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Det här är en bilaga till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
(MUCF) rapport Ett år av utmaningar som publicerades 2021. Rapporten finns 
tillgänglig på https://www.mucf.se/villkor21

Bilagan innehåller en beskrivning av datainsamling och metod för framtagan-
det av rapporten.

Referensgruppens arbete
Enligt regeringsuppdraget ska rapporten utarbetas i samråd med det civila sam-
hället. I arbetet med rapporten skapades därför en referensgrupp med represen-
tanter från det civila samhället. Representanter från det civila samhället rekryte-
rades via förfrågningar till de organisationer som ingår i partsgemensamt forum 
(PGF). Från det civila samhället deltog följande organisationer:

• IM – Individuell människohjälp

• Läxhjälpen

• Malmö Ideella

• Riksförbundet för Social och mental hälsa

• Riksidrottsförbundet

• Studieförbunden

• Synskadades riksförbund

I referensgruppen deltog även två representanter från Statistiska Centralbyrån 
(SCB). Gruppen sammanträdde två gånger. En gång under hösten 2020 och en 
gång under våren 2021. Vid det första mötet diskuterades bland annat enkä-
tens utformning. Vid det andra mötet diskuterades de preliminära resultat som 
myndigheten tagit fram med hjälp av enkäten.

Enkätundersökning
MUCF har sedan år 2012 genomfört en uppföljning av det civila samhällets 
villkor via en enkätundersökning riktad till det civila samhällets organisationer. 
Datainsamlingen för 2021 års uppföljning genomfördes av SKOP Analys AB 
på uppdrag av MUCF mellan den 2 januari 2021 och den 23 mars 2021. Sist 
i denna bilaga finns enkäten i sin helhet, så som den såg ut i den version som 
postades till föreningarna. Utöver att besvara enkäten postalt så hade föreningar-
na även möjlighet att besvara enkäten via webben.

Urval och svarsfrekvens
Myndigheten beställde ett slumpvis urval ur SCB:s företagsregister. Det ur-
sprungliga urvalet (bruttourval) bestod av 3 000 ideella föreningar som också 
klassificeras av SCB som ekonomiskt aktiva. Rampopulationen bestod av  
27 435 föreningar.

I urvalet ingick 16 organisationer som saknade adressuppgift och en organisation 
med adress i utlandet. Sedan de tagits bort bestod urvalet av 2 983 organisationer.
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Under datainsamlingens gång visade det sig att 89 frågeformulär kom i retur 
från posten. Det var även 17 föreningar som inte svarade på enkäten på grund 
av att de inte längre hade någon verksamhet, inte hade möjlighet att besvara 
enkäten eller ansåg att deras verksamhet inte motsvarade undersökningens syfte. 

Det summerar till ett nettourval om 2 876 organisationer. Totalt var det 1 456 
organisationer som besvarade undersökningen vilket gav en nettosvarsfrekvens 
om 51 procent. Bruttosvarsfrekvensen var 49 procent.

Bortfallsanalys
Det är viktigt att de föreningar som svarar på enkäten är representativa för ideella 
föreningar i allmänhet. Om en viss typ av förening är över- eller underrepresente-
rad i förhållande till rampopulationen kan det ge en missvisande bild av villkoren 
för ideella föreningar. Sådan missrepresentation kan uppstå i två led. Dels kan 
slumpmässiga avvikelser uppstå i samband med att urvalet görs, dels kan det 
uppstå om vissa typer av föreningar i högre grad än andra svarar på enkäten.

Här nedanför redovisas skillnader mellan rampopulation och urval samt 
mellan urval och de svarande föreningarna.

Jämförelse mellan rampopulation och urval
Rampopulationen består av de ideella föreningar som SCB har i sitt företags-
register och som av SCB klassificeras som ekonomiskt aktiva. Totalt sett består 
rampopulationen av 27 435 föreningar. 

I tabell 1 redovisas antal föreningar och dess andelar av rampopulation res-
pektive urval. I tabellen framgår att föreningar från storstadskommuner är något 
underrepresenterade i urvalet medan föreningar utan anställda från blandade 
kommuner är något överrepresenterade.

 Tabell 1. Jämförelse mellan rampopulation och urval. 2020.

Rampopulationen Urval (brutto) Urval / 
Rampop.

Kommuntyp Antal anställda Antal Andel 
(procent) Antal Andel

(procent)

Blandade kommuner Inga 8 309 30 952 32 1.05

Blandade kommuner 1—4 3 684 13 410 14 1.02

Blandade kommuner 5 eller fler 1 532 6 162 5 0.97

Landsbygdskommuner Inga 4 164 15 451 15 0.99

Landsbygdskommuner 1—4 1 385 5 155 5 1.02

Landsbygdskommuner 5 eller fler 400 1 44 1 1.01

Storstadskommuner Inga 4 396 16 461 15 0.96

Storstadskommuner 1—4 2 087 8 210 7 0.92

Storstadskommuner 5 eller fler 1 478 5 155 5 0.96

Summa 27 435 3 000
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Jämförelse mellan urval och svarande
I bruttourvalet ingick 3 000 föreningar. Tabell 2 visar antal föreningar och 
dess andelar av urvalet respektive inkomna svar utifrån föreningars inriktning. 
I tabellen framgår att kategorin som innehåller ”Övriga” föreningar är något 
underrepresenterad i förhållande till övriga.

Tabell 2. Jämförelse mellan urval och svar utifrån föreningars inriktning. 2020.

Urval (brutto) Svar Svarat  
/ Urval

Inriktning Antal Andel
(procent) Antal Andel

(procent)

Idrottsföreningar 802 27 415 29 1.07

Intresseorganisationer 990 33 491 34 1.02

Kulturföreningar 258 9 130 9 1.04

Övriga 950 32 420 29 0.91

Summa 3 000 1 456

I tabell 3 redovisas antal föreningar och dess andelar av urval respektive inkom-
na svar utifrån kommuntyp och antal anställda. Det framgår av tabellen att 
föreningar från blandade kommuner med anställda och föreningar från lands-
bygdskommuner med 1—4 anställda är något överrepresenterade. Det framgår 
även att föreningar från storstadskommuner med färre än 5 anställda är under-
representerade.

Tabell 3. Jämförelse mellan urval och svar utifrån föreningars inriktning. 2020.

Urval (brutto) Svar Svarat 
/ Urval

Kommuntyp Antal anställda Antal Andel 
(procent) Antal Andel 

(procent)

Blandade kommuner Inga 952 32 459 32 0.99

Blandade kommuner 1—4 410 14 231 16 1.16

Blandade kommuner 5 eller fler 162 5 89 6 1.13

Landsbygdskommuner Inga 451 15 224 15 1.02

Landsbygdskommuner 1—4 155 5 85 6 1.13

Landsbygdskommuner 5 eller fler 44 1 22 2 1.03

Storstadskommuner Inga 461 15 179 12 0.8

Storstadskommuner 1—4 210 7 88 6 0.86

Storstadskommuner 5 eller fler 155 5 79 5 1.05

Summa 3 000 1 456

Bilaga | Ett år av utmaningar



Viktning
För att kompensera för avvikelser bland svarande föreningar jämfört med 
rampopulationen har resultaten viktats. Det innebär i korthet att svaren från de 
typer av föreningar som är underrepresenterade (i förhållande till rampopulatio-
nen) viktas upp (det vill säga ges en större påverkan) vid beräkning av resulta-
ten. På motsvarande sätt viktas svaren från de föreningar som är överrepresen-
terade ned. På detta sätt tashänsyn till både slumpmässiga avvikelser i samband 
med urvalet samt slumpmässiga och systematiska avvikelser i samband med att 
föreningar svarar på enkäten. Viktning har gjorts utifrån  de kategorier som re-
dovisas  i tabell 1, det vill säga Kommuntyp och Antal anställda då det är för dessa 
två kategorier vi har kännedom om hur rampopulationen ser ut.

Klassificering av föreningar
För att kunna studera om villkoren skiljer sig åt mellan föreningar med olika 
inriktning har vi utgått från en indelning av icke-vinstdrivande organisationer, 
International Classification of Non-Profit Organizations (ICNPO) som FN 
tagit fram. Vi har använt den uppgift om bransch som SCB har information om 
i företagsregistret för alla ideella föreningar och matchat den mot FN:s indel-
ning. Vi har kategoriserat föreningarna utifrån de tre vanligaste inriktningarna, 
nämligen idrottsföreningar, intresseföreningar och kulturföreningar. Vi har 
även inkluderat gruppen “Övriga” som därmed inkluderar föreningar med olika 
inriktningar. För år 2014 saknas information om inriktning, därför exkluderas 
året från analyser där vi jämför utvecklingen över tid för föreningar med olika 
inriktning. 

Förutom att gruppen ”Övriga” även inkluderats är tillvägagångssättet är 
detsamma som för rapporten En mångfald av villkor och förutsättningar. Där 
återfinns en utförligare beskrivning av tillvägagångssätt.1

Tidigare års enkäter
Data från årets enkät har då det är möjligt jämförts med data insamlad för åren 
2012, 2014, 2016 och 2018. Tabell 4 redovisar information om datamaterialet 
för samtliga år som används som underlag i denna rapport.

Tabell 4. Urval och svarsfrekvens 2012—2020.

År Rampopulation 
(antal) Urval (antal) Svarsfrekvens 

(brutto, procent)
Antal föreningar 
i datamaterialet

2012 28 781 1 157 50 554

2014 26 674 1 102 45 500

2016 30 036 1 127 56 626

2018 28 131 2 100 56 1 131

2020 27 435 3 000 49 1 456

1 MUCF, 2020, En mångfald av villkor och förutsättningar, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor.
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SKOP 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

undersökning av det civila samhällets villkor 

Bakgrundsfrågor 

1. Du som svarar på enkäten: Vilken är din position inom organisationen?
Ordförande, vice ordförande eller motsvarande 
Medlem av styrelse 
Anställd i organisationen 
Annan position, vilken? ........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

2. Ordförande i min organisation är en ...
Man
Kvinna 
Annan könsidentitet 
Vet ej

3. Styrelsen i min organisation består av

män

kvinnor

personer med annan könsidentitet 

 

 

4. Bedrev er organisation någon verksamhet under 2020?
Ja 
Nej

Om nej: 

Varför bedrev er organisation ingen verksamhet under 2020? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Om ingen verksamhet, GÅ TILL fråga 27 
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5. Hur många medlemmar har er organisation? 

1- 51- 101-
Inga 50 100 500 501+ 

Enskilda medlemmar 

Organisationer 

6. På vilken nivå är er organisation verksam? 
Flera alternativ får markeras 
Lokal eller kommunal nivå 
Regional nivå eller länsnivå 
Nationell nivå 
Internationell nivå 
Annat, nämligen? ..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

7. I vilken utsträckning har din organisation under de senaste 12 månaderna arbetat aktivt med att öka 
deltagandet från någon av följande grupper? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Mycket Ganska Ganska Mycket Vet 
liten liten stor stor ej 

Barn & 
unga vuxna 

Kvinnor 

Män 

Personer med funktionsnedsättning 

Asylsökande & nyanlända 

Personer med utländsk bakgrund 

HBTQ-personer 

Personer med olika trosuppfattningar 
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Inriktning och syften med verksamheten 

8. Hur viktiga är följande syften för er organisations verksamhet? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Inte alls Inte särskilt Ganska Mycket 
viktigt viktigt viktigt viktigt 

Främja sociala relationer mellan människor 

Fungera som mötesplats där människor 
träffas för att umgås eller för gemensamma aktiviteter 

Bedriva en verksamhet som tar ett socialt ansvar 

Ge service eller utföra välfärdstjänster 

Främja människors organisering i föreningar 

Underlätta för människor att göra 
frivilliga/ideella arbetsinsatser för att hjälpa andra människor 

Stärka människors demokratiska värderingar och förmågor 

Ge våra medlemmar praktisk kunskap i hur demokrati fungerar 

Förbättra livsvillkoren för våra medlemmar 

Förbättra livsvillkoren för en 
viss grupp människor i befolkningen (utöver medlemmar) 

Arbeta för en viss grupps rättigheter 

Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället 

Främja en viss livsstil eller identitet 

Förbättra miljön 

Främja människors hälsa 

Påverka människors åsikter eller beteende i någon riktning 

Påverka politisk debatt och beslutsfattande 

3 



Ekonomiska förutsättningar 

9. Hur viktiga är följande inkomstkällor för er verksamhet? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Inte en 
inkomstkälla Inte alls Ganska Mycket Vet 

för oss viktiga viktiga viktiga ej 

Medlemsavgifter 

Intäkt från egen försäljning av varor eller tjänster 
(tex. lotterier, deltagaravgifter eller uthyrning av lokaler) 

Avkastning på eget kapital/finansiella intäkter 

Överföringar från huvud- eller paraplyorganisation 

Bidrag för organisationens ordinarie verksamhet från 
kommun, stat eller region 
(t.ex. organisations-, verksamhetsbidrag eller aktivitetsstöd) 

Bidrag för att driva särskilda projekt 
från kommun, stat eller region 

Bidrag för lokal eller anläggning 

Bidrag från någon av EU:s fonder eller annat EU-organ 

Ersättning för utförande av uppdrag som inte upphandlats åt 
kommun, stat eller region (t.ex. uppdragsersättning) 

Bidrag från icke-statliga fonder eller stiftelser 

Gåvor från enskilda personer (donationer/insamling) 

Inkomst från finansiärer utomlands 
(enskilda individer eller organisationer) 

Sponsring eller gåvor från företag 

Annat: ................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

10. Hur stor andel av er organisations årliga intäkter kommer från stat, region eller kommun? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Ingen En mindre Ungefär En över- Vår enda 
del alls andel hälften vägande del inkomstkälla 

Staten (t.ex. nationella myndigheter, Länsstyrelsen) 

Region (t.ex. regioner, kommunförbund) 

Kommun (t.ex. kommunal förvaltning eller nämnd) 
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11. Hur stor andel av de ekonomiska medel ni får från stat, region eller kommun kan endast användas 
till särskilda projekt eller ändamål? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Ingen En mindre Ungefär En över-
del alls andel hälften vägande del Allt 

Staten (t.ex. nationella myndigheter, Länsstyrelsen) 

Region (t.ex. regioner, kommunförbund) 

Kommun (t.ex. kommunal förvaltning eller nämnd) 

12. Organisationer kan arbeta på uppdrag av stat, region eller kommun genom att få ersättning för 
utförandet av tjänster, mindre eller större. Hur stor del av verksamheten i er organisation bedrivs på 
uppdrag av stat, region eller kommun? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Ingen En mindre Ungefär En över- All 
del alls andel hälften vägande del verksamhet 

Staten (t.ex. nationella myndigheter, Länsstyrelse

Region (t.ex. regioner, kommunförbund) 

Kommun (t.ex. kommunal förvaltning eller nämnd) 

n) 
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13. Hur upplever ni organisationens förutsättningar i följande avseenden? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
mycket ganska ganska mycket Vet 
dåligt dåligt bra bra ej 

Vi har under det senaste året haft ekonomiska 
förutsättningar att bedriva  vår kärnverksamhet 

Vi tror oss ha goda möjligheter att bedriva 
vår verksamhet även de närmast kommande åren 

Vi tror oss ha goda möjligheter att utveckla 
vår verksamhet de närmast kommande åren 

Det finns lagar och regler som försvårar 
för oss att bedriva vår kärnverksamhet 

Det finns lagar och regler som försvårar 
för oss att utveckla  vår kärnverksamhet 

Det är tillräckligt många som är intresserade av att 
engagera sig och delta för att vi ska kunna 
bedriva verksamhet de kommande åren 

Det är tillräckligt många som är intresserade av att 
inneha ett förtroendeuppdrag för att vi ska kunna 
bedriva verksamhet de kommande åren 

Det är lätt att hitta information 
om statliga  bidrag som finns att söka 

Det är lätt att hitta information 
om kommunala  bidrag som finns att söka 

Vår organisation har tillräckliga resurser för att söka bidrag 

Bidragssystemets nuvarande utformning gör det 
svårt för oss att ha en långsiktig planering 

Det finns goda möjligheter för vår organisation 
att konkurrera i upphandling av tjänster 

14. Genomför er organisation någon slags utvärdering (t.ex. enkel statistik över antal möten, klienter, 
aktiviteter, standardiserad kvalitetskontroll eller effektutvärdering) i hela eller delar av er organisation/ 
verksamhet? 
Ja 
Nej GÅ TILL fråga 17 
Vet ej GÅ TILL fråga 17 

15. Vad utgör det främsta skälet till att ni utvärderar i er verksamhet? (Välj ett alternativ) 
Vi måste uppfylla krav uttryckta i avtal/kontrakt med uppdragsgivare/finansiärer 
Det sker på initiativ av organisationen själv 

Annat, nämligen .................................................................................................................................... 

16. Utvärderingsarbetet har förbättrat vår organisations verksamhet? 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
mycket ganska ganska mycket Vet 
dåligt dåligt bra bra ej 
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Dialog och samverkan 

17. Vilka former av kontakt har er organisation haft med offentliga företrädare (politiker eller tjänste-
person) under de senaste 12 månaderna? 
Flera alternativ får markeras 

Kommunal Regional Statlig Inte 
nivå nivå nivå aktuellt 

Kontakt med handläggare i samband med bidragsansökan 

Uppvaktning (möte som vår organisation tagit initiativ till) 

Tjänsteperson eller politiker har tagit kontakt 
med oss för att rådgöra i en särskild fråga 

Deltagande i råd, samverkansorgan, referensgrupp eller liknande 

Dialog kring gemensamt projekt eller uppdragsverksamhet 

Svarat på remiss eller på annat sätt bidragit till statlig utredning 

Annan typ av kontakt 

Nej, ingen kontakt alls 

18. Hur upplever er organisation kontakten och dialogen med offentliga företrädare (politiker eller 
tjänsteperson)? 
Markera med ett kryss för varje rad Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

mycket ganska ganska mycket Inte 
dåligt dåligt bra bra aktuellt 

De företrädare vi har kontakt med 
bidrar till ett bra samarbetsklimat 

De företrädare vi har kontakt med lyssnar på oss 

Våra synpunkter har betydelse för de beslut som fattas 

Det är lätt att komma i kontakt med ansvariga politiker 

Det är lätt att 
komma i kontakt med ansvariga tjänstepersoner 

De företrädare vi möter har förståelse 
för vår organisations villkor och förutsättningar 

Vår möjlighet till insyn i politiska 
beslutsprocesser som rör vår verksamhet är god 

Det offentligas krav på insyn i 
vår verksamhet är problematiskt av integritetsskäl 

Vi blir likvärdigt behandlade som andra 
organisationer i kontakter med offentliga aktörer 
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19. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samarbetsform mellan idéburna och offentliga aktörer. Det 
kännetecknas bland annat av att det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål och att alla 
parter deltar med resurser. 
Markera med ett kryss för varje rad Ja Nej Vet ej 

Känner du till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) sedan tidigare?

Är din organisation intresserad av att bedriva IOP? 

Har din organisation haft ett IOP med en offentlig aktör? 

 

Utveckla gärna era svar: ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 
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Självständighet och demokrati 

20. Upplever er organisation att offentlig finansiering har begränsat er självständighet eller oberoende 
(t.ex. att fritt uttrycka åsikter eller framföra kritik)? 
Markera med ett kryss för varje rad I ganska I ganska I mycket 

Inte liten ut- I viss ut- stor ut- stor ut-
alls sträckning sträckning sträckning sträckning 

Genom direkt påverkan från det offentliga 

Genom att vår organisation själva valt att inte 
göra/uttrycka vissa saker, s.k. självcensur 

21. Hur upplever er organisation förekomsten av hot och hat de senaste 12 månaderna? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Ja, en Ja, några Ja 
Nej gång gånger ofta 

Har din organisation eller dess medlemmar 
blivit utsatta för hot och hat kopplat till er verksamhet? 

Har ni avstått från att uttrycka en åsikt eller 
bedriva verksamhet av rädsla för hot och hat? 

Utveckla gärna era svar: ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 

22. Har ni som är aktiva i organisationen funderat på att lägga ner eller låta organisationen vila? 
Ja, vi har diskuterat frågan ett flertal gånger under de senaste månaderna. 
Ja, frågan har kommit upp någon enstaka gång under de senaste 12 månaderna 
Ja, men inte under de senaste 12 månaderna 
Nej, GÅ TILL fråga 24 

23. Vad har varit den främsta anledningen till att ni diskuterat att lägga ner eller låta organisationen vila? 
Bristande ekonomi 
Brist på lokaler 
Bristande intresse eller tid bland medlemmar att engagera sig i organisationen 
Brister i infrastruktur eller liknande service (ex. det är svårt att ta sig till organisationen) 
Brist på erkännande från politiker eller tjänstepersoner i offentlig sektor 
För stor administrativ börda 
Hot eller våld mot organisationen 
Annan anledning, vad? ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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24. Har din organisation sökt ett offentligt stödpaket på grund av coronapandemin? 
Flera svar är möjliga 

Ja, från statlig myndighet 
Ja, från regionen 
Ja, från kommunen 

Om sökte stöd 

25. Fick ni beviljat stöd? 
Ja 
Nej 

Om ni inte sökt stöd under coronapandemin 

26. Varför har ni inte sökt? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

27. Har coronapandemin påverkat er organisation? 
Markera med ett kryss för varje rad 

Mycket Ganska Inte Ganska Mycket 
negativt negativt alls positivt positivt 

Coronan har påverkat 
min organisations möjligheter att bedriva verksamhet 

Coronan har påverkat 
min organisations möjligheter att bedriva påverkansarbete 

Coronan har påverkat antalet medlemmar i min organisation 

Coronan har påverkat min organisations ekonomiska situation 

Får vi kontaka er? 
Vi som analyserar enkätsvaren ser inte hur en enskild organisation svarat om ni inte ger oss lov att bryta 
anonymiteten. Därför undrar vi om ni vill ge oss möjlighet att eventuellt kontakta er för ett fördjupande samtal. 

Om någon i er organisation kan tänka sig att göra detta ber vi dig att lämna kontaktuppgifter nedan (telefonnummer 
eller e-postadress). Genom att lämna kontaktuppgifter ger ni oss tillstånd att bryta anonymiteten. 

Telefonnummer eller e-postadress ................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

28. Om du med egna ord vill beskriva eller kommentera något i enkäten, gör gärna det här. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

Stort tack för att du svarade på enkäten! 
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