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Den här rapporten redovisar resultatet av en studie av Stiftelsen 
Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds snart 90åriga historia. Den 
återspeglar ett omvälvande socialhistoriskt skede i Sverige. 
      Stödet riktades under stiftelsens första årtionden mot marginaliserade 
grupper. Från 1960talet stöttade man i allt större utsträckning socialt 
inriktade frivilligorganisationer med mer långsiktigt ställda mål. 
      I studien visas att behovet av social stöd och hjälpverksamhet i 
frivilligorganisationers regi inte alls minskat under 1900talets gång, men 
att det tagit olika uttrycksformer. Under de allra senaste åren har fonden 
fått alltfler ansökningar. Fonden har också kunnat bistå med avsevärda 
resurser men de senaste årens skatterevision har i praktiken inneburit ett 
minskat stöd till föreningar och organisationer av olika slag. 
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Förord

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond syftar till att stödja frivillig social hjälp-
verksamhet och gör alltsedan instiftandet 1920 omfattande insatser inom området. Under det 
tidiga 2000-talet kringskars stiftelsens rätt till begränsad skatteplikt. Det innebär bland annat 
att färre ansökningar kunde beviljas. Med utgångspunkt från dessa delvis nya omständigheter 
gav stiftelsen oss i uppdrag att gå igenom och i någon mån granska utvecklingen av fonden 
från dess start fram till dags dato. Historikern Annika Sandén fick uppdraget och här presen-
teras resultatet av hennes arbete.

Lars Svedberg
Professor och forskningsföreståndare 
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Inledning och bakgrund

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond är en av många fondstiftelser i Sverige. 
Den syftar till att stödja frivillig social hjälpverksamhet och bedriver alltsedan instiftandet 
1920 en omfattande stödverksamhet. Kapitalet uppgår i dag till nära 450 miljoner kronor, 
och stiftelsen anslår varje år cirka 9 miljoner kronor till föreningar. Totalt finns närmare 
40 000 stiftelser i Sverige, och tillsammans utdelar de stora summor för att understödja 
såväl forskning som social hjälpverksamhet.1 Men vilken roll spelar de egentligen i 
samhället, praktiskt och normativt?
 Ekonomerna Filip Wijkström och Stefan Einarsson, som studerat stiftelser i Sverige, 
finner bland svenskar i allmänhet en ambivalent hållning gentemot stiftelser, dels därför 
att de disponerar stora kapital utan en klart definierad ägare, dels på grund av politiska 
eller ideologiska ståndpunkter: många stiftelser tillkom vid förra sekelskiftet i en liberal 
eller konservativ kontext, vilken inte gick i fas med de utjämningssträvanden som präglade 
den statliga socialpolitiken vid mitten av förra seklet. Frågan kvarstår därför vilken roll 
som föreningar ska spela i ett större samhälleligt socialpolitiskt sammanhang. Om fören-
ingar har sitt huvudsakliga finansiella stöd från stiftelser, är det angeläget att inventera 
och analysera stiftelserna med avseende på omfattning, innehåll och strävan.
 Den här pilotstudien syftar till att översiktligt teckna en bild av Stiftelsen Kronprin-
sessan Margaretas Minnesfonds stödverksamhet under dess snart 90-åriga historia. 
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond kallas fortsättningsvis i denna studie 
för Stiftelsen.
 Före den empiriska delen av studien presenteras en schematisk bild av det svenska 
1900-talet, för att placera Stiftelsen i det samhälleliga sammanhang vari den bildades och 
alltjämt verkar.

1900-talets socialpolitiska utveckling i korta drag
Stiftelsen instiftades före det svenska folkhemsprojektet och dess välfärdsuppbyggnad 
med statsanslag och kommunala föreningsbidrag. Stiftelsen har sedan verkat parallellt 
under tider med ymnigare anslagsgivande från staten. Antalet ansökningar till stiftelsen 
har inte minskat utan tvärtom ökat genom åren. Stiftelsen har därmed lämnat bidrag 
under snart 90 år. Sedan mitten av 1990-talet har statsanslagen minskat till föreningslivet, 
varför stöd från stiftelser åter kan spela en betydande roll för den sociala hjälpverksamhet 
som nu bedrivs i Sverige. 
 Stiftelsen kom till i en tid när industrialiseringen och urbaniseringen hade börjat bryta 
med det gamla bondesamhällets försörjningsformer. 1920-talet var oroligt med strejker, 
svaga regeringar och hög arbetslöshet. De inhemska kriserna men också de internationella 
påverkade det svenska samhället.2 Sverige införde allmän rösträtt 1921, men 20-talet var 
tiden för stora inrikespolitiska motsättningar och demokratiska problem. I det förindu-

1  Filip Wijkström och Stefan Einarsson, s. 11f, 17.
2  Kent Waltersson, Bildning för livet framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene JUF, 1930–1960, s. 13f.
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striella bondesamhällets former för stöd till människor, som inte kunde försörja sig själva, 
spelade fadern, husbonden eller församlingen spelade en fundamental roll. Dessa former 
fungerade inte riktigt i det samhälle som växt fram runt sekelskiftet 1900.
 För människor i nöd fanns inget statligt stöd vid 1900-talets början. Social hjälpverk-
samhet företogs i stället genom frivilliga initiativ av borgerliga så kallade associationer. 
Från dessa kom socialpolitiska initiativ och reformer, och verksamheten kom att benäm-
nas filantropi. Denna utövadess av framför allt borgerlighetens kvinnor och ingick i den 
liberala lösningen på fattigdomsproblemen.
 Filantropin hade humanistiska eller kristna förtecken och syftade till att genom hjälp 
till självhjälp förbättra människors levnadsförhållanden. Den filantropiska verksamhe-
ten var välorganiserad och långsiktig i syfte att bekämpa fattigdomen och ska inte ses 
som synonym med välgörenhet. Välgörenheten syftade naturligtvis också till att hjälpa 
människor i nöd men var till sin karaktär mer kortsiktig. Det kunde röra sig om baler eller 
fester där insamlade medel gick till ett konkret ändamål.3

Enligt historikern Staffan Förhammar var den svenska filantropin organiserad dels 
efter människor med sjukdom eller medicinska problem som synskadade och mentalt 
funktionshindrade, dels efter vad som uppfattades vara de ”rätta hjälpbehövande”. Dessa 
personer ansågs visa vilja till rehabilitering och ansvarstagande för sin situation och för 
sina närstående. Fostran och social kontroll, menar Förhammar, kom att bli nyckelord 
för filantropin. Kravlös hjälp skulle utgå i de mest akuta situationerna. Därutöver skulle 
den sociala hjälpverksamheten vara förebyggande och inriktad på att göra resultaten så 
bestående som möjligt.4 Stiftelsen kom till i en tid när det fanns behov av direkta sociala 
hjälpinsatser.
 Stadgarnas två första paragrafer lyder som följer:

§ 1
”Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond” grundar sig på den gåva, som i 
enlighet med gåvobrev av den 15 juni 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Marga-
retas minne av Sveriges kvinnor insamlats och till Kronprins Gustaf Adolf överlämnats 
den 4 oktober 1920. Stiftelsen har till uppgift att, i överensstämmelse med föreskrifterna 
i dessa stadgar, förvalta gåvomedlen jämte de donationer, som kan komma att göras till 
förmån för Stiftelsen, samt att i enlighet med § 2 här nedan bestämma över utdelningen 
av disponibla medel.

§ 2
Från Minnesfonden för utdelning disponibla medel skall användas till inhemska sociala 
och välgörande ändamål.

3  Anna Hagberg, ”En kvinna i tiden. En studie om prinsessan Eugénies filantropiska verksamhet på Gotland under senare delen 
av 1800-talet”, Socialhistoria i Linköping, nr 21, 2007, s. 12.
4  Staffan Förhammar, Med känsla eller förnuft? Svensk debatt om filantropi 1879–1914, 2000, s. 198ff. Om filantropi i Sverige se 
exempelvis Birgitta Plymoth, Fostrande försörjning: Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872–1914, 2002; Mikael 
Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran: Liberal fattigvårdspolitik 1903–1918, 1997; Marja Taussi Sjöberg & Tinne Vammen, På tröskeln till 
välfärden: Välgörenhetsreformer och arenor i Norden 1800–1930, 1995.



9

De resterande tolv paragraferna rör hur fondens medel ska förvaltas, hur mötena ska ske 
och hur styrelsen ska utses. Stiftelsen hade ett starkt kvinnoengagemang och styrelsen 
bestod, enligt paragraferna 5 och 6, av fler kvinnor än män. Enligt stadgarna från 1920 
ska styrelsen bestå av sju personer, av vilka minst fyra ska vara kvinnor, som ska repre-
sentera olika samhälleliga intressegrupper. Fredrika Bremerförbundet skulle enligt 1920 
års stadgar ge förslag till två ledamöter, LO-kvinnorna två och kungen två. I dag är det 
Kommunalarbetarförbundet, inte LO-kvinnorna, som ger förslag om en, inte två, samt 
Fredrika Bremerförbundet som ger förslag om en ledamot. Länsstyrelsen i Stockholms 
län ger i dag förslag om de två som kungen tidigare gjorde. Styrelsen utser sedan själv två 
ledamöter. 
 Den ursprungliga styrelsen bestod av HKH kronprinsen Gustav Adolf, Kerstin 
Hesselgren, Harald Lettström, Henriette Coyet, Signe Bergman, Signe Wessman, 
Axianne Thorstensson, Majken Widlund, Mauritz Carlsson och Nils Moureau. I dag 
består styrelsen av ordföranden Prinsessan Christina fru Magnuson, Ebon Kram, vice 
ordförande i styrelsen, tidigare ordförande för ROKS, Nils Bergholm, tidigare bankdi-
rektör på Handelsbanken, Rosita Runegrund, riksdagsledamot för KD, Birthe Josephson, 
ombudsman på Svenska kommunalarbetarförbundet, Eric Edlund, fondens sekreterare 
sedan 1983, och Eva Håkanson, psykolog.
 Samhällsutvecklingen från 1930-talets slut till mitten av 1960-talet har beskrivits som 
den svenska moderniseringens höjdpunkt. Även om forskare har tolkat perioden på olika 
sätt och tillskrivit omvandlingen olika drivkrafter, är detta tiden för en enorm reform-
verksamhet och en utbyggd offentlig välfärd. Det är också nu som industrisamhället på 
allvar ersätter det tidigare jordbrukssamhället.5 Den svenska exportindustrin hade goda 
år efter andra världskrigets slut, och 1950- och 1960-talen kallades rent av för rekordå-
ren. Nu var tiden för expansion i den offentliga välfärden. Semester blev en lagstadgad 
rättighet, barnomsorgen byggdes ut men också grundskolan som nu (när?) blev nioårig 
och med gratis skollunch för alla barn.6 Trots olika uppfattningar om hur de sociala refor-
merna skulle finansieras, fanns en bred politisk uppslutning kring folkhemstanken och 
de sociala reformer som företogs i dess anda.7

 Under mitten av 1990-talet kom socialpolitiken att förändras. Statliga anslag minskade 
dramatiskt. Samtidigt fanns ett brett och livaktigt föreningsliv och en omfattande ideell 
social stödverksamhet i Sverige. Frågan är då i vilken mån den ideella sektorn ska fungera 
i statens ställe eller om den har helt andra bevekelsegrunder. I Sverige har föreningsliv 
och ideella organisationer samspelat med den offentliga sektorn och den kommunala 
självstyrelsetraditionen.8

 Statsvetaren Erik Amnå antog vid mitten av 1990-talet att de formella och offentliga 
institutionerna skulle komma att förlora i politisk betydelse och att välfärd inte längre 
skulle byggas av en offentlig serviceapparat som sanktioneras genom regler och förord-
ningar. Snarare skulle välfärden komma att handla om förmågan att samordna aktörer 

5  Sofia Seifarth, Råd i radion. Modernisering, allmänhet och expertis 1939–1968, 2007, s. 13f.
6  Eva Gullberg, Det välnärda barnet. Föreställningar och politik i skolmåltidens historia, 2004.
7  Seifarth, s, 16, Waltersson, s. 17.
8  Erik Amnå, ”Det mångtydiga mellanrummet. Några utländska forskningsimpulser”, Medmänsklighet att hyra? Åtta forskare om 
ideell verksamhet, Erik Amnå (red), 1995, s. 119; Peter Aronsson, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssock-
nar19680–1950, 1992. (19680?)
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från offentliga institutioner, från näringslivet och lokalsamhället.9 Med facit i hand tycks 
det vara just denna riktning som välfärden har kommit att ta. Det civila samhället spelar 
roll i välfärdsproduktionen. Men den ideella sektorn väcker känslor.
 Samhällsforskarna Eva Jeppsson Grassman och Lars Svedberg menar att svenskar i 
allmänhet tillmäter frivilligarbetet ett mycket stort egenvärde men inte som ersättning 
för en statligt organiserad välfärd. Detta trots att föreningslivet i Sverige har tillmätts 
stor samhällelig betydelse av såväl politiker som människor i allmänhet. Enligt Jeppsson 
Grassman och Svedberg kan detta bero på ett arv från folkrörelsernas tidevarv. Folkrö-
relserna spelade stor roll för den demokratiska utvecklingen vid förra sekelskiftet, liksom 
för den begynnande välfärdsorganiseringen strax därpå.10

 Idéhistorikern Roger Qvarsell tecknar välfärdens framväxt i Sverige från reformatio-
nen och framåt mot bakgrund av en, typisk för oss svenskar, tilltro till staten. Den social-
politiska utvecklingen under det sena 1800-talet bör ses i ljuset av de stora folkrörelserna 
– arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen. Inte minst hade rörelsernas 
betydelse för människors skolning i demokratiska principer. De kom därmed även att 
spela en viktig roll för demokratins utveckling. Dessa stora rörelser, jämte många fören-
ingar, bildades i det framväxande industrilandet Sverige. Det gamla bondesamhällets 
omsorgsformer räckte inte längre till. Den snabba inflyttningen till städerna ledde till 
bostadsbrist, dåliga sanitära förhållanden och en upplösning av det traditionella hushål-
let, där husbonden hade vakat över och sörjt för sina hushållsmedlemmar, vilket i sin tur 
förde med sig att många inte kunde försörja sig. Som en reaktion mot de sociala missför-
hållandena bildades föreningar för att nödtorftigt undsätta de drabbade. Dessa fören-
ingar kom att överta flera av de uppgifter som det officiella samhället tidigare haft, inte 
minst av ekonomiska skäl. Genom att organisera frivilliga insamlingar var det möjligt att 
minska de kommunala fattigvårdsutgifterna.
 De filantropiska verksamheterna skulle dock under 1900-talet ersättas av en snabbt 
växande offentlig sektor. Men de filantropiska verksamheterna med rötter vid tiden för 
förra sekelskiftet ska ha stått modell för den framväxande välfärdsstatens metoder och 
arbetssätt för det sociala och vårdande arbetet.11

Syfte
Det kan alltså konstateras att de filantropiska föreningarna hade stor betydelseför 
framväxten av den offentliga välfärdens inriktning och funktion. Men den ideella sektorn 
försvann inte i samma takt som den offentliga växte. Vad är det för verksamhet som 
stiftelserna bidrar till genom det materiella stödet, och vilket verksamhet har Stiftelsen 
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond stöttat genom åren?
Den här pilotstudien ska genom tre tidsnedslag belysa och analysera de bidrag som utgått 
från Stiftelsen. Följande frågor ligger till grund för analysen av den 90-åriga stödverk-
samheten:

9  Amnå, 1995, s. 119f.
10  Eva Jeppsson Grassman & Lars Svedberg, ”Frivilligt socialt arbete i Sverige – både mer och mindre”, Medmänsklighet att hyra? 
Åtta forskare om ideell verksamhet, 1995, s. 83ff, 112f.
11  Roger Qvarsell, ”Mellan familj, arbetsgivare och stat. En idéhistorisk essä om det sociala ansvarets organisering under två 
århundraden”, Medmänsklighet att hyra? Åtta forskare om ideell verksamhet, 1995, s. 19f, 26ff.
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•	 Vilka	organisationer	har	sökt	och	fått	stöd?
•	 Till	vilken	verksamhet	har	Stiftelsen	beviljat	stöd?
•	 Har	sökandebilden	förändrats	under	perioden	–	och	i	så	fall	hur?

Källor
Stiftelsens arkiv rymmer beviljade ansökningar, verksamhetsberättelser, kassaböcker etc. 
Största delen av arkivbeståndet utgörs av föreningars ansökningshandlingar, dock bara 
de som beviljats stöd. När en förenings ansökan beviljas, får föreningen ett nummer. 
Sorteringen av ansökningarna baseras på detta nummer. Föreningar med ett lågt nummer 
tillhör dem som beviljades bidrag tidigt i Stiftelsens historia. Varje förening har således 
sin egen mapp innehållande dess ansökningshandlingar, och arkivet är organiserat efter 
föreningarnas nummer. antalet föreningar uppgår i dag till 7 186.
 Vidare finns företeckningar och register av olika slag. Ett ryms i en liten svart pärm, 
hädanefter kallad svarta pärmen. Den innehåller ett register över föreningar i alfabetisk 
ordning. Det framgår ingenstans när den kom till men är av maskinskrivstilen att döma 
från 1960- eller 1970-talet. Efter varje förening finns ett nummer, vilket anger i vilken 
ordning föreningen första gången inkom med en ansökan. Det går alltså att kolla numret, 
gå till hyllan och plocka ner en förenings samlade handlingar.
 När en förening beviljas bidrag, hamnar ansökan i denna förenings akt. Föreningar 
med ett lågt nummer tillhör således Stiftelsens tidiga period. Den allra första står inte att 
finna, men den andra föreningen var Konvalescenthem för lungsjuka, Djursholms-Östby. 
Den tredje var Föreningen Ro, Lidingö. Efter den alfabetiska listan av föreningar finns 
ett register från Stiftelsens allra första år med rubrikerna Inkommande, Sökandens namn, 
Adress, Ändamål, Behandla samt Beslut. Man får förmoda att Stiftelsens verksamhet snabbt 
blev alltför omfattande för att detta register skulle kunna upprätthållas. För de tre, fyra år 
som registret upprätthölls är det dock en utmärkt källa till Stiftelsens första verksamhet.
 Beviljade föreningar mellan 1920 och 1950 finns även förtecknade i skriften Fördelning 
av anslag i kronor från Kronsprinsessan Margaretas Minnesfond under 30 år eller till och med den 
31/12 1949. Detta register är inte sorterat i alfabetisk ordning eller efter storleksordning på 
de tilldelade beloppen. Under rubriken A) Ändamålsstatistik finns föreningarna sorterade 
efter inriktning såsom Blindföreningar, Vita Bandsföreningar, Barnhem och Döva och 
stumma. Här visas hur mycket respektive förening beviljats i bidrag samt hur mycket 
varje grupp, exempelvis Blindföreningar, totalt fått i anslag under perioden.12

Metod och urval
Arkivets ansökningshandlingar är alltså sorterade efter föreningens nummer och inte 
efter år. För att göra en historisk analys hade det förstås varit enklare om det gick att plocka 
ut samtliga ansökningar mellan exempelvis 1920 och 1940 för att sedan sortera dem efter 
förening, ändamålsbeskrivning, bidragens belopp och så vidare. Arkivet baseras vidare på 
de ansökningar om bidrag som Stiftelsen har beviljat. Ansökningar som avslagits finns 
därmed inte bevarade, vilket hade varit av intresse. Faller dessa ansökningarna utanför 
villkoren i Stiftelsens stadgar eller går det att spåra någon annan prioritering?

12  Under rubrik B) Ortstatistik finns register över föreningarnas geografiska härkomst. Denna har dock inte använts i denna 
studie.
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Arkivets ansökningshandlingar ger dock givetvis svar om den verksamhet som Stiftelsen 
har beviljat stöd, hur många gånger varje förening fått stöd, beviljade belopp och geogra-
fisk spridning. För denna kvantitativa inventering kommer de förteckningar som beskrevs 
ovan att användas. Stiftelsen delade under de första verksamhetsåren in föreningarna i ett 
register från A till D. A utgörs av Fritids- och hemgårdar, B av Ungdomsverksamhet, C 
av Socialvård, det vill säga patientföreningar, Röda Korset, handikapporganisationer etc, 
och D av gruppen föreningar till förmån för psykiskt funktionshindrade. Numera finns 
kategorier till bokstaven K (kvinnojourer). Den här kategoriseringen kommer inte att 
vara styrande för framställningen. Därför nämns den bara här utan mer grundläggande 
genomlysning.
 Stiftelsens årliga styrelsemötesprotokoll har varit till stor nytta. Där anges de fören-
ingar som bifallits bidrag samt bidragens storlek. För att skaffa mig en överblick över 
föreningarnas stöd över tid, sammanställdes de enligt bilaga 1 (som finns att tillgå genom 
författaren). Genom sammanställningen blev det möjligt att se vilka föreningar som fick 
mest stöd under de år som undersökningen avser. Ett stort stöd fick fungera som en väg 
in i det stora arkivmaterialet eftersom det ger en vink om vilka föreningar som Stiftelsen 
prioriterade. Undersökningens andra syfte, att kartlägga verksamhetens innehåll och dess 
förändring över tid, är kvalitativ och utgår ifrån ansökningshandlingarna. Statistiken är 
förstås viktig här också. Frekvensen i bifall kan möjligen säga någonting om Stiftelsens 
prioriteringar.
 Arkivet rymmer ett stort antal föreningar, och varje förening kan ha inkommit med 
flera ansökningar. För föreningar som funnits med under hela Stiftelsens historia, 
exempelvis Birkagården och Ersta Diakonistiftelse, kan det röra sig om ett trettiotal. 
Det rör sig sålunda om ett omfattande bestånd, och för att få ett grepp om detta har tre 
perioder valts ut för att spegla den 90-åriga perioden. Den första infaller mellan 1920 och 
1950. Den här perioden ligger i tid strax före det moderna projektet. Industrialisering 
och urbanisering förde ofta med sig undermåliga levnadsförhållanden i städerna. Under 
denna period blev också stiftelser skattepliktiga (1942). För att få en så kallad begränsad 
skatteplikt krävdes att medlen gick till vård.
 Den andra perioden sträcker sig från 1961 till och med 1975 (1961–1966 och 1971–1975, 
men inte 1973 som saknas), det vill säga två perioder om totalt åtta år. Socialförsäkrings-
systemet växte nu fram med föräldraförsäkring och utökade pensioner Under den här 
perioden gavs ett ymnigt stöd från staten till föreningar. Ger detta något avtryck i fondens 
ansökningsflora?
 Den tredje perioden rymmer åren från 1993 till 2007 (1993–1995 och 2005–2007), det 
vill säga två delperioder om sammanlagt sex år. Under den här perioden är skatterevisio-
nen från början av 2000-talet av särskilt intresse. Frågan är hur detta förändrar Stiftelsens 
stödverksamhet. 
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den första perioden, 1920–1950: 
handikapp- och vita bandföreningar

”Föreningen tillhandahåller sina blinda medlemmar arbetsmaterialer och är dem 
behjälplig att avsätta alstren av deras verksamhet samt stöder dem i deras strävan till 
självförsörjning”.13 Den citerade ansökan var den första att beviljades stöd. Den kom 1923 
från föreningen De blindas förening Hoppet i Göteborg. Den speglar den filantropiska 
hjälp till självhjälp-karaktären som föreningarna hade och som fonden stöttade.
 Stiftelsen bildades formellt den 4 mars 1920, och det skulle alltså ta en tid innan de 
första ansökningarna kom in. För denna tidiga period finns även avslagna ansökningar 
noterade. 1921 avslogs exempelvis ansökningar från Institutionen för ensamställda 
mödrar och deras barn, Hem för hemlösa bildade kvinnor samt ”Sveriges änkor. Här 
ansöktes om medel för stöd till kvinnor som inte kunde försörja sig.
 Varför bifölls inte dessa ansökningar? Hade fonden ännu inte resurser nog eller rymdes 
de ansökande inte inom ramen för Stiftelsens stadgor?
Under Stiftelsens första 15 år (1920–1935) ser fördelningen av bifallna medel ut så här:

Blindföreningar   58 000
Vitabandsföreningar    81 000
Döva och stumma   26 000
Barnhem    60 600
Summa     235 600
Utdelningar till andra föreningar:   172 006 

Siffrorna ovan kommer från Ändamålsstatistik14 och ger endast en grov bild av det anslagna 
stödet under de första 15 åren. Vilka föreningarna är framgår inte. Högsta sammanlagda 
beloppet under dessa år gick enligt Ändamålsstatistik till Kronprinsessan Margaretas 
Arbetsnämnd för de blinda, 30 000 kr, Föreningen för familjelärarinnor, 12 150 kr, och 
Tidningen studiekamraten, 13 500 kr. Minsta beloppen, 2 000 kr, gick till Mellansjö 
skolhem för psykopatiska barn och till Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.

13  Folium 5, Svarta pärmen.
14  Fördelning av anslag i kronor från Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond.
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Under hela första perioden (1920–1950) fördelades stödet så här:

Blindföreningar      59 000
Vita Bandföreningar      99 000
Döva och stumma      48 800
Barnhem        189 000
Semesterhem för Husmödrar och arbeterskor   128 450
Sjömansvården       46 000
Hemgårdar       261 687
Bönhusbyggen med samlingslokaler för föreläsningar o.d. 70 450
Summa         832 387

Enligt ovanstående ändamålsstatistik fick hemgårdar den största andelen anslag under 
hela den första perioden. Döva och stummas anslag fördelades jämnare över perioden än 
barnhemmens anslag som mer än fördubblade under den senare delen av perioden.
 Personer med funktionshinder växte under den senare delen av 1800-talet fram som 
en särskild befolkningskategori. Historikerna Staffan Bengtsson, Staffan Förhammar 
och Lotta Holme har i respektive studier framhållit att det offentliga kom att intressera 
sig för befolkningen i termer av nyttiga eller mindre nyttiga samhällsmedborgare. I den 
andan kom människor att kategoriseras efter inte bara klass och kön utan också efter 
friskt, sjukt och avvikande. Utbildning, snarare än vård, var tidens melodi, och det rådde 
politisk enighet kring det samhälleligt goda i att satsa offentliga medel på utbildning för 
alla samhällets barn. I denna strävan kom funktionshindrade att få särskild uppmärksam-
het – i vilken mån kunde också denna befolkningsgrupp fostras och utbildas till nyttiga 
samhällsmedborgare? De funktionshindrade indelades efter funktionshinder – blinda för 
sig, döva för sig. Den här differentieringen tolkar historiker som en form av socialdis-
ciplinering från statens sida, men det innebar samtidigt ett synliggörande av grupper i 
samhället som riskerade marginalisering.15

hemgårdar
Hemgårdar är en form av allaktivitetshus. Grunden till hemgårdarna lades i 1890-talets 
London, där präster och advokater bosatte sig i stadens slumkvarter för att arbeta bland 
de fattiga och praktisera vad som kallades social kristendom i ett försök att upprätta goda 
relationer mellan klasserna. Birkagården är en hemgård i Stockholm, grundad 1912 på 
initiativ av Natanael Beskow. I dag har Birkagården också verksamhet på andra platser 
i Birkastan. Hemgårdarna är föregångare till fritids- och ungdomsgårdar. Birkagården 
hade från början en klart kristen grundsyn men med åren har verksamheten blivit alltmer 
sekulär.
 Även Mäster Olofsgården i Gamla stan, Stockholm, är en hemgård. Den bildades 
(grundades?) 1931 i syfte att stävja de sociala problem som då präglade stadsdelen, såsom 
trångboddhet och dåliga bostäder. Här växte hemgården fram för att på plats skapa 

15  Staffan Bengtsson, ”Varför får jag inte gå med dit fram?” Medborgarskap och den offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860–1914, 
2005, s. 48f; Staffan Förhammar, Från tärande till närande. Handikappbildningens bakgrund och socialpolitiska funktion i 1800-talets Sverige, 
1991, s. 19ff, 117ff; Lotta Holme, Konsten att göra barn raka: Ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920, 1996.
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aktiviteter som kunde stärka människors känsla av gemenskap och tilltro till framtiden. 
Barn- och ungdomsverksamheten var central.
 Under 1940- och 1950-talen var landet i en högkonjunktur och tekniska modernise-
ringar som toaletter, elektricitet och vattenledningar gjorde sitt intåg i landet. Historikern 
Sofia Seifarth har dock konstaterats att många hushåll på 1950- och 1960-talen ännu 
saknade dessa faciliteter.16

 Den ideella sektorns sociala hjälpverksamhet hade inte heller minskat och ansökningar 
om stöd från Stiftelsen ökade under 1940-talet. 1944 inkom en ansökan från Mäster 
Olofsgården om att täcka kostnaderna för daghem- och barnträdgårdsverksamheten som 
statsanslagen inte täckte.17 Ansökan bifölls.

Kvinnor och barn
En av de stora bidragstagarna var vid sidan av hemgårdarna föreningar som arbetade för 
att stödja kvinnor och barn. Det faktum att LO föreslog två av Stiftelsens styrelsemed-
lemmar har troligen sin grund i att många av dess medlemmar och deras barn fanns i 
målgruppen för Stiftelsens verksamhet. Vita bandföreningarna kom till runt sekelskiftet 
1900 och syftade till att genom upplysning och rösträttskampanjer stärka kvinnors rättig-
heter i samhället. Inte minst arbetade de tidiga vita bandföreningarna mot den statligt 
reglerade prostitutionen.18

 Kvinnors samhällsroll var i det förindustriella samhället knuten till hemmet. Det var 
som hustru eller som piga kvinnan uppbar sin försörjning. Utanför äktenskapet fanns få 
möjligheter att klara sig. Men under 1920-talet var förhållande på väg att förändras. Ett 
stort kvinnoöverskott förde med sig att kvinnor helt enkelt var tvungna att försörja sig 
på egen hand. Men normer om kvinnors roll som försörjda var fortsatt förhärskande. 
Helena Bergman visar i sin avhandling Att fostra till föräldraskap att det under det tidiga 
1900-talet fanns många ensamstående kvinnor med barn som for illa, ekonomiskt och 
socialt. Barnavårdsmän kom till under 1910-talet för att övervaka och hjälpa dessa 
kvinnor men också för att utreda faderskap och kräva fäderna på underhåll till barnen.19 
Många kvinnor som födde barn utanför äktenskapet fick på grund av städernas kärva 
försörjningsmöjligheter lämna bort sina små. Barnhemmens verksamhet kom sålunda att 
kräva stöd och stöttades av Stiftelsen. Kumla Barnhem fick stöd om 5 000 kr 1921, 2 500 
kr 1923 och 4 000 kr både 1924 och 1926. Dessa anslag skulle täcka behov i hela Örebro 
län.20 Kvinnors försörjningsproblem står i centrum för de föreningar som sökte bidrag 
under denna tidiga period. 1921 erhöll Föreningen Österhemmet 10 000 kr för ”En asyl 
för höggradigt vanföra (funktionshindrade) kvinnor”. Ett ännu större belopp, 14 000 kr, 
tilldelades Håkanstorp, Vita Bandets småbrukarhem för att föreningen ”Bereder vård 
och kristlig fostran åt försummade unga flickor samt giver dem utbildning i ett lanthems 
olika sysslor”. 1925 fick föreningen 4 000 kr. 1924 bifölls ansökan från Välgörande 
fruntimmerssällskapet med 500 kr för ”Årlig utdelning av understöd åt fattiga gamla 

16  Sofia Seifarth, Råd i radion. Modernisering, allmänhet och expertis 1939–1968, 2007. s. 16.
17  Mäster Olofsgården 19 april 1944, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
18  Exempelvis Camilla Lundgren, ”Att föda barn: en studie av relationen mellan produktion och reproduktion med tyngdpunkt 
på 1940-talet genom material som Vita Bandet i Helsingborg har lämnat efter sig”, opublicerad C-uppsats, Linköpings universitet 
1996; Brigitte Mral, Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, 1999.
19  Helena Bergman, Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900–1950, 2003.
20  Folium 13, Svarta pärmen.
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änkor och ogifta fruntimmer i huvudstaden samt understöd till uppfostringsanstalt för 
flickor”. Föreningen Vaksamhet fick 15 000 kr 1921 till stöd för ensamstående kvinnor i 
främmande land.
 Fyra gånger under 1920-talet beviljades stöd till föreningen Svenska kristliga fören-
ingen för unga kvinnor för att ”/…/ verka för unga kvinnors väl i andligt, fysiskt, 
intellektuellt och moraliskt avseende”.21 Stockholms allmänna kvinnoklubb fick  under 
1920-talet stöd till ”feriebarns beklädnad”.
 Ovanstående är exempel på bifallet stöd under Stiftelsens första år.

Det här var tiden för stora förändringar av kvinnors försörjningsroller. I det traditionella 
agrarsamhället utgjorde hushållet samhällets minsta ekonomiska och sociala grundenhet. 
Detta skulle förestås av de äkta makarna. I och med industrialiseringen kom individen i 
stället att utgöra denna minsta enhet. Kvinnor, vars samhälleliga roll i det förindustriella 
samhället var den som hustru och mor, kunde nu försörja sig i städernas industrier. Men 
också folkhemsvisionärerna tänkte sig kvinnan som hustru och mor ansvarande för det 
uppväxande släktet. Hushållet skulle också nu förestås av de äkta makarna, där mannen 
utförde lönearbetet och hustrun ansvarade för arbetet i hemmet. Hemmet placerades i 
”politikens kärna”, och omsorgen om barnen var metaforiskt omsorgen om samhället.22 
Hemmet ansågs vara kvinnans naturliga plats. Men den svenska folkhemsretoriken rymde 
samtidigt ideal om den yrkesarbetande, självständiga kvinnan.
 Alva Myrdal menade att kvinnornas kamp för utbildning och förvärvsmöjligheter 
visserligen hade genererat stora framgångar för kvinnors frigörelse men att utvecklingen 
likväl gick mycket långsamt. Kvinnors arbete sågs alltför ofta som ett supplement till 
makens inkomst, varpå hemarbetet måste skötas som ett dubbelarbete.23 Myrdal menade 
att det var gamla tiders ideal och normer som fördröjde anpassningsprocessen och att 
lösningen på dessa jämställdhetsproblem stod att finna just i arbetsfördelningen mellan 
män och kvinnor.24 Andra menade att just detta dubbelarbetande, som Alva Myrdal tog 
strid emot, var lösningen på tidens nya krav. Den yrkesarbetande kvinnan hotade den 
trygga hemmaidyllen, men om den yrkesarbetande samtidigt var en hängiven husmor 
kunde normer om kvinnliga och manliga roller hållas intakta. Detta särartstänkande 
hade stort inflytande under dessa år.25

 Som det beviljade stödet visar var kvinnor utanför äktenskapet ofta i en mycket 
besvärlig ekonomisk situation. Stödet från Stiftelsen skulle begränsa kvinnors försörj-
ningsproblem i deras praktiska vardag. Flera föreningar arbetade även med förebyggande 
verksamhet, vilket innefattade moralisk fostran av flickor och kvinnor. Stiftelsen kunde 
med andra ord stödja en rad föreningars sociala hjälpverksamhet. Men det saknades ännu 
statliga medel, och många föreningar hade ekonomiska svårigheter.
 1930 skrev Stockholms Allmänna kvinnoklubb till Stiftelsen att genom den ”tilltagande 
svårigheten att skaffa inkomster till en frivillig verksamhet av detta slag, Stockholms allm 

21  Folium 35, Svarta pärmen.
22  Yvonne Hirdman, ”Kvinnorna och välfärdsstaten”, Den svenska modellen (red) P Thullberg & K Östberg, 1994, s. 219.
23  Alva Myrdal, ”Den nyare tidens revolution i kvinnans ställning”, Kvinnan, familjen och samhället, (red) Alva Myrdal, m fl, 1938, 
s. 39.
24  Myrdal, 1938, s. 5ff.
25  Sara Kärrholm, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, 2005, s. 255ff.
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kvinnoklubb beslutat att i och med detta år upphöra med kommittéarbetet för feriebarns 
beklädnad”. Föreningen tackar för de bidrag som skänkts genom åren till ”… vår strävan 
att underlätta landsvistelsen för någon del av huvudstadens fattige barn”.26

26  Inkommande brev, Stockholms Allmänna Kvinnoklubb, 23 april 1930. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
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den andra perioden, 1961–1966 och 
1971–1975: patientföreningar, sportklubbar 
och hemgårdar

Periodens första del
”Undertecknad klubb ansöker härmed vördsamt om anslag för inköp av 64 st fågelholkar 
som ska användas för undersökning av holkfåglarnas häckningsfrekvens, höjdens och 
vädersträckens inverkan på häckningsresultatet.”27

 Den här ansökan från Fältbiologerna i Sölvesborg utgör exempel på bifallna ansök-
ningar under den här perioden. Det är inte fråga om stöd till människor med ett akut 
försörjningsbehov utan om socialiserande verksamhet.
 116 föreningar och stiftelser fick anslag under den andra periodens första del 
(1961–1966). Ingen förening eller stiftelse fick anslag mer än två år i rad. Men under 
periodens första fem år (del 1) fick flera föreningar stöd vid fyra tillfällen. De dövas 
förening Svenske i Malmö fick till exempel stöd 1961, 1963, 1964 och 1966. Föreningen 
för Hemgård i Eskilstuna fick stöd 1961, 1962, 1964 och 1965. De största sammanlagda 
beloppen utbetalades till Birkagården, Stockholm, 30 000 kr, Mäster Olofsgården, Stock-
holm, 25 500 kr, Hemtunastiftelsen (hem för sjuksköterskor), Stockholm, 23 000 kr, 
Stiftelsen Kristofferskolan, Stockholm, 22 000 kr, och Saltå Arbetsskola, Järna, 22 000 
kr. Det största utbetalade beloppet vid ett tillfälle var 15 000 kr som tillföll Birkagården 
både 1963 och 1964.

Det minsta utbetalade beloppet vid ett tillfälle var 500 kr (Stockholmsdistriktet av SGU). 
KFUM syns första gången i Stiftelsens arkiv under denna period. 1960-talet var även 
tiden för bildandet av flera rikstäckande handikapporganisationer. 1956 bildades Riksför-
bundet för utvecklingsstörda barn. 1962 bifölls en ansökan från denna förening. I denna 
åberopas det stora behovet av att bilda en stiftelse för att kunna erbjuda en skyddad 
sysselsättning för psykiskt utvecklingsstörda och för att kunna bedriva forskning och 
personalutbildning. I ansökan understryks betydelsen av stöd från olika stiftelser kunde 
ha för att få i gång organiserad verksamhet. Ansökan redogör för långt framskridna 
förhandlingar med myndigheter för igångsättande av verksamheten. Riskförbundets 
arbete drevs helt och hållet av frivilliga insatser och uppoffringar, heter det, men när nu 
organisationen börjar ta form krävs alltså anslag, i synnerhet för den upplysningsverk-
samhet som förbundet önskade satsa på. ”Motsvarade upplysningsaktioner har med stor 
framgång drivits under det senaste decenniet för andra handiakappgrupper och vi siktar 
i samråd med andra organisationer till ett motsvarande ’genombrott’ i fråga om förståelse 

27  Ansökan från Fältbiologerna Sölvesborg, 13 februari, 1972. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
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för de psykiskt utvecklingsstördas del.”28

Patientföreningar syns nu bland de bifallna ansökningarna. En rad dövföreningar erhöll 
stöd under 1960-talet: Mjölby Dövas förening, Norrbottens Dövas förening och Skellef-
teå Dövas förening för att nämna några.29 Patientföreningar bedriver stödverksamhet för 
människor som drabbats av sjukdom och för deras anhöriga. De kom till under 1960-talet 
och erbjuder kontaktpersoner och telefonstöd. Patientföreningarna kom också att tidigt 
fungera som påtryckare på myndigheter och beslutsfattare.30

 Patientföreningarna kan alltså fungera som ett stöd för drabbade och anhöriga. Chris-
tina Carlsson, som studerat patientföreningar för cancerdrabbade, menar att de kommit 
att bli en parallell kraft till sjukvården och ska ses i ljuset av otillfredsställda patient- och 
anhörigbehov.31

Av ansökningsfloran att döma har nya föreningar kommit till. Fältbiologerna är en ideell 
förening ansluten till Svenska naturskyddsföreningen. Denna tillkom redan 1909 men 
ansökningar till Stiftelsen gjordes första gången 1962. Stockholmsdistriktet av Sveriges 
Fältbiologiska Ungdomsförbund ansökte om 1 000 kr för att rusta upp en gård norr om 
Stockholm till en fältstation. Denna skulle användas för studiecirkelsverksamhet och för 
läger under skollov.32 Ansökningar som denna visar att stödet under perioden inte enbart 
gick till försörjningsstöd utan i hög grad till vad som skulle kunna kallas för socialiserande 
verksamhet. Fältbiologernas verksamhet förenade människor, kanske från olika grupper i 
lokalsamhället, i ett gemensamt intresse. Det kan i ett mer samhälleligt perspektiv främja 
demokrati och integrering. Stiftelsens ledamöter tycks under alla omständigheter ha 
betraktat ett brett föreningsliv som en god sak i sig.

1960-talet är tiden för ett intensivt jämställdhetsarbete. Under 1960-talet syns bland de 
bifallna ansökningar Vita bandföreningar och sådana som arbetade för att förbättra 
kvinnors vardagsförhållanden. Kvinnoidealet under 50-talet var den gifta husmodern. 
Utanför äktenskapet var det fortfarande svårt att klara försörjningen, i synnerhet med 
barn. Även inom det äktenskapliga hushållet kunde vardagen vara ansträngande för 
husmodern. Ännu fanns få av de bekvämligheter som skulle komma att förbättra de 
dagliga arbetsförhållandena i hemmen under 1960-talet, till exempel vattentoaletter 
och tvättmaskiner. I 1960-talets ansökningar syns en rad föreningar som arbetade för 
att avlasta kvinnor såsom Fruntimmersamfundet i Visby, Föreningen Semesterhem för 
Arbetarkvinnor, Göteborg och Hemtunastiftelsen 
 Under 1960- och 1970-talet ska dock jämställdheten lagfästas inom en rad områden. 
1947 hade barnbidrag införts och 1950 blev båda föräldrarna förmyndare åt barnet. Men 
ännu saknades den form av föräldraförsäkring som gjorde det möjligt att få barn och att 
ha kvar sitt lönearbete. Kvinnors rättigheter i samhället och i äktenskapet kom också att 
debatteras och 1964 tilläts p-piller i Sverige och 1965 blev det möjligt att fällas för våldtäkt 

28  Ansökan från Riksförbundet för utvecklingsstörda barn 28 februari, 1963. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
29  Årsmötesprotokoll 1961–1966, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
30  Christina Carlsson, ”Patientföreningar som företrädare och röst”, Det civila samhället som forskningsfält. Nya avhandlingar i ett nytt 
sekel, 2007.
31  Carlsson, s. 45.
32  Ansökan från Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförbund, 27/2 1962, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
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inom äktenskapet. I 1970-talets ansökningar syns inga semesterhem för kvinnor. Har de 
försvunnit? Finns inte längre behoven? Har intressen förskjutits till att gälla samhälleliga 
rättvisefrågor, snarare än avlastning i en ansträngande vardag?

Periodens andra del
Under 1070-talets första år bifölls ansökningar från 213 föreningar. Antal bifallna ansök-
ningar och totalbelopp fördelade sig så här år för år:

1971  32 ansökningar  266 100 kr
1972   66 ansökningar  284 700 kr
1974   81 ansökningar  325 000 kr
1975   71 ansökningar  374 950 kr

Beviljade ansökningar ökade således för varje år. Under 1970-talet kom idrottsklubbar att 
bli vanliga bland de bifallna ansökningarna. 
 Många föreningar har nu kommit till. Intresset för naturen avspeglas bland de fören-
ingar som beviljats bidrag. Fältbiologerna och Friluftsfrämjandet, som också förekom 
under 1960-talet, etablerade verksamhet landet runt. Under 1970-talet gick anslag till 18 
lokalavdelningar av Fältbiologerna.  Anslagen var små, mellan 1 000 kr och 8 000 kr.
 En ny kategori var nu alkoholrelaterade stödgrupper. 16 lokalföreningar av Länkarna 
beviljades stöd under den här perioden. Föreningar mot Narkotika samt patientfören-
ingar syns nu även ha kommit till. Tämligen ymniga statsanslag delades ut under den här 
perioden, vilket medförde nybildning av en rad föreningar. Stiftelsens kapital hade även 
växt och en fördubbling av antalet bifallna ansökningar till föreningar kan konstateras 
mellan periodens tidigare och senare delar. De utbetalade beloppen är i regel av samma 
storlek som under 60-talet, kanske något mindre. Hellre ett litet belopp till många fören-
ingar än stora belopp till färre, tycks policyn ha varit.
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den tredje perioden, 1993–1995 och 
2005–2007: ungdomsverksamhet och 
patientföreningar

1990-talet är tiden för minskade statliga anslag till föreningar för social hjälpverksamhet. 
Exempelvis Reumatikerförbundet i Partille anger i en ansökan från 2006 de konsekven-
ser ett minskat statligt stöd kan få men också vilken roll föreningen uppfattar att den själv 
spelar och måste spela: ”/…/hårdnande samhällsklimat och indragna resurser vad gäller 
rehabilitering och vård, så måste reumatikerföreningen vara ett alternativ för människor 
som inte får sina behov täckta av samhället”.33

Antalet ansökningar ökade starkt från 1970-talet och är nu flera gånger så många. För 
åren 1993 till 1995 bifölls 892 ansökningar om totalt 22 531 000 kr. Antal bifallna ansök-
ningar och totalbelopp fördelade sig så här år för år:

1993  354 ansökningar 7 328 000 kr
1994  325 ansökningar 7 400 000 kr
1995  213 ansökningar 7 803 000 kr.

De stora beloppen går under den här perioden till kategorierna hemgårdar, Röda Korset, 
Rädda Barnen, kvinnojourer och 4H.

4H – Huvud, Hand, Hjärta och Hälsa – är en ideell förening som arbetar för att barn och 
ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden. ”Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka 
deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten 
utan att vara mer värd än någon annan”, heter det på hemsidan.
 Även under den här perioden utdelade Stiftelsen stöd av filantropiskt slag. Ersta 
Diakoni har funnits sedan seklets början och erbjuder en fristad för människor i behov av 
stöd, bland annat till hemlösa men i synnerhet till kvinnor som utsatts för våld i hemmet. 
Från en ansökan till Stiftelsen 1993 angavs att 43 kvinnor och 18 barn där fått möjlighet 
till tillfälligt skydd.34 Vid en ansökan 1994 hade 40-talet kvinnor och lika många barn 
erhållit skydd, och i ansökan artikuleras verksamhetens hjälp till självhjälpsinriktning: 
”söker att stödja dem att själva söka lösningar /…/ har varit en framgångsrik metod att 
hjälpa”.35

33  Reumatikerförbundet i Partille, 2006-09-10, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
34  Ersta diakoni, nr 597, Ansökan 1994, Stiftelsen Kronprinsessan Minnesfonds arkiv.
35  Ersta diakoni, nr 597, Ansökan 1994, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
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Ansökningarna visar att Stiftelsen stöttar föreningar som med sin verksamhet vill forma 
förutsättningar för integrering och demokrati. Stiftelsen tycks således ha velat verka 
för ett levande föreningsliv som sådant. Distriktet Fältbiologerna Stockholm-Uppland-
Gotland bifölls exempelvis en ansökan 1994 om 15 000 för ny kontorsmateriel. Ansökan 
beskriver Fältbiologernas arbete med ungdomar för en aktiv miljökamp i samhället, i 
synnerhet genom skolkampanjen Det gäller livet. Det administrativa arbetet framhålls som 
en viktig del i Fältbiologernas arbete, och de människor som arbetar ideellt med dessa 
uppgifter kan genom stödet erhålla en god arbetsmiljö.36 Ett år bifölls en ansökan om en 
ny dator till kansliet för 25 000 kr.37

En stor andel bidrag går liksom under 1970-talet yill patientföreningar. 1993 bifölls ansök-
ningar från bland andra Tinnitusföreningen i Göteborg, Laryngsförbundet i Söderhamn, 
Strokeföreningen i Uppsala, Intresseföreningen för Schizofreni i Solna och Kalmar län, 
Alzheimerföreningen i Sverige flera autismföreningar och Anorexikontakt i Stockholm.38 
Vid sidan av mer etablerade föreningar som exempelvis hemgårdar, 4H, Röda Korset och 
kvinnojourer finns också nya.

Hiv blev under det sena 1980-talet en samhällelig angelägenhet. Föreningen Noaks ark är 
en ideell frivilligorganisation som arbetar med att förebygga spridning av hiv och aids och 
med stöd till smittade och anhöriga. Stockholmsavdelningen, Malmöhus och Nordvästra 
Skåne erhöll bidrag 1993. Föreningen Mansjouren i Malmö erhöll bidrag 1993.39

Den här undersökningsperiodens andra del rymmer åren 2005, 2006 och 2007. Totalt 
bifölls då 553 ansökningar om sammanlagt drygt 27 miljoner kr.Antal bifallna ansök-
ningar och totalbelopp fördelade sig så här år för år:

2005  200 ansökningar  8 989 000 kr
2006  193 ansökningar  9 187 000 kr
2007  160 ansökningar  8 289 000 kr.

Det är alltså fråga om stora belopp med en relativt liten ökning sedan 1990-talet, men 
desto större sedan 1970-talet.
 Vari består skillnaden mellan delperioderna 1993–1995 och 2005–2007? Stödet till 
hemgårdar är oförändrat, liksom för verksamheter med barn inom C-gruppen. Patient-
föreningarna är under den här perioden fortsatt många. Nya föreningar under den här 
perioden är exempelvis Dampens hus i Göteborg. Men det finns också nya föreningar.

Under 2000-talet syns för första gången invandrarföreningar bland ansökningarna. 2005 
beviljades Islamiska ungdomsföreningen i Tensta stöd om 40 000 kr till projektet Unga 
tjejer.40 2006 erhöll Hidde Ioy Dhaqan 50 000 kr till Läsverkstan. Det är en läs- och språk-

36  Distriktet Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland, Uppsala 14/11-1994.
37  Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland, Uppsala 16/11 1995.
38  Styrelseprotokoll 1993, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
39  Styrelseprotokoll 1993. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
40  Styrelseprotokoll 2005 Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
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verkstad för barn med invandrarbakgrund. Samma år fick Somaliska hemspråksundervis-
ningen och läxhjälpsföreningen i Stockholm 50 000 kr till stöd för läxhjälp samt Kurdiska 
Ungdomsföreningen, Göteborg 50 000 kr för ungdomsprojekt som också erhöll bidrag 
2007 för samma slags verksamhet. 2007 fick Somaliland i Helsingborg stöd för ändamå-
let ungdomsverksamhet. Denna förening ”stödjer svaga grupper i samhället /.../för att 
skapa gemenskap, vänlighet och utveckling för att öka delaktighet och bryta isolering.”41 
Här syns föreningen angelägen om att också lyfta fram de värden av socialisering och 
demokrati som i allmänhet brukar tillskrivas föreningslivets samhälleliga förtjänster. Det 
råder med andra ord en samsyn mellan många föreningar å ena sidan och Stiftelsen å den 
andra. Ansökningarna är ofta formulerade så att de mer eller mindre direkt framhåller 
föreningslivets demokratiska och socialiserande betydelse för samhället.

Unga Örnar formulerar sig 2006 på samma sätt: Mot bakgrund av att företag flytt länet 
och dålig kommunal ekonomi i allmänhet framhåller ansökan att detta särskilt drabbar 
barn och ungdomar. ”Barn och unga som har sin uppväxt ’drivande’ på stan tappar helt 
tron på samhället. Var finns min demokratiska möjlighet att påverka min situation? 
Risken finns att dessa ungdomar känner att det enda sättet att påverka är att sätta sig 
utanför samhällssystemet och på olika sätt ofta då illegala, förändra sin situation/…/ För 
oss Unga Örnar är demokrati, solidaritet och jämlikhet de finaste orden som finns.”42

Skatterevisionen
Ändamålskravet för att stiftelser ska anses kvalificerade för begränsad beskattning är att 
de har till huvudsakligt ändamål att

1. främja vård och uppfostran av barn (upp till 18 år)

2. lämna bidrag för undervisning eller utbildning

3. bedriva hjälpverksamhet bland behövande

4. främja vetenskaplig forskning

5. främja nordiskt samarbete, eller

6. stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet.

Under början av 2000-talet kom hanteringen av stiftelsernas begränsade skatteplikt 
att förändras. Antagligen berodde det på att skattemyndigheten fick ökade resurser att 
kontrollera stiftelsers bidragsgivande. Detta kom att få konsekvenser och har förändrat 
inte bara Stiftelsen utan alla stiftelsers verksamhetsstöd, eftersom risken är stor att stiftel-
sernas hela resultat beskattas. Det skulle för Stiftelsen betyda åtskilliga miljoner i skatt 
varje år, som annars kan användas i stödverksamheten. För att behålla den begränsade 

41  Årsmötesprotokoll 2006, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
42  Ansökan från Unga Örnar Sörmland, 9 september, 2006, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
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beskattningsplikten skärptes kraven på att stödet ska gå till vård och fostran av unga. 
För att kunna få bidrag blir det därför viktigt att lyfta fram barnen i föreningsverksamhe-
terna.

Reumatikerförbundet i Partille skriver exempelvis i sin ansökan att den är ”en handi-
kapporganisation med 280 medlemmar, varav en del barn och ungdomar.”43 Just den här 
ansökan bifölls, inte för att verksamheten också rymmer barn, utan för att ändamålet 
rymdes inom ramen för stadgarna om begränsad skatteplikt. Men kanske ansåg Reuma-
tikerförbundet i Partille det viktigt att framhålla detta. I princip har allt stöd till vuxna 
blivit lidande av det nya förfarandet, i synnerhet stöd till missbrukare och psykiskt och 
fysiskt funktionshindrade personer.

Länkarna är exempel på en förening som har fått minskat stöd, eftersom verksamheten 
inte ryms inom ramen för de särskilda ändamålskraven om vård och fostran av unga 
eller av om en klart definierad utbildning. Länkarna erbjuder vuxna kamratstöd och 
gemenskap. Detsamma gäller många patientföreningar vars verksamhet syftar till stöd 
och avlastning av anhöriga. Stöd till fysikt och psykiskt behövande vuxna har i stort sett 
försvunnit.

En annan komplikation gäller den övre åldersgränsen för anslag till barn. När statsanslag 
ges till unga är den övre formella gränsen 25 år. Men för Stiftelsen får bidrag ges upp till 
max 18 år, vilket har skapat problem med finansieringen hos många föreningar. 7 procent 
av det som delas ut kan dock ”slinka igenom” utan att hela resultatet beskattas. 2005 och 
2006 beviljades ansökningar från Gula änglarna till ändamålet att hjälpa hemlösa.44 Den 
bör betraktas som en av de få föreningar som med det nya förfarandet trots allt kunde 
beviljas stöd.
 Med det nya skatteförfarandet ges sålunda stöd till större föreningar med etablerad 
organisation som är transparent för skattelagstiftningen. Medlen har därmed kommit att 
ges till centralförbund och större organisationer som KFUM och Fritidsgårdar som i sin 
tur kan stärka sina lokalavdelningar. Men 4H, som sedan 1960-talet arbetat för barn och 
ungdomar genom stöd från Stiftelsen, är en organisation som Stiftelsen tvingats ge allt 
mindre stöd under 2000-talet. 2005 och 2006 gavs 30-talet lokalavdelningar stöd men 
bara 10 stycken 2007. Stiftelsens sekreterare Eric Edlund menar att den verksamhet som 
4H bedriver i skattehandläggarnas ögon alltför mycket liknar vanlig, privat fritidsverk-
samhet. Det vårdande inslaget anses alltså vara för svagt, varför bidrag inte kan beviljas. 
Men det saknas ännu rättsfall där ärenden som detta har prövats juridiskt.
 Det råder alltså osäkerhet om den begränsade skatteplikten, och Stiftelsen tenderar att 
vara mycket försiktig i anslagsgivandet. Stiftelsen tvingas avslå ett stort antal ansökningar 
som de under tidigare år bifallit. Sålunda kringskärs frivillig social verksamhet för barn 
och ungdomar.

43  Reumatikerförbundet i Partille, 2006-09-10, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
44  Årsmötesprotokoll 2005, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds arkiv.
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Enligt Eric Edlund avslogs före revisionen endast ansökningar som klart och tydligt 
frångick stadgarna, exempelvis från enskilda personer. 2007 avslogs inte mindre än 214 
ansökningar. Ansökningar som inte entydigt riktas till stödverksamhet för barn eller till 
utbildning avslås. Stiftelsen ger inte längre anslag till socialiserande aktiviteter som bifölls 
under 1960- och 1970-talen och stöd till anhöriga. Stora verksamhetsområden faller 
således utanför bidragsgivningen, till exempel socialt stöd för vuxna. Stöd ges inte heller 
till missbrukare och till psykiskt och fysiskt funktionshindrade personer, trots att dessa 
grupper är i stort behov av frivillig social stödverksamhet.

Den stora frågan är givetvis vad som händer med föreningslivet när Stiftelsen anser sig 
tvingad att avslå ansökningar av skattetekniska skäl och inte på grund av den verksamhet 
ansökningarna syftar till. Samtidigt har Stiftelsens ekonomiska resurser ökat relativt sett 
genom placeringar av fondens medel. Fler ansökningar bifalls under den här perioden 
och summorna är mycket stora.

Efter revisionen faller fler utanför stadgarna. Dessa nya krav bidrar dock inte till att stats-
kassan ökar inkomsterna. Stiftelsen och stiftelser i allmänhet styr bara över stödet till 
ansökningar som anses säkra. Konsekvensen av revisionens blir således att stödet riktas. 
Det återhållsamma stödet under senare år har även fört med sig att föreningar slutat söka 
bidrag hos Stiftelsen
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Sammanfattning och slutsatser

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfonds snart 90-åriga historia speglar en 
omvälvande socialhistoria i Sverige. När Stiftelsen kom till 1920 var den i hög grad en 
filantropisk skapelse. Industrialisering och den snabba inflyttning till städerna skapade 
många sociala missförhållanden i städerna, som trångboddhet och dåliga bostäder. För 
många människor innebar det fattigdom och social nöd. Hemgårdarna växte fram i dessa 
miljöer för att på plats stävja problemen. Verksamheten gick ut på att avhjälpa de mest 
akuta försörjningsproblemen, men var också inriktad på att genom aktiviteter stärka 
människors känsla av gemenskap med varandra och tilltro till framtiden.

Kvinnors villkor var många gånger kärva i det tidiga 1900-talets Sverige. Den nya tidens 
ekonomiska förhållanden krockade med gamla normer om kvinnliga försörjningsformer. 
Samma år som de första ansökningarna om stöd för kvinnor som levde på marginalerna 
bifölls av Stiftelsen kunde kvinnor för första gången rösta i riksdagsvalet. Det var en tid 
av stora omvandlingar. Handikapporganisationer erhöll även stora anslag under den här 
första perioden.

Under 1960- och 1970-talen kom patientföreningar av olika slag att på allvar synas i 
ansökningsfloran. Därutöver syns Stiftelsen under den här perioden ha bifallit ansök-
ningar till fostrande och socialiserande verksamhet. Om det under Stiftelsens första 
årtionden fanns ett behov av stöd för marginaliserade grupper, såsom kvinnor och barn 
utan försörjning, är behoven under 1960-talet mer långsiktigt ställda. Det är inte de 
omedelbara fysiska behoven som står i centrum utan stöd föreningslivet, inte alltid med 
direkt socialhjälpsanknytning. Fältbiologerna och dess lokalavdelningar erhöll stort stöd 
under den här perioden och detta kan ses som ett uttryck för att Stiftelsen sätter stort 
värde på föreningslivet som sådant.

Den här perioden visar även intressanta inbördes skillnader. På 1960-talet utgick fortfa-
rande stöd till Vita Bandföreningar. Under 1970-talet finns inte en enda sådan ansökan 
beviljad. Men under 1990- och 2000-talen gick återigen stort stöd till utsatta kvinnor 
genom de många kvinnojourerna runt om i landet. Sveriges första kvinnojour bildades 
1978, och möjligen finns ansökningar från jourer i fondens arkiv också från 1980-talet. 
Hur ska skillnaderna förstås mellan 1960-talets vita band och semesterhemsanslag å ena 
sidan och 1970-talets avsaknad av kvinnostöd å den andra?

Den tredje perioden visar förändringar gentemot de föregående perioderna men också 
stora likheter. Även här ges stora anslag till hemgårdar eller fritidsgårdar som de numera 
kallas, liksom till kvinnojourer, 4H och KFUM. Hemgårdarna kan stå som exempel för 
Stiftelsens stödverksamhet – att på plats göra en insats för barn och ungdomar är att 
stärka dem för framtiden. Ett andra exempel är Vita Band- och husmodersföreningarna. 
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Dessa föreningar stöttade kvinnor. Stiftelsen har i hög grad gett bidrag till kvinnor i 
samhällets marginaler och gör så fortfarande. Det svenska 1900-talet är ett omvälvande 
sekel i socialpolitiskt hänseende, men det är även tiden då normer kring manliga och 
kvinnliga försörjningsformer luckras upp. I detta skede hamnade många ogifta kvinnor i 
osäkra försörjningsförhållanden.

Under 2000-talet syns bland Stiftelsens beviljade ansökningar för första gången invand-
rarföreningar, men där finns också patientföreningar som sökt stöd allt sedan 1960-talet. 
1990-talet var tiden för stora indragningar av statligt stöd till många föreningar.

Under det tidiga 2000-talet kom Stiftelsens, och andra stiftelsers, begränsade skatteplikt 
att tolkas på ett nytt sätt av landets skattejurister. Det innebär att färre ansökningar kan 
beviljas och att fondens frihet att själv råda över stödet kringskärs. Stora delar av stödet 
till vuxna har försvunnit, exempelvis sådan verksamheten som går ut på att erbjuda 
gemenskap och stöd till vuxna. Fältbiologerna är en annan typ av förening inom denna 
kategori, liksom sportklubbar. Här är det inte fråga om socialt stöd i fysiskt vårdande 
bemärkelser utan snarare om social fostran och gemenskap. Men när Stiftelsen inte längre 
kan stötta verksamheter som dessa, för detta med sig att den grupp som tidigare haft det 
största stödet, nu har det minsta. Uppenbarligen begränsar skatteförfarandet Stiftelsen i 
dess stödverksamhet. Frågan är naturligtvis i vilken omfattning detta påverkar männis-
kor som är i behov av socialt stöd men också vad detta på lång sikt innebär för ett annars 
fritt och obundet föreningsliv.

Möjligen kan 1960-talets förhållandevis få ansökningar spegla ett relativ socialt välstånd 
som i viss mån brutits under det senaste decenniet. Åter kan ansökningarna spegla behovet 
av den ideella sektorns betydelse för social hjälpverksamhet samt statens bristande förmåga 
att sörja för densamma. Vem ska egentligen ta hand om oss när vi inte kan göra det själva 
– under ålderdomen, efter förlossning, vid sjukdom eller funktionsnedsättningar?

Den här pilotstudien pekar fram mot frågor som är angelägna att besvara: i vilken grad 
bidrar Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond till den ideella sektorn, i relation 
till andra stiftelser? I vilken grad kompletterar stiftelser ett offentligt stöd som växt fram 
under åren – eller fyller stiftelser ”vita fläckar” på den sociala kartan? Eller har de möjli-
gen ett annat, eget värde?
 Uppenbarligen kom Stiftelsen till i en tid då det fanns ett stort samhälleligt behov av 
frivillig social hjälpverksamhet. Vad kommer Stiftelsen att spela för roll i framtiden? Det 
satsas stora summor i privata stiftelser både i Sverige och utomlands. Är detta en produkt 
av att den statliga välfärdens omfattning minskar, eller är detta två samverkande faktorer, 
det vill säga att statens anslag kan minska därför att den ideella välfärden växer? Och 
hur ska stödet tolkas innehållsligt, stödet till kvinnor exempelvis? Har Stiftelsen stöttat 
kvinnor i en samhällelig emancipatorisk strävan eller i en mer traditionell kvinnoroll? 
Vidare, hur arbetar Stiftelsen styrelse? Återspeglas ideologiska föreställningar i styrelsen 
när bidrag ska fördelas?
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Slutligen, kommer den tilltagande byråkratiseringen att skärpa kraven på de aktivas 
juridiska kompetenser i de stödsökande föreningarna såväl som i Stiftelsens styrelse? Om 
så är fallet, leder detta till professionalisering av stiftelsers verksamhet? Och vad får detta 
för betydelse för den fortsatta förvaltningen och driften av ett brett lokalt och regionalt 
föreningsliv?
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