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Trendspaning  
inom organisationer & föreningar
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Varför Unionen trendspanar
Unionens mål är att bidra till utveckling, trygghet och glädje i 
arbetslivet för förbundets medlemmar. För att lyckas med detta 
behöver Unionen bevaka hur villkor och förutsättningar för-
ändras för våra medlemmar på arbetsplatsen, i olika branscher 
och i arbetslivet i stort. 

Att genomföra trendspaningar är ett sätt för Unionen att upp-
märksamma och försöka förutse förändringar, i detta fall med 
fokus på branschen som Unionen kallar Organisationer och 
föreningar. Genom att identifiera trender av betydelse för orga-
nisationer och föreningar kan Unionen lämna relevanta förslag 
på hur politik som påverkar branschen bör utformas och för-
ändras. Trendspaningen ger även underlag för att utveckla de 
kollektivavtal som förbundet är med och förhandlar fram samt 
för att anpassa innehållet i medlemskapet som Unionen erbju-
der tjänstemännen i branschen.

Om denna rapport
Det är branschen Organisationer och föreningar som står i 
fokus i denna trendspaning. 

Organisationer och föreningar är en heterogen bransch som 
omfattar allt från idéburna organisationer och utbildnings-
verksamhet till föreningar som fokuserar på sport, idrott och 
upplevelser. Branschen Organisationer och föreningar åter-
finns både inom den privata och inom den offentliga sektorn 
och det finns dessutom verksamheter som delvis är privatägda 
och delvis offentligägda. Denna trendspaning kommer endast 
att fokusera på de delar av branschen som tillhör Unionens 
organisationsområde, det vill säga huvudsakligen organisatio-
ner och föreningar inom privat sektor.

Rapporten baseras på en trendspaning genomförd 2 juni 2014 
med förtroendevalda som är verksamma i branschen och cen-
trala ombudsmän som arbetar med branschens avtalsområden. 
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Sammantaget har deltagarna en bred och djup kunskap om de 
förutsättningar som påverkar organisationer och föreningar 
och hur dessa har förändrats över tid. 

Trendspaningen leddes av Evalinn Wilke, Hanna Wallinder, 
Ingela Marklund och Shadé Jalali, utredare på Unionens enhet 
för Politik, Opinion och Påverkan (POP). Denna rapport är 
sammanställd av Evalinn Wilke och Peter Tai Christensen 
(POP) samt Silvia Prego (Avtalsenheten). 

Enligt överenskommelse namnges inte deltagarna och inte 
heller organisationerna och föreningarna där de är anställda i 
denna rapport.

I denna sammanfattande rapport redogörs för de mest betydel-
sefulla av de trender som identifierades under den genomförda 
trendspaningen. Av utrymmesskäl redovisas endast de säkra 
och betydelsefulla trenderna. En utförligare beskrivning av 
metod och tillvägagångssätt för själva trendspaningen återfinns 
i slutet på rapporten.

Det kan vara svårt att dra gränsen mellan olika trender och deras 
konsekvenser. Det handlar sällan om vattentäta skott dem emel-
lan utan snarare om olika hög grad av ömsesidig påverkan där 
vissa trender är konsekvenser av andra och tillsammans utgör 
en del av en tredje vars orsak beror på ytterligare något annat. 

Den indelning i trender och konsekvenser som görs nedan går 
alltså att diskutera. I vissa fall handlar det dessutom snarare om 
uppmaningar eller förslag till lösningar och åtgärder – vilket är 
lätt hänt när man trendspanar. För att öka tydligheten har, när 
detta bedömts vara nödvändigt, vissa tankegångar och reso-
nemang utvecklats och kompletterats. För att underlätta läs-
ningen och undvika alltför många upprepningar har det även 
gjorts vissa redaktionella ingrepp.

Förhoppningen är att skriften ska öka läsarens kunskap om 
trenderna inom Organisationer och föreningar och de föränd-
ringar som dessa kan komma att ge upphov till under de kom-
mande åren.
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Betydelsefulla och säkra trender 
inom Organisationer och föreningar
Följande trender bedömdes vid Unionens trendspaning vara 
både säkra i sin riktning och betydelsefulla för branschen och 
för tjänstemännens arbetssituation.

Större mångfald av organisationer och föreningar 
Allt fler organisationer och föreningar som representerar olika 
intressen bildas. Ett flertal av dessa nya aktörer är otraditionella 
i bemärkelsen att de inte fokuserar på en specifik grupps rät-
tigheter i samhället i stort utan istället är kopplade till enskilda 
sakfrågor och företrädesvis mobiliserar kraft och engagemang 
via exempelvis sociala medier.

Etablerade intresseorganisationer inom civilsamhället riskerar 
att få minskade bidrag som en konsekvens av att flera organi-
sationer söker bidrag från samma anslag. Farhågor finns om 
att de traditionella medlemsstyrda föreningarna, som spelar en 
viktig roll som demokratiskolor, riskerar att bli utkonkurrerade 
av nya former av organisering. 

Samtidigt finns en parallell, och delvis motgående, trend som 
innebär att mindre föreningar går ihop eller att mindre för-
eningar går in i större organisationer. Detta gör de dels för 
att överleva och dels för att förbättra förutsättningarna för att 
kunna göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Ett exempel på 
kommunal nivå kan handla om att två idrottsföreningar som 
var för sig är för små för att få kommunalt bidrag går ihop efter-
som de tillsammans lever upp till kriterierna för bidraget. 
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Ändrat förhållningssätt till medlemskap förutsätter flera nya 
organisationsstrukturer
Ideella och idéburna organisationer och föreningar tappar 
medlemmar. Allt fler människor finner andra vägar att kana-
lisera sitt engagemang för de frågor som är viktiga för dem än 
ett medlemskap i en organisation eller förening. Flera väljer 
exempelvis att engagera sig i fristående nätverk. Den tekniska 
utvecklingen innebär också att många väljer att visa att de bryr 
sig genom digitala namninsamlingar eller delningar och ”gil-
lande” på sociala medier. 

Det blir svårare att få folk att engagera sig i obetalda uppdrag, 
exempelvis som styrelseledamot. Organisationerna och fören-
ingarna kan inte förlita sig lika mycket på volontärer och frivil-
ligarbetare som tidigare. 

För många räcker tiden inte till i en pressad vardag. Synen på 
vad ett medlemskap i en medlemsbaserad organisation och 
förening innebär för den enskilda medlemmen har förändrats 
som en följd av detta. Detta medför ett ökat behov av arvodister 
och anställda.

Ekonomin i många organisationer och föreningar är dock 
pressad vilket innebär att det är svårt att ersätta frivilligarbe-
tande volontärer med arvodister något som i sin tur medför att 
arbetsbelastningen för befintlig personal ökar. 

En utmaning för civilsamhällets organisationer blir att variera 
möjligheterna och vägarna för medlemmar att engagera sig på 
ett sätt som passar deras livssituation och som bidrar till orga-
nisationens framgång både på kort och på lång sikt. Annars 
finns det en risk för att det civila samhällets arbete snuttifie-
ras och huvudsakligen genomförs som punktinsatser i form av 
kampanjer och upprop som ger snabba resultat och omedel-
bara effekter. En sådan utveckling medför uppenbara risker för 
att det civila samhällets strategiska, långsiktiga och demokrati-
bärande arbete liksom den sociala verksamheten blir lidande. 
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Större förväntningar på nischade organisationsinriktningar 
I takt med att mångfalden av organisationer och föreningar 
ökar gör förväntningarna på att befintliga organisationer och 
föreningar ska bli mer mångfacetterade i sin verksamhet och 
erbjuda nischade organisationsinriktningar detsamma.

Medlemmarna förväntar sig i allt större utsträckning att deras 
organisation eller förening ska prioritera och driva just den 
fråga som de brinner mest för eller påverkas mest av.

Tydliga önskemål och specifika förväntningar från medlem-
marna är givetvis i grunden positiva företeelser. De riskerar 
dock också att medföra praktiska svårigheter för flera organi-
sationer och föreningar eftersom den höjda förväntningsnivån 
inte alltid går hand i hand med ett ökat engagemang i form av 
intresse av och vilja till ideellt arbete.

Större känsla av samhörighet mellan olika organisationer 
Civilsamhällets organisationer och föreningar upplever i allt 
högre utsträckning att de har en intressegemenskap och de nät-
verkar och samarbetar mer än tidigare. Intresset för att gemen-
samt bilda opinion och påverka politiken i en riktning som är 
gynnsam för flera organisationer ökar.

Organisationer och föreningar som arbetar rättighetsbaserat1 
har i allt högre utsträckning anammat ett intersektionellt2 för-
hållningssätt. Den gemensamma erfarenheten av rättighetsba-
serat arbete för personer som drabbas av negativa effekter av 
att leva utanför samhällets normer har lett till en insikt om att 
de maktordningar och utestängande strukturer som leder till 
att vissa grupper är särskilt utsatta i samhället fungerar på lik-
nande sätt. Detta har i sin tur bidragit till ökad samhörighets-
känsla och ett förhållningssätt som innebär att organisationer 
1 Rättighetsbaserat arbete innebär att utmana och verka för en förändring av 

diskriminerande normer och maktstrukturer.
2 Intersektionalitet innebär att synliggöra samspelet mellan olika normer och 

maktstrukturer som utgör hinder för lika rättigheter och möjligheter i bl.a. 
arbetslivet.
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och föreningar inte ser varandra som konkurrenter utan som 
allierade som bidrar till att rättighetsperspektivet synliggörs 
och prioriteras i det offentliga samtalet.

Ett intersektionellt förhållningssätt är också ett sätt för orga-
nisationerna och föreningarna att möta de tidigare nämnda 
förväntningarna på att tydligare tillgodose flera perspektiv 
och prioritera särskilt utsatta submålgrupper i verksamheten. 
Exempelvis kan organisationer som arbetar med hbtq-per-
soners rättigheter behöva särskilt synliggöra och problemati-
sera levnadsvillkoren för rasifierade3 hbtq-personer – och det 
omvända gör sig givetvis gällande för organisationer som arbe-
tar för rasifierade personers rättigheter.

Mer professionaliserat förhållningssätt till medlemmen 
Vid sidan om det traditionella medlemskapet som är baserat 
på ett demokratiskt deltagande i organisationens verksamhet 
växer det fram ett nytt förhållningssätt som innebär att med-
lemmen inte bara betraktas som medlem utan även som kund 
i organisationen. 

Skillnaden mellan att se medlemmen som en medlem respek-
tive som en kund påverkar såväl förhållningssätt som arbetssätt. 
När medlemmen ses som en kund i organisationen medför det 
exempelvis högre förväntningar på service och tillgänglighet. 
Denna perspektivförskjutning innebär även att tjänstemännen 
framöver kommer att spela en än mer central roll vad gäller 
strategier, utveckling och kontinuitet. Detta eftersom medlem-
marna inte engagerar sig i organisationens eller föreningens 
verksamhet i samma utsträckning som tidigare.

Intresset för personlig vinning allt större
Intresset av och förväntningen om att få ut högst möjliga per-
sonliga vinning till lägst möjliga kostnad ökar. Den enskilde 
medlemmen i ideella och idéburna organisationer frågar sig i 
allt större utsträckning: vad får jag ut av detta, på vilket sätt är 

3 Rasifierad person är en term som beskriver personer som, av skäl som har 
samband deras (kroppsliga) utseenden, blir tillskrivna en viss rastillhörighet 
och de egenskaper som förknippas med den. 
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detta viktigt eller gynnsamt för just mig? Den enskilde med-
lemmens intresse av att få ut maximal egennytta av varje betald 
krona av medlemsavgiften ökar med andra ord.

Medlemmarna betraktar sig i allt högre utsträckning som kun-
der som kritiskt granskar verksamheten snarare än medlem-
mar som i stort sett förbehållslöst stöttar ett gott ändamål. Det 
finns följaktligen ökade förväntningar på transparens avseende 
vilka ändamål en organisations eller föreningens ekonomiska 
medel används till. 

Den personliga vinningen som man hoppas få ut av ett med-
lemskap kan både vara en förbättrad livssituation i form av utö-
kade rättigheter eller mervärde i form av rabatter, förmåner och 
försäkringar som erbjuds via medlemskapet. 

Bristande kontinuitet i finansieringen försvårar en långsiktig 
personalpolitik
En grundläggande förutsättning för utveckling och framgång 
för organisationer och föreningar är stabilitet i ekonomin, avse-
ende såväl ramverksamheten som pågående projekt liksom en 
beredskap för oförutsägbara händelser och utgifter. 

När medlemsintäkterna minskar finns mindre pengar till orga-
nisationens ramverksamhet och beroendet av olika projektme-
del, som till sin natur är tidsbegränsade, ökar. 

Rollen som arbetsgivare försvåras av denna brist på kontinuitet 
i finanseringen. Det finns en påtaglig risk för att personalpoli-
tiken inom branschen blir kortsiktig och att anställningsvill-
koren bli sämre, exempelvis i form av många tidsbegränsade 
anställningar och deltidstjänster, som en konsekvens av bristen 
på kontinuitet i finansieringen.

Idéburna och ideella organisationer har dessutom en större 
andel medarbetare som omfattas av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som exempelvis lönebidrags- eller trygghetsanställ-
ningar. Bristen på möjligheter till en långsiktig och strategisk 
personalpolitik är ur denna synvinkel särskilt bekymmersam.
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Projektanställda medarbetare får också allt svårare att delta i 
föreningens ramverksamhet eftersom deras arbetstid finansie-
ras med öronmärkta projektmedel. De riskerar att bli satelliter 
i organisationen vilket försvårar den relationella kompetensö-
verföringen. En konskevens av detta kan bli att de projektan-
ställda tar med sig den kompetens och erfarenhet som har ska-
pats genom projektet utan att kompetensöverföring har skett 
vid anställningens upphörande.  Organisationens eller fören-
ingens lärande riskerar följaktligen att bli begränsat. 

Politiska beslut och bidragsgivares prioriteringar styr verk-
samheten och dess inriktning i allt högre grad
I takt med att allt fler bidrag och projektmedel öronmärks för 
särskilda ändamål och satsningar minskar idéburna och ideella 
organisationers möjligheter att själva fatta strategiska verksam-
hetsbeslut. 

När finansieringen av ramverksamheten i vissa fall är otillräck-
lig får det som konsekvens att organisationerna och förening-
arna och dess medlemmar får svårare att själva styra inrikt-
ningen på verksamheten. 

I förlängningen leder det ökade behovet av finansiärer till en 
kortsiktighet och anpassning till andra aktörers prioriteringar 
och intressen. Detta är ett potentiellt hot mot civilsamhällets 
särart som på sikt riskerar att urholka rollen som demokrati-
bärare och ett självständigt och oberoende komplement till stat 
och näringsliv.

Ledarskapet behöver prioriteras
Privata arbetsgivare ökar ledningskompetensen hos sina chefer 
i allt högre utsträckning, men dessvärre går utvecklingen inom 
den ideella sektorn ibland åt motsatt håll. 

I idéburna organisationer och föreningar finns en risk för att 
engagemanget för idén som verksamheten baserar sig på över-
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skuggar intresset av och kompetensen att vara en bra arbetsgi-
vare. 

Om ledningskompetens och arbetsrättsliga frågor inte priorite-
ras finns det risk för att spetskompetensen inte söker sig till ide-
ell sektor eller att den som redan finns där söker sig till andra 
delar av arbetsmarknaden. 

De ideella föreningar som av ekonomiska skäl inte är med i en 
arbetsgivarorganisation och som inte har kollektivavtal får inte 
heller det stöd som de behöver vilket drabbar såväl tjänstemän-
nen som verksamheten negativt. 

Ökat behov av målstyrning och effektuppföljning
Det finns ett ökat behov för civilsamhällets organisationer 
att i flera olika situationer tala ”näringslivets språk”, exempel-
vis i förhållande till upphandlande myndigheter och enheter, 
bidragsgivare samt potentiella sponsorer och investerare. Det 
handlar framförallt om målstyrning och metoder för att kunna 
följa upp och utvärdera effekter av genomförda insatser. Många 
bidragsgivare och investerare förväntar sig att få konkret och 
mätbar samhällsnytta tillbaka för de pengar de satsar på en 
verksamhet eller ett projekt.

Som en följd av detta blir kompetensen att skriva bidrags- 
och projektansökningar samt att arbeta med målstyrning och 
effektuppföljning allt viktigare för tjänstemännen inom bran-
schen. 

Tuffare arbetsklimat 
Organisationer och föreningar går i allt högre grad mot ett 
företagsliknande klimat som innebär att man drar ner på kost-
naderna samtidigt som arbetsbelastningen ökar. 

Lösare organisationsstrukturer och svårigheter att uppnå en 
stabil och långsiktig finansiering leder till fler otrygga anställ-
ningar för Unionens medlemmar inom denna bransch. 
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Det ställs högre krav på flexibla arbetstider anpassade till verk-
samhetens behov, vilket emellanåt rubbar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv. Detta leder till att fler av våra medlem-
mar vittnar om en mer ansträngd arbetsmiljö på sina arbets-
platser.

I sammanhanget är det angeläget att framhålla att tjänstemän-
nen ofta både är medarbetare och medlemmar i organisationen 
eller föreningen som är deras arbetsgivare. De är inte sällan 
drivna av ett genuint och starkt engagemang för de frågor som 
organisationen eller föreningen driver. Det medför att det kan 
vara ännu svårare att upprätthålla en ändamålsenlig skiljelinje 
mellan arbete och privatliv. 

När skiljelinjen mellan ideellt och professionellt arbete dess-
utom suddas ut blir roll- och ansvarsfördelningen otydlig. 
Många medarbetare är medvetna om att om de inte utför en 
viss arbetsuppgift så kommer ingen annan att göra det heller. 
Då kan det lätt bli så att eldsjälar jobbar lite för mycket och är 
lite för tillgänglig för jobbet, eftersom de i grunden brinner för 
de frågor som de arbetar med.

Kraven på synlighet och interaktivitet på exempelvis sociala 
medier har också medfört ökade förväntningar på tillgänglig-
het i stort sett 24-7. 

I organisationer och föreningar där gränsen mellan professio-
nellt och ideellt arbete har suddats ut är risken för arbetsmiljö-
problem och arbetsrelaterad ohälsa överhängande. 

Civilsamhället får en större roll i välfärdsproduktionen
Civilsamhället spelar en allt större roll i välfärdsproduktio-
nen och täcker ofta befintliga luckor i den offentliga välfärden. 
Framförallt kommuner köper välfärdstjänster från ideella för-
eningar och sociala företag. 

I upphandlingar konkurrerar de ideella föreningarna med 
vinstdrivande företag. I och med detta pressas priserna vilket 
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i sin tur leder till att förutsättningarna för att bedriva en verk-
samhet med goda arbets- och anställningsvillkor minskar mar-
kant. 

Fler idrottare organiserar sig fackligt
Inom framförallt idrottsgrenarna fotboll, basketboll och hand-
boll visar allt fler idrottare ett intresse av att organisera sig fack-
ligt. Genom det fackliga engagemanget verkar de för arbetsför-
hållanden och anställningsvillkor inom idrotten som är bättre 
och mer jämbördiga med de som råder för arbetstagare som är 
verksamma på andra delar av arbetsmarknaden. 
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Om trender och trendspaning
En förutsättning för att identifiera och värdera trender är att 
klargöra själva begreppet trend. I den här analysen definieras 
en trend, som tidigare nämnts, som en förändring som redan 
i dagsläget är möjlig att observera och som förväntas bestå i 
åtminstone fem till sju år. En trend måste alltså uppfylla ett 
visst mått av varaktighet. Beskrivningen av trenden ska även 
kunna svara på frågan om vilken riktning som förändringen 
har. Innebär den exempelvis en ökning eller minskning jäm-
fört med idag? Eftersom det i det här fallet är en branschanalys 
som görs ingår det i detta fall i trendbegreppet att förändringen 
visar sig i eller påverkar fler än bara enstaka organisationer och 
föreningar. 

Den metod som ligger till grund för analysen i denna skrift 
innehåller följande moment. 

Betydelsefulla,  
osäkra trender
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Hur säkra är vi på trenden?
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Först identifieras och beskrivs möjliga trender enligt de krite-
rier som redogjorts för ovan. 

Dessa trender klassificeras sedan utifrån 1) hur betydelsefulla 
de är eller förväntas att bli samt 2) med vilken säkerhet tren-
dens riktning kan slås fast. Detta betyder att trenderna grovt 
sett delas in i fyra olika kategorier, så som fyrfältsdiagrammet 
ovan beskriver.

Sista steg är att lista vilka konsekvenserna väntas bli av de tren-
der som antas vara både betydelsefulla och säkra (alltså de som 
placerats i den övre högra rutan i diagrammet). Lagda bred-
vid varandra ger konsekvenserna av dessa trender en bild av 
hur branschen med hyfsad säkerhet kommer att utveckla sig 
de närmaste åren. Baserat på analysen av trenderna och deras 
sammantagna tänkbara konsekvenser kan åtgärder som syftar 
till att minska effekterna av de negativa trenderna alternativt 
förstärka genomslaget för de positiva trenderna förberedas och 
vidtas.  
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