
Möte 4 Civilsamhället som demokratibärare i samhället. Med koppling till 

ett MR-perspektiv och arbete för tolerans och mångfald.   

Under det sista mötet stod fokus på civilsamhället som demokratibärare och hur ett 
demokratibärande uppdrag kan relatera till en ökad mångfald inom civilsamhället. Diskussionerna 
byggde vidare på 2014 års tema där forumet diskuterade frågor om mångfald, inkludering och 
delaktighet och hur staten kunde stödja utvecklingen av organisationernas kärnverksamhet och hur 
organisationerna själva arbetar för att vidga sin medlemsgrupp, öka jämställdheten eller nå större 
förankring bland nya grupper. Demokratifrågor diskuterades också under 2012, 2013 och 2014. Då 
handlade samtalen om hur staten och civilsamhällets organisationer kunde sänka trösklarna för 
delaktighet i förenings- och samhällslivet för dem som stod utanför det civila samhället. 
Medlemskapet och former för organisering och demokrati samt det förändrade samhällskontraktet 
har också stått i fokus under tidigare möten. Under det här mötet är en central fråga om vad som är 
målet eller visionen med ett demokratibärande uppdrag? På vilket sätt kan ett demokratibärande 
uppdrag bidra till ökad mångfald i civilsamhället? På vilket sätt kan det bidra till att de mänskliga 
rättigheterna förstärks? Under samtalet lyftes även exempel på vad som anses vara 
demokratibärande verksamhet eller demokratifostrande strukturer.  

Begreppet demokratibärande är komplext och kan tolkas väldigt olika. För att öka deltagarna 
medvetenhet om komplexiteten inleddes dialogen med en linje-övning där deltagarna fick ta 
ställning till vissa påståenden genom att förflytta sig i rummet utifrån en JA och en NEJ linje.  

Nedan följer de aktuella påståendena och några av deltagarnas reflektioner: 

För att vara en demokratibärande organisation måste man vara öppen för alla, varje 
medlem har en röst och alla kan bli valda till styrelsen.  
 
(stor spridning) 
(ja) Viktigt att individens möjligheter till inflytande också finns bekräftat formellt. Det 

säkerställer icke-diskriminering. Organisationen behöver vara transparent och öppen. 
Formen blir viktig för att ingen ska kunna utselutas En person ska kunna vara med och 
bli vald och representera sin organisation  

(+/-)  Det är inte alltid som de traditionella organisationerna är demokratiska, exempelvis 
kan maktbalanser påverka detta. Det finns också organisationer med demokratisk form 
där själva innehållet i verksamheten inte främjar demokratin i stort.  

(nej)  Det kan vara gynnsamt att ha olika typer av organisationer och intressen som inte 
behöver vara av den traditionella organiseringen. Demokratibärande kan också betyda 
hur den röst man har kan göras hörd. 

 
 

En organisation är demokratibärare om den har medlemskap som stödjer en idé om 
förändring, även om man som medlem inte har något inflytande internt.  
 
(+/-) Ett medlemskap kan också vara en viss form av inflytande även om man inte kan 

påverka innehållet i någon större utsträckning. Det ger viss röst åt organisationen.  Det 
är vanligt att demokrati och yttrandefrihet blandas ihop men de har olika innebörd. 
Vikten av olika röster kan vara en sak men är man demokratibärare? En röst kan 
påverka idén men kanske inte organisationen. Det är en sak att vara 
demokratifrämjare, att vara demokratibärare är en annan sak. Att ha inflytande är inte 
samma sak som att vara bestämmande i en demokratisk struktur. I en representativ 
demokrati kan även en stor organisation göra att medlemmen står väldigt långt ifrån 
makten.  
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(nej)  Man kan inte vara demokratibärare om man inte låter medlemmarna påverka, då kan 
man istället ingå i ett nätverk eller annan lösare form. I nätverk där alla medlemmar 
kan påverka kan också vara demokratibärare.  

 
 
Alla civilsamhällesorganisationer är per automatik demokratibärare? 
 
(många på nej-linjen) 
En demokratibärare gör det möjligt för medlemmar att uttrycka sin åsikt, respektera den och 
ge utrymme att förverkliga egna idéer. Det finns organisationer som inte kan stärka detta - 
då är man inte demokratibärare. En organisation kan också ha en demokratisk struktur men 
det är inte säkert att den ändå är en demokratibärande organisation. Det är inte alla 
organisationer som är det per automatik. Det går inte att se som ett likhetstecken  

 
 

Demokratibärarrollen leder till ökad mångfald? 
 
(ja)  När rollen fungerar som den ska borde det leda till att alla får plats och utrymme och 

ökad mångfald. Det är både naivt och hoppfullt. 
(+/-) En organisation som inte är demokratibärare är troligen också stängd för mångfalden. 

Vet inte riktigt om kausaliteten finns, men det finns en koppling, helt klart.  
(nej)  Det finns en teoretisk möjlighet att organisationer som axlar demokratirollen får 

mångfald men det är väl sällan så i praktiken? Rollen leder inte per automatik till ökad 
mångfald. Det finns många utmaningar och andra parametrar att ta hänsyn till. Utgå 
till exempel från Einsteins delaktighetsstege. Vilka hinder finns det för individens 
möjligheter? Maktstrukturer osv. Den representativa demokratin kan också vara ett 
hinder i sig. Det är ett sätt som gör att vissa folk passar och andra inte, även om alla 
kan vara med. Det finns många strukturer i samhället som ställer till det.   

 

 
Utvecklingsområden 
 

Begreppet demokratibärande är komplext, kan vara svårförståeligt och kan tolkas väldigt olika. Ett 

demokratibärande uppdrag kan ha flera spår. Det är inte alltid som visionen hänger ihop med 

resultatet men där effekten ändå skapar demokrati i samhället. I ett av samtalen tolkades begreppet 

demokratibärare till ”allmännyttig”. Är en organisation inte allmän nyttig och betraktas som 

demokratibärare bör de inte ha rätt stöd från staten. Det kan också tolkas som att bära är att ta 

ansvar eller likställas med demokrati och yttrandefrihet eller röst. Att vara demokratibärande kan 

också handla om att en organisation kan ta tillvara på svaga gruppers röst, eller stärka dem att 

organisera sig själva. 

En organisation kan till exempel vara demokratibärande när den har åsikter som anses främja 

demokratin, att människorna i den egna organisationen tycker att de på något sätt bidrar till 

demokratiutveckling i samhället. I en demokratibärande organisation finns det ofta ramverk i form av 

årsmöten, stadgar, transparens, god ordning med protokoll osv. Det kan vara viktigt med tydliga 

strukturer som återspeglar innehållet i organisationen om den ska anses vara bärande, likaså att 

individen i organisationen har möjlighet att välja och påverka i stor mån.  

Även en människa kan vara bärande, utifrån vad den vill främja. Om flera individer bär på samma 

värdering kan de gå samman utan att skapa formaliserad struktur, utan stadgar. Stadgan är inte ett 



måste för att vara demokratibärare men om en sådan organisation bildas triggar det att strukturera 

organisationen demokratiskt, att lägga en grund och medlemmarna behöver ta ställning till 

strukturen vilket i sig är demokratifostrande. Det är dock inte alltid att utfallet blir rätt ändå. En 

möjlighet men ingen garanti för mångfald.  

Bara att det finns civilsamhällesorganisationer och att människor får gå samman för vad de vill är i sig 

demokratiskt. Mot den bakgrunden blir allt som civilsamhällesorganisationerna gör 

demokratibärande. Om perspektivet är att det som görs ska vara demokratibärande identifierades 

tre olika spår. 

Det kan handla om organisationer som; 

1. har en demokratisk struktur och verksamheten främjar demokratin. 

2. har en demokratisk struktur men verksamheten främjar inte demokratin 

3. har inte en demokratisk struktur men verksamheten främjar demokratin eller  

I det första spåret finns de klassiska folkrörelserna som har stadgar som ger möjlighet till transparens 

och demokratiskt fostrande. De organisationer som har en demokratisk struktur men inte främjar 

demokratin i sin verksamhet kan ändå vara demokratibärare om effekten av deras verksamhet blir 

att främja och fostra goda samhällsmedborgare. I det sista spåret finns det organisationer som inte 

tycker att det är så relevant att strukturen i sig är demokratibärande men att organisationens syfte 

och verksamheten som bedrivs är det. Det kan handla om att ge ett demokratiperspektiv på 

individuellt plan och tillit till verksamheter som främjar demokratin, både individuellt och i en större 

kontext. Det kan också handla om att skapa en plattform för medlemmar som avviker från normen 

och därigenom ge dem en större möjlighet att ta plats i ett demokratiskt samhälle.  Individerna de 

främjar får del av demokrati och kan lyftas. Nya nätverksbaserade rörelser kanske inte är 

demokratibärande i sig men kan uppstå i en demokrati och på så sätt vara bärande. Alla tre spår kan 

ha digitala inslag, mötena behöver inte längre vara fysiska.  

Det som inte ryms inom demokratibärande uppdrag är organisationer som saknar en demokratisk 

struktur där verksamheten inte heller främjar demokratin.  

Det kan finnas skäl att stötta ett av de tre spåren framför andra men det kan vara svårt att veta hur 

det ska värderas. Ska demokratibärande till exempel värderas utifrån effekt eller på struktur?   

 

 På vilket sätt kan det demokratibärande uppdraget bidra till ökad mångfald i 

civilsamhället? 

Organisationer har ett eget ansvar att se till att stärka mångfalden och för att öka mångfalden 

behöver organisationerna regelbundet synliggöra strukturer både i sin egen organisation men också i 

samhället i stort.  

Ett sätt att synliggöra strukturer kan vara att bli medvetna om eller utbilda sig själva och andra om 

varför en viss process görs på ett visst sätt och vara mer öppna med hur organisationen strukturerar 

vissa egna processer, till exempel vid årsmöten. Om organisationerna inte synliggör strukturerna och 



utbildar sina medlemmar kan vissa medlemmar uteslutas när strukturen inom organisationen 

upplevs som alltför svårt att förstå.  

En förutsättning för ökad mångfald kan vara att minska de formella kraven på hur dessa möten ska 

gå till och vara öppen med vad som tas upp på mötena så att deltagarna kan läsa in sig på olika 

ämnen och därmed öka förståelsen av vissa processer och varför de görs på ett visst sätt. Ett exempel 

på detta kom från ett samfund som gav unga handledningar under årsmötena. ”Nu händer det, och 

därför gör vi så här? Etc.” Nya unga skolades in. Det gjorde det också möjligt för fler att vara med. Ett 

annat exempel på metoder för ökat deltagande hämtades från PRO där digitalisering har blivit ett 

hjälpmedel i årsmöte, med chattar och omrösning mm. En digitalisering kan dock vara uteslutande 

för andra organisationer ifall medlemmarna inte har tillgång till IT. Det är också viktigt att se på 

maktbalansen i en organisation. Vem styr, vilket inflytande har olika personer?  För att öka 

delaktigheten och mångfalden kan medlemmarna behöva skolas in i hur arbetsprocessen går till, vad 

strukturen i organisationen är, det gör att folk vågar söka sig mer till organisationerna. Det finns en 

förhoppning om att individer som har deltagit i föreningslivets demokratisystem också vågar delta i 

större demokratiska sammanhang i samhället. 

 

 På vilket sätt kan det demokratibärande uppdraget bidra till att de mänskliga rättigheterna 

förstärks? 

I organisationer där medlemmarna kan påverka verksamhet och innehåll lär sig medlemmen mycket 

om påverkansprocesser. En sådan erfarenhet kan stärka medlemmarnas rättigheter genom att de har 

fått kännedom om hur de ska göra för att påverka. För att en organisation ska få den effekten på 

medlemmarna krävs det att organisationen vill stärka medlemmens mänskliga rättigheter och också 

förmår att göra det.  Mänskliga rättighetsperspektivet blir ofta aktuellt när nya grupper organiserar 

sig utifrån sina rättigheter och de brister som finns i samhället.  

Demokratibegreppet problematiserades också utifrån frågan om ett demokratibärande uppdrag 

alltid bidrar till att de mänskliga rättigheterna förstärks. Demokratiskt uppbyggda organisationer som 

får statligt bidrag, kanske verkar för att tysta andra demokratiska röster? En anledning till att vara 

med i en organisation är att vara med i en gemenskap men blir det alltid så eller är det en hierarki 

som individen istället möter, där möjligheten till påverkan inte är så stor. Hur kan den medlemmen i 

så fall stärkas? 

Organisationer med makt har också ansvar att se hur maktstrukturerna ser ut och våga förändra 

strukturerna. Det är inte individen som ska anpassa sig till en struktur utan organisationen bör kunna 

förändras så att den inkluderar fler att kunna vara som de är. Ett sätt kan vara att titta på 

medlemmarna utifrån ett makt- och könsperspektiv och se om medlemmarna är inkluderande. 

Därefter bör en organisation kunna gå vidare och kritiskt granska hur makten fördelar sig mellan 

individerna. Ett annat sätt kan vara att till exempel fråga olika individer med olika identitet om hur de 

upplever bemötande och gemenskap. Ett ytterligare sätt är att låta regeringen ställa högre krav på 

makt- och könsrelaterad statistik i samband med bidragsgivningen. 

 



 Ge exempel på vad du anser vara demokratibärande verksamhet eller demokratifostrande 

strukturer 

Om en organisations verksamhet är till för att uppfylla mänskliga rättigheter eller följer 

barnkonventionen i fråga om att ge barn och unga en meningsfull fritid borde det anses vara en 

demokratibärande verksamhet. Likaså verksamheter som lär ut om parlamentarisk demokrati.  

Även den sociala verksamheten i en organisation kan vara exempel på demokratibärande 

verksamhet då den är till för en så socialt utsatt grupp som annars inte skulle få del av verksamheten. 

Om alla medlemmar eller exempelvis individer på en viss ort är välkomna till verksamheten är det i så 

fall i sig demokratibärande. 

Det kan vara svårare att tolka övrig verksamhet såsom exempelvis det partsgemensamma forumet 

som saknar en demokratisk struktur men som skulle kunna vara en demokratibärande verksamhet 

genom att deltagarna lyfter fram de icke deltagarnas röster under samtalet.  

Många av organisationerna har inte tagit på sig det demokratibärande uppdraget själva, eller säger 

det rakt ut, men lever det ändå. Stiftelser kanske inte skulle klassa sin verksamhet som 

demokratibärande, men de kanske ändå kan göra en sådan verksamhet. Ett annat exempel var de 

katolska nunnorna som driver äldrevård och som genom sin verksamhet lyfter de äldre kvinnornas 

rättigheter att få uttrycka sin religion. Frågan är om allt som stärker en persons känsla av egenvärde 

alltid är demokratibärande verksamhet? 

 

 

Förslag om idéer om förbättringar 

Det här kan politiken arbeta vidare med: 

 Se över det statliga stödet och värdera demokratibärare utifrån syfte eller struktur eller både 

och samt neka stöd till organisationer som inte är allmänna och ”nyttiga”.  

Det här kan civilsamhällets organisationer arbeta vidare med: 

 Regelbundet synliggöra och utveckla strukturer både i sin egen organisation men också i 

samhället i stort. Det kan handla om att utbilda sig själva och andra om varför en viss process 

görs på ett visst sätt och vara öppna med hur organisationen strukturterer vissa egna 

processer, till exempel årsmöten. Det kan också handla om att systematiskt granska 

maktbalansen i organisationen.  

 Stärka medlemmarnas mänskliga rättigheter genom att visa hur de kan göra för att påverka i 

en viss fråga.  

 Granska maktstrukturerna och våga förändra strukturerna och anpassa till individens 

mångfald för att kunna inkludera flera i gemensakapen.  

Det här är ett gemensamt ansvar: 



 Parterna kan följa upp hur statsbidraget kommer alla till del och gemensamt diskutera 

konsekvenser och möjligheter om till exempel pojkar får större del av bidraget eller om 

personer med utländsk bakgrund får en mindre del. 

 


