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När Wikimedia Sverige erbjöds möjlighet att flytta in till Goto10 med en mycket 
subventionerad hyra befann sig föreningen i sin största ekonomiska kris sedan dess 
grundande. Detta berodde på ett flertal faktorer, varav det främsta var det faktum att vi 
förlorade ett upphovsrättsmål som pågått under flera år och varit ända uppe i Högsta 
domstolen. Med den olyckliga domen förlorades föreningens besparingar. 
 
Detta samspelade med att ett flertal olika finansiärer, av helt orelaterade orsaker, sköt fram 
sina ansökningstider med flera månader. Den buffert föreningen tidigare haft för att klara 
dylika överraskningar var då förbrukad på grund av de höga rättegångskostnaderna. 
 
Slutligen hade föreningen ökade omkostnader under perioden, bl.a. förväntades en 
chockhöjning av kontorshyran då byggnaden som vårt kontor låg i skulle säljas. De kontrakt 
föreningen hade ingått hade lång uppsägningstid, vilket försvårade möjligheten att snabbt 
minska kostnaderna. 
 
Att föreningen under den mest kritiska tiden kraftigt kunde minska de fasta kostnader 
genom Goto10s låga och generösa prissättning hade en mycket stor betydelse för 
föreningens återhämtning. 
 
Sedan dess har föreningen investera mycket energi i att utreda hur problemet uppkom för 
att kunna minimera framtida risker samt har implementerat olika verktyg och rutiner för 
kontinuerlig uppföljning. Föreningen har även kraftigt ökat insatserna för att säkra fler 
intäktsströmmar och bygga upp de finansiella reserverna igen. 
 
Arbetet har kommit en bra bit på väg men ännu är långt ifrån allt på plats och ett intensivt 
arbete planeras under 2019. Föreningen är fortfarande nästan helt beroende av 
projektansökningar vilket skapar volatilitet. Ett stort fokus under året är därför att öka 
antalet medlemmar och donatorer som skänker pengar regelbundet. Nya tekniska system 
för donationer är på väg att implementeras, kompetens knyts till föreningen och ett 
90-konto kommer att ansökas om. Möjligheten att hålla nere overheadkostnader de 
närmaste två åren, genom bl.a. lägre kontorskostnader, kommer markant att öka våra 
chanser och förmåga att säkra dessa intäkter. Detta då föreningens effektiva nyttjande av 
inkomna donationer är något som många större donatorer tittar på och det möjliggör att vi 
kan investera mer medel för detta långsiktiga arbete. 
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Wikimedia Sverige har under 2018 kunnat återuppbygga cirka 40 procent av den tidigare 
bufferten och hoppas kunna återuppbygga ytterligare under 2019. För att möjliggöra detta 
skulle fortsatt stöd från Goto10 innebära en mycket viktig pusselbit. Utöver det som nämnts 
ovan om ökade möjligheter till donationer är det svårt att få finansiering för besparingar – 
men om föreningen kan hålla nere de fasta kostnader har Wikimedia Sverige dock 
förhandlat fram ökade möjligheter för detta från en av dess huvudfinansiärer. 
 
Idag återstår en hel del osäkerhetsfaktorer då det ännu är osäkert hur olika pågående 
ansökningar kommer att falla ut; då vi behöver öka mängden donationer; och då vi har 
mycket begränsade besparingar. Goto10:s fortsatta stöd skulle innebära att föreningen 
ordentligt kan återetablera vår finansiella stabilitet. Det skulle också innebära att kraft och 
energi frigörs då långsiktigt planerande är möjligt och genom vetskapen om var föreningen 
de facto kommer vara placerade fysiskt de närmsta åren. Lokalerna på Goto10 skapar goda 
förutsättningar för oss att ytterligare arbeta för ett engagemang från våra medlemmar och 
volontärer, vilket sedermera kan komma att leda till ökade intäkter. 
 
Ett fortsatt stöd skulle därmed möjliggöra för Wikimedia Sverige att effektivt fortsätta 
arbeta med att göra Internet mer tillgängligt genom utvecklingen av talsyntesen 
Wikispeech, genom fortbildning av allmänhet och experter, genom inkludering av stora 
mängder data och mediafiler, genom att anordna konferensen Wikimania (med uppemot 1 
500 deltagare) och mycket annat. Föreningen hoppas kraftigt kunna utöka aktiviteterna 
med Internetstiftelsen under de närmsta åren vilket detta möjliggör. 
 
Wikimedia Sverige tackar för ert stöd så här långt och hoppas på ett fortsatt engagemang. 

 


