 28 14 % 27 000 .. 
The Church of Sweden 21 10 % 19 9 % 23 000 .. 
Revenues and expenditure for 
multi-dwelling buildings 42 19 % 40 19 % .. 4 400 

Total 217 100 % 207 100 % .. 142 000 

 

As an indication of the size of civil society covered by the surveys 
presented here, a summation is provided of the number of full-time 
employees in 2010 from the following surveys: Non-profit institu-
tions serving households, Structural business statistics and the 
Annual accounts of the Church of Sweden which comes to a total of 
115 000 employees. Added to this is the number of employed in 
multi-dwelling buildings, 4 400 persons.   

Similarly, total income 30  amounted to SEK  217 billion and total 
costs31 amounted to SEK 207 billion.  

The largest contribution to total income in 2010 came from Non-profit 
institutions serving households by 57 percent, SEK 124 billion, of which 

                                                      
29 Source: Labour statistics based on administrative sources 
30Refers to all income items, including operating income and financial income. 
31Refers to all costs (balance sheet allocations excepted), including operating costs, 
financial expenses, depreciation and taxes. 
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the largest single revenue item was received grants, gifts, transfer 
payments, etc. totalling SEK 56 billion. 

The total costs for these organisations amounted to SEK 120 billion, 
of which the largest single cost item was the provision of gifts, 
stipends, grants, transfer payments, etc., totalling SEK 38 billion.  

The activity social services had the largest share of income (about 22 
percent). Note that social services for the most part consists of 
unemployment funds. Other activities with large income were 
Culture and recreation, Philanthropic intermediaries and 
voluntarism promotion ,Business and professional associations, 
unions and Education and research.  

Figure 1  
Income per main activity according to ICNPO 2010, in SEK billions 

 
*) Income from pension funds are not included here. Unemployment funds amounted to SEK 
24,4 billion and is part of social services. 
**) Basically, housing associations are not included here, but they are found in the Revenues 
and expenditure survey for multi-dwelling buildings. 
***) Revenues from the Swedish Church is not included here. 
Source: Non-profit institutions serving households. 
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In 2010, the number of full-time employees amounted to slightly 
more than 65 000. At the same time, there were over 1.7 million 
volunteer workers. Their work input was the equivalent of about 
60 000 full-time employees.  

Culture and recreation had the most full-time employees, 25 percent 
of all full-time employees, followed by Education and Research with 
more than 17 percent. Culture and recreation also represented 48 
percent of the volunteer work force.  

Other statistics on civil society 
Stockholm School of Economics has conducted research on civil 
society organizations from the perspective of an international 
character. 

Other statistics reports, other than in economic terms, based on citizen 
participation in civil society have been carried out intermittently by 
the Ersta Sköndal University. In addition, the Living conditions 
survey, conducted by Statistics Sweden, surveys citizen participa-
tion in civil society. These two surveys are difficult to compare 
directly with the present publication, but they may be considered as 
very good sources of information on the individual's part in civil 
society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explanatory symbols and abbreviations 
0 Less than half unit of measure 
0,0 
.. Data not available 
. Not applicable 
Tkr SEK thousands 
Mnkr SEK millions 
Mdkr SEK billions  
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