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Partsgemensamt forum – civilsamhället och 

representativitet 

 
Inledning 

Kort bakgrund  

Temat för dialogen i Partsgemensamt forum (PGF) den 14 september 2017 är civilsamhället 

och representativitet. Det är första gången PGF har detta tema.  

 

Både i det offentliga och inom civilsamhället finns det diskussioner som berör 

representativitet.Vilka är det egentligen som får komma till tals från civilsamhället och hur 

representerar de samhällskiktet? Varför har vissa specifika organisationer större mandat i 

form av att agera röstbärare? Det finns många frågor om representativitet som rör 

civilsamhället och regeringen som enskilda aktörer men ännu fler frågor om vad som kan 

göras tillsammans.  

 

Representativitet är ett brett begrepp. Inom temat för detta PGF handlar det om hur 

allmänheten återspeglas i civilsamhällsorganisationerna och hur det civila samhället är 

representerat i mötet med det offentliga.  

Fokus och avgränsningar för dagens dialog   

Temat för dagens PGF är ett stort ämne med möjligheter till flera utgångspunkter och 

perspektiv. Vi har valt två olika perspektiv när det gäller representativitet: 

 

Organisationsfokus: Vilka organisationer möter den offentliga sektorn - regeringen? Vilka 

organisationer bjuds in/deltar i samråd, sakråd, PGF, är remissinstanser etc. Är 

Partsgemensamt forum representativt för de organisationer som finns i Sverige t.ex.?  

Det här kan ses som organisationernas ”yttre” representativitet. 

 

Individfokus: vilka individer representeras av civilsamhällets organisationer? Hur väl 

representerar organisationerna medborgarna, individer, olika grupper, etc? 

Det här kan ses som organisationernas ”inre” representativitet. 

 

Alla kan tala utifrån sin organisation men även från sina personliga erfarenheter som enskild 

person. Att avgränsa i syfte att tydliggöra frågeställningarna är en nödvändighet, vilket 

resulterat i att arbetsgruppen valt att dela upp frågeställningarna till en med den ”yttre” 

representativiteten i fokus och en med den ”inre” representativiteten i fokus.  

 

Fokus för dagen är att temat civilsamhället och representativitet handlar om vilka från 

civilsamhället som får komma till tals i form av röstbärare. När vi pratar om organisationer 

som röstbärare kan tankarna leda till olika ekonomiska förutsättningar. Det är absolut en 

relevant faktor men för att ännu en gång avgränsa oss i en bred diskussion är fokuset idag inte 

primärt ekonomiska förutsättningar för organisationer, utan att diskutera huruvida 

organisationerna är representativa.  

 



2 

 

Är det så att vi idag har utestängande strukturer som påverkar tillgången till makt, inflytande 

och egenmakt, något civilsamhället generellt besitter men som kan fördelas olika mellan 

organisationer inom civilsamhället och i civilsamhällets relation till regeringen. För att inte 

behandla civilsamhället som en enskild aktör behöver vi blicka framåt och se vad regeringen 

och civilsamhället kan göra tillsammans för att motverka dessa strukturers inverkan.  

 

Frågor för samtalet 

Frågorna nedan ska diskuteras utifrån de tre övergripande frågorna: Vad kan regeringen 

göra? Vad kan civilsamhället göra?Vad kan parterna göra tillsammans?  

 

1. Organisationens ”yttre” representativitet i fokus:  

Vissa organisationer är ofta återkommande röstbärare och det är inte bara de stora 

organisationerna med breda medlemsbaser, utan det kan även vara små 

lobbyorganisationer.  

Vilka faktorer är det som avgör vilka organisationer som kommer till tals och hur 

representativa är organisationerna? Vad kan regeringen göra och vad kan 

civilsamhället göra för att stödja en sådan process och vad kan göras tillsammans? 

 

2. Organisationens ”inre” representativitet i fokus:  

Vi har utestängande strukturer, som gör att tillgången till makt, inflytande och 

egenmakt fördelas olika mellan individer i samhället.  

Hur kan civilsamhället/samverkan bli mer inkluderande och hur motverkar vi 

utestängande strukturer? Vad kan regeringen göra för att stödja en sådan process 

och vad kan göras tillsammans? 

  

Om dialogen i Partsgemensamt forum 

Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) om en 

politik för det civila samhället och forumets Arbetsordning för 2017: 

Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och 

utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin. 

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör finnas 

möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer. 

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller sluta 

överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att tydliggöra 

parternas roller och förutsättningar än att bli överens. 

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum.  
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Metod  

Vi har valt att, i inkluderingens och delaktighetens tecken, använda oss av Scouternas 

beprövade teknik: Påverkanstorg. Utgå ifrån dig själv och din egen organisation och hur ser 

det ut där för att hela tiden knyta det till; vad kan regeringen göra, vad kan civilsamhället 

göra samt vad kan parterna göra tillsammans. 

Våra två frågeställningar delas upp på två olika ”torg”. Alla deltagare kommer ha möjlighet 

att röra sig fritt mellan torgen för att diskutera och sätta upp post it lappar med tankar kring 

frågeställningarna och bygga vidare på varandras resonemang. Det kommer att finnas 

personer från planeringsgruppen vid varje torg för att protokollföra och moderera. 

Efter fikapausen samlas vi och sammanfattar vad som sagts på Påverkanstorget. Här finns 

givetvis utrymme att lägga till något du glömt eller kommer på i stunden.   

 

Utgångspunkter för dialogen 

Vilka engagerar sig i det civila samhällets organisationer? 

Propositionen, En politik för det civila samhället och betänkandet Palett för ett stärkt 

civilsamhälle har gemensamma slutsatser avseende vilka mekanismer som styr vilka som 

hörs och syns i det civila samhället. Enligt Palett för ett stärkt civilsamhälle är det svårt och 

komplicerat att få en bild över vilka grupper i samhället som engagerar sig i civilsamhällets 

verksamheter och organisationer. Den senaste befolkningsstudien påvisar att det i högre grad 

är resursstarka personer som deltar aktivt i civilsamhällets frågor och verksamhet. I 

propositionen, En politik för det civila samhället styrks ovanstående uppgifter då det 

framkommer att det är framförallt de socioekonomiska faktorerna som genomsnittligt verkar 

hänga samman med graden av deltagande i det civila samhället. Med andra ord personer som 

har en god förankring i det offentliga Sverige i form av arbete, utbildning och familj är de 

som engagerar sig ideellt. 

  

Propositionen En politik för det civila samhället uppger följande avseende jämställdhet: 

”statistiken visar att det föreligger skillnader mellan könen och vilken typ av ideellt arbete 

man ägnar sig åt. Detta då kvinnor synes engagera sig mer inom områdena omsorg, 

solidaritet, kultur och religion. Vidare är de överrepresenterade i humanitära organisationer, 

patientorganisationer, föräldraföreningar, religiösa organisationer och kulturföreningar. 

Männen är i stället överrepresenterade inom organisationer som ägnar sig åt motor och idrott 

och även inom hobbyföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, politiska partier, 

ordenssällskap och aktieföreningar. Enligt Eva Jeppsson Grassmans och Lars Svedbergs 

forskning, som refereras i Folkrörelseutredningens betänkande, återfinns kvinnor i högre 

utsträckning än män på positioner med begränsad makt, men med stort ansvar, exempelvis 

inom socialt inriktade organisationer. De återfinns också längre ner i beslutshierarkin.” 

Avseende etnisk bakgrund visar propositionen En politik för det civila samhället på att 

svenskfödda är mer delaktiga i den ideella världen när det gäller andra aktiviteter än 

medlemskap. Propositionen uppger att det föreligger ett tydligt samband mellan utanförskap i 

betydelsen av arbetslöshet, låg inkomst, begränsat socialt nätverk och låg utbildning och en 

låg nivå av ideellt engagemang. Det finns också en tydlig underrepresentation av personer 
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med utländsk bakgrund på förtroendeposter i föreningslivet. De stora och etablerade 

organisationerna inom det civila samhället tycks främst vara verksamma i välmående 

stadsdelar och samhällen. Propositionen nämner även att skillnaderna mellan den 

svenskfödda befolkningen och den utlandsfödda befolkningen avseende deltagande i det 

civila samhället talar för att politiken för det civila samhället borde uppmärksamma frågor 

såsom etnisk mångfald. Vidare har det noterats att unga ofta väljer andra former för sitt 

engagemang än det traditionella föreningslivet. 

 

Av de uppgifter som framkommer i En politik för det civila samhället samt betänkandet  

Palett för ett stärkt civilsamhälle finns det begränsat med information kring befintlig 

särbehandling och diskriminering inom det civila samhället generellt. Det framkommer att 

det föreligger en särskilt stor brist avseende vetskap utifrån diskrimineringsgrunderna. Detta 

då befintlig statistik över medlemskap och övrigt deltagande i föreningslivet inte är uppdelad 

enligt diskrimineringsgrunderna. För närvarande finns det också begränsat med information 

om upplevd diskriminering bland dem som valt att engagera sig i det civila samhällets 

organisationer. 

 

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med propositionen, en politik för det civila 

samhället är det tydligt att det föreligger skillnader avseende ideellt deltagande mellan olika 

delar av befolkningen. Forskarna poängterar att skillnaderna ej behöver vara problematiska i 

sig. Samtidigt talar propositionen för att förutsättningarna för att delta i det civila samhällets 

verksamhet bygger på ojämlika villkor mellan olika delar av befolkningen. Det vill säga det 

är svårare för människor att engagera sig i det civila samhället om man inte sedan tidigare har 

någon anknytning. De ojämlika villkoren är problematiska om det är så att människor i grund 

och botten vill engagera sig, men avstår för att ”trösklarna” upplevs som för höga. Enligt En 

politik för det civila samhället är ”ojämlikheten  också ett problem mot bakgrund av att 

ideellt deltagande generellt sett sammanfaller med positiva faktorer, såsom en högre grad av 

tillit till andra människor och till samhället och en bättre självskattad hälsa. Vidare är det en 

brist om de nätverk som det civila samhället kan tillhandahålla inte är tillgängliga för 

människor som befinner sig i utanförskap, eftersom tillgången till nätverk också har stor 

betydelse för möjligheterna att få ett arbete.” 

Enligt Palett för ett stärkt civilsamhälle, har det framkommit kritik från civilsamhällets 

organisationer som har handlat om att de inte vet vem som bjuds in och hur urvalet görs i 

olika sammanhang avseende dialogen mellan offentliga Sverige och civilsamhället. Från 

offentliga aktörer finns å andra sidan kritik mot bristande mångfald från civilsamhället när 

det gäller representationen i olika sammanhang. 

Ovanstående text har nämnt några mekanismer som påverkar vilka som engagerar sig i det 

civila samhället. Därutöver är det även viktigt att ställa sig frågan om hur vi påverkas av de 

maktstrukturer och normer som finns i vårt samhälle? Makt, normer, privilegier samt 

intersektionalitet är viktiga ord att reflektera kring när vi talar om vilka röster som hörs, 

representeras och accepteras i vårt samhälle dvs vilka som är röstbärare. Med syftet att vi alla 

skall ha ett gemensamt språk på vår dialog har vi samlat definitioner på nedanstående 

begrepp; 

  

Makt: 

Makt är ett begrepp som återfinns inom olika vetenskaper såsom sociologin, teologin, 

organisationsteorin samt filosofin. Begreppet beskriver förmågan att driva igenom sin vilja 

trots motstånd. Makt kan beskrivas som en tillgång till kapital vilket kan användas enligt 

egen vilja. Kapitalet kan vara ekonomiskt, socialt, politiskt osv. 
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Normer: 

Normer kan beskrivas som föreställningar och oskrivna regler som utgör ramar/gränser för 

hur något eller någon förväntas vara eller göra. Normer handlar också om vilka människor vi 

förväntar oss att finna på olika platser i samhället. Detta kan också beskrivas på följande sätt; 

”normer och värderingar bildar tillsammans ett system som kan kallas för hegemoni. 

Hegemoni står för den ledande positionen i systemet av normer och värderingar. Vanliga 

exempel är vithetens hegemoni och heterosexualitetens hegemoni.” (Nordberg & Rindå 

2006) Till exempel förväntar vi oss ofta vita heterosexuella medelålders män som ledare 

medan om vi talar om lokalvårdare (städare) tänker vi oftast på personer med utländsk 

härkomst. Normer är oftast osynliga tills någon bryter mot dem. Det är av vikt att veta att 

normer skapas i maktförhållanden och i möten människor emellan. Normer är föränderliga 

och ser olika ut beroende på tid och plats, dvs de ter sig olika i olika samhällen och livsrum. 

  

Privilegier: 

Privilegier är fördelar man får och till skillnad från makt är de inte lika enkla att påvisa. De 

behöver inte vara tydliga och personer som har privilegier är inte alltid medvetna om dessa. 

Precis som med makt spelar ålder, klass, funktionsförmåga och etnicitet stor roll. Makt 

medför privilegier. 

 

Intersektionalitet: 

Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika 

situationer av förtryck och maktordningar som skapas i skärningspunkter för maktrelationer 

baserade på ras, kön och klass.    

 

Källor: 

https://www.ne.se/ 

Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13 

En politik för det civila samhället, Prop. 2009/10:55 

Nordberg, Stefan & Rindå, Joakim (2006) Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i 

förskolan 

  

Regeringens arbete med frågor kring det civila samhällets representativitet 

Prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället 

Riksdagen beslutade i februari 2010 om propositionen En politik för det civila samhället som 

innehåller mål och inriktning för politiken för det civila samhället. Målet för politiken för det 

civila samhället är att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av 

demokratin. Detta ska ske genom att i dialog med det civila samhällets organisationer 

utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, stärka dess 

förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden, samt fördjupa och sprida 

kunskapen om det civila samhället. 

  

Propositionen utgör grunden för regeringens civilsamhällespolitik. Läshänvisning till kapitlen 

som berör civilsamhället och representativitet och som därför ligger till grund för vår 

https://www.ne.se/


6 

 

gemensamma diskussion: 5.4.1, 5.4.2, 9.2.1 

http://www.regeringen.se/49b70c/contentassets/626c071c353f4f1d8d0d46927f73fe9c/en-

politik-for-det-civila-samhallet-prop.-20091055 

  

SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle – även kallad ”Paletten” 

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att på 

olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att 

utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social 

sammanhållning. Uppdraget omfattar att analysera och bedöma om organisationernas särart 

och ställning i förhållande till nationell lagstiftning och EU-rätt kan och bör utvecklas eller 

tydliggöras, samt att lämna förslag till hur organisationernas möjligheter att delta i offentlig 

upphandling kan förbättras. I uppdraget ingår också att undersöka behovet av ett samlat 

administrativt stöd till det civila samhällets organisationer. Utredningen ska vidare föreslå hur 

det civila samhällets villkor kan stärkas så att dess roll i demokratin kan värnas och utvecklas 

samt föreslå åtgärder från det offentliga för att det civila samhällets organisationer i större 

omfattning ska nå ut till delar av befolkningen som står utanför det civila samhällets 

organisationer och inom sina organisationer engagera en större mångfald människor. 

  

Läshänvisning till de kapitel i Paletten som berör civilsamhället och representativitet och som 

därför ligger till grund för vår gemensamma diskussion är följande: 4.1.4 (framförallt Vilka 

bjuds in och vilka deltar s.123), 4.2.2 (framförallt Tecken på ändrade organisationsformer s. 

148-150) och 4.3.1   

http://www.regeringen.se/contentassets/907a5e554a23428f9aef3c2d7221a2de/palett-for-ett-

starkt-civilsamhalle-sou-2016_13.pdf 

  

Representativitet i dialog mellan det civila samhället och regeringen 

Partsgemensamt forum 

Urvalet till PGF görs av civilsamhällets representanter enligt de kriterier forumet ställt upp. I 

det arbetet ställdes tydliga krav upp att forumet som helhet skulle spegla en pluralism 

avseende stora och små organisationer, stad och landsbygd, minoritetsorganisationer, olika 

sektorer, gamla och nya, klassiska organisationsformer samt nätverk, trossamfund, 

fackföreningar, barn och ungdom, funktionsvariation med mera. Möjligheten att nominera en 

organisation till forumet gick ut till samtliga organisationer för vilka MUCF hade 

kontaktuppgifter, samt ytterligare ett par hundra organisationer där civilsamhällets 

organisationer hade egna kontaktuppgifter och/eller nätverk. 

Sakråd 

Efter inrättandet av PGF under 2009, som följd av den nya politiken för det civila samhället, 

växte det fram en insikt i dialogen mellan civilsamhället och det offentliga att det finns ett 

behov av nya och andra modeller för samverkan mellan parterna. Sakråd kom till stånd efter 

en sådan insikt från dialogen i forumet, och under 2016 erbjöds organisationer inom PGF att 

ingå i en referensgrupp som bollplank i framtagandet av en ny modell.  

 

 

 

http://www.regeringen.se/49b70c/contentassets/626c071c353f4f1d8d0d46927f73fe9c/en-politik-for-det-civila-samhallet-prop.-20091055
http://www.regeringen.se/49b70c/contentassets/626c071c353f4f1d8d0d46927f73fe9c/en-politik-for-det-civila-samhallet-prop.-20091055
http://www.regeringen.se/49b70c/contentassets/626c071c353f4f1d8d0d46927f73fe9c/en-politik-for-det-civila-samhallet-prop.-20091055
http://www.regeringen.se/49b70c/contentassets/626c071c353f4f1d8d0d46927f73fe9c/en-politik-for-det-civila-samhallet-prop.-20091055
http://www.regeringen.se/contentassets/907a5e554a23428f9aef3c2d7221a2de/palett-for-ett-starkt-civilsamhalle-sou-2016_13.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/907a5e554a23428f9aef3c2d7221a2de/palett-for-ett-starkt-civilsamhalle-sou-2016_13.pdf
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Vad är sakråd? 

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en avgränsad 

sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer. Sakråd 

kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. 

  

Metoden består av ett antal delmoment som gör det tydligt för alla deltagare vad som är syftet 

med sakrådet, vilka som bjuds in, vilka frågor som tas upp och hur de processas under 

sakrådet samt hur synpunkter tas omhand och återkopplas. Inbjudan och slutdokumentation 

för sakråd presenteras på regeringens webbplats. 

  

Vilka bjuds in till ett sakråd? 

Det är Regeringskansliet som tar initiativ till ett sakråd och som avgör vilka organisationer 

som ska bjudas in. Urvalet sker utifrån en bedömning av behovet av fördjupad kunskap och 

breddat perspektiv i den enskilda sakfrågan. 

  

Ersätter sakråd befintliga samrådsformer i Regeringskansliet? 

Nej. Sakråd är en frivillig arbetsmetod inom Regeringskansliet som kan användas av samtliga 

departement vid behov av fördjupat beslutsunderlag i sakfrågor. Sakråd kompletterar andra 

former av beredning och samråd, och ersätter inte heller andra sätt för det civila samhällets 

organisationer att lämna synpunkter, avge remissyttranden etc. 

  

Hur har metoden sakråd tagits fram? 

Sakråd är framtaget av Regeringskansliet tillsammans med cirka 100 organisationer från det 

civila samhället. Metoden utgår från de sex principer som är grunden för regeringens politik 

för det civila samhället: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 

öppenhet och insyn samt mångfald, och från den europeiska koden för idéburna 

organisationers medverkan i beslutsprocessen. 

  

Vilka sakråd har genomförts? 

På www.regeringen.se/sakrad finns en lista på de sakråd som är på gång eller har genomförts.  

 

Representativitet utifrån olika sätt att engagera sig - hur organiserar sig 

människor idag? 

I media diskuteras idag frekvent att organiseringen bland medborgare sker på nya eller andra 

sätt jämfört med tidigare. De nya sätten för att engagera sig ser väldigt olika ut men de allra 

flesta grundar sig kring att organisering idag sker genom olika digitala verktyg. Det är dock 

svårt att inhämta statistik kring de nya sätten att engagera sig. Den statistik som finns rör ofta 

unga och sociala medier - då unga jämfört med vuxna använder sociala medier i större 

utsträckning. 

 

Det finns flera exempel att lyfta på det som benämns nya sätt att engagera sig. Det kan vara 

allt från att twittra sina politiska åsikter, gästposta på Instagram-konton, vara en del av en 

Facebook-grupp och samla människor som vill organisera sig därigenom. Ett konkret sådant 

exempel är Streetgäris, en intersektionell folk - och opinionsbildande rörelse för kvinnor och 

icke-binära vilket också är en ideell förening. Deras medlemmar är samlade i en Facebook-

grupp med över 9 000 medlemmar vilket har resulterat i flera panelsamtal, nätverk och 

demonstrationer. Sprungen ur denna grupp har bland annat nätverket Pensionsrättvisa 

http://www.regeringen.se/sakrad
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kommit. Dessa exempel benämns ofta inom civilsamhället och av det offentliga som nätverk, 

och lyfts inte sällan fram som något annat än en förening/etablerad organisation. 

  

Namninsamlingar är ett annat traditionellt sätt att engagera sig som har gått från papper till 

digital form. Exempelvis gjorde ”folkkampanj för asylrätt” ett omfattande arbete med att 

samla in namn till regeringen för att stoppa exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd. 

  

Det som är karakteristiskt för det som benämns som nya sätt att organisera sig är att det inte 

sällan sker helt digitalt, och utan något formellt medlemskap i en organisation. Genom 

online-nätverk, namninsamlingar och att ha sin bas av aktiva på internet är ofta syftet att 

inspirera fler människor till politiska aktiviteter, organisering och mer handling ute i 

”verkligheten”. 

 

Det är samtidigt lite av en myt att föreningslivet organiseras väldigt annorlunda idag än förr. 

Ungefär samma trend har beskrivits under stor del av 1900-talet, och på ungefär samma sätt. 

Det vill säga att den klassiska föreningsmodellen med medlemmar skulle vara utmanad eller 

minskande. Det stämmer dock inte varken på lång eller kort sikt när man studerar mer 

forskning parallellt. Lars Svedberg (Folk i rörelse - medborgerligt engagemang 1992-2014) 

visar med sin forskning snarare på att engagemanget i Sverige är förvånansvärt stabil, och 

särskilt vid internationell jämförelse. Snarare är det så att det ideella engagemanget ökat i 

modern tid. Andra studier (Vogel m.fl, 2003) som påvisar lägre engagemang har enbart 

studerat utvecklingen ur ett (parti)politiskt perspektiv, och då utifrån medlemskap.  

 

Även Tobias Harding (Third Sector Organizations Facing Turbulent Environments: Sport, 

Culture and Social Services in Five European Countries, 2010) lyfter att civilsamhället i 

Sverige sticker ut med generellt väldigt starka ideella organisationer som inte likt i andra 

Europeiska länder främst utför välfärdstjänster.  

  

Den studie som hänvisas till i propositionen (2009/10:55) som beskriver ett förändrat sätt för 

människors organisering är en överblicksstudie av Erik Amnå (Ds 1995:30), men den 

studerade inte en längre tidshorisont. Det behöver med andra ord inte vara en motsättning att 

digitaliseringen möjliggjort nya sätt att organisera sig på. Det som går att se nu i senaste årens 

rapportering kring nya/alternativa rörelser är att exempelvis sociala medier gör att tillfälliga 

nätverk och upprop snabbare blir mer synliga = spridningen blir på kort tid större. 

Befolkningsstudien från Ersta Sköndal visade dock att bland dem som beskrevs aktiva inom 

detta nya område, nätaktivism, var en stor majoritet (71 procent) också aktiva i en traditionell 

organisation/förening. Det var enbart omkring 4 procent av nätaktivisterna som inte alls 

arbetat ideellt i traditionell mening. Slutsatsen från Svedberg, von Essen och Jegermalm i 

befolkningsstudierna 2009 och 2014 var därför att nätaktivism inte ersätter traditionellt 

föreningsarbete utan snarare kompletterar det. 

 

Vad gäller nya/alternativa rörelser går det också att konstatera att nu, liksom förr, försvinner 

några när behovet försvinner (eller ibland övertas av staten) medan för andra formaliseras 

uppropet och blir en förening när engagemanget behöver bli varaktigt. Jämför exempelvis 

“Hej Främling” som började som initiativ de första åren, men nu blivit en ideell förening med 

styrelse, medlemmar och intern demokrati. 

 

Mer läsning:  

Folk i rörelse - medborgerligt engagemang 1992-2014 

Third Sector Organizations... (CINEFOGO) 

http://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:808859/FULLTEXT01.pdf
http://synpunkter.blogspot.se/2010/06/ny-bok-tredje-sektorn-i-europa.html


9 

 

Fördjupning: Aktiviteter och organisering bland unga på internet  

En av de grupper i samhället som beskrivs marginaliserad är unga, som dels saknar rösträtt 

och kan utöva demokratisk påverkan via allmänna val, men därtill i lägre utsträckning än 

vuxna får inflytande och makt över sina egna liv och samhällsutvecklingen. Nedan följer en 

fördjupning för gruppen unga, som exempel på en sådan bland andra och vad 

marginaliseringen kan få för effekter. På motsvarande sätt kan andra grupper, som personer 

med funktionsvariation, kvinnor, äldre, hbtq-personer, färgade och troende påverkas. 

 

Sociologen Simon Lindgren har gjort en översikt av forskning om ungas intresseområden, 

aktiviteter och organisering på nätet. Trösklarna för att kunna delta och uttrycka sig menar 

han har sänkts genom de nya digitala medierna. Den tidigare uppdelningen mellan producent 

och konsument har ersatts av en deltagarkultur, där allt fler unga interagerar via nya medier 

och enligt nya regler. Mycket av den forskning som har bedrivits om ungas organisering på 

nätet är kopplad till de förväntningar som har förknippats med nätet när det gäller 

formeringen av en ny typ av offentlighet eller civilt samhälle. Internets utveckling har 

inneburit lika dramatiska sociala och kulturella förändringar som teknologiska och 

ekonomiska omvälvningar. Villkoren för ungas organisering har också förändrats. Digitala 

och sociala medier gör det möjligt att knyta an till andra unga på nya sätt. Online-nätverk 

används ofta som en förstärkning av redan befintliga sociala relationer. Nätet kan också föra 

samman individer som delar nischade specialintressen. 

  

Forskningen visar på flera motsatta tendenser: 

• Vissa lyfter att unga har blivit mindre engagerade i det civila samhället och har lägre 

intresse av och mindre kunskap i sociala och politiska frågor. Andra menar samtidigt att 

ungas engagemang i sakfrågor aldrig varit större, men att det inte kanaliseras i de traditionella 

politiska kanalerna som förr. 

• Vissa menar att ungas politiska engagemang numera oftare tar sig uttryck i specifika 

kampanjer eller avgränsade frågor och att unga organiserar sig i lösa och decentraliserade 

nätverk som baseras på icke-traditionella former av kommunikation, då de känner sig 

främmande inför mer konventionella politiska forum. Det kan också handla om att 

makthavare ignorerar viktiga ungdomsfrågor samtidigt som de har svårt att hitta bra sätt att 

kommunicera med unga. Det finns även motstridiga perspektiv på de nya digitala mediernas 

roll för ungas organisering: 

• Vissa menar att nätanvändningen hotar att urvattna engagemanget och trivialisera det 

offentliga samtalet. 

• Andra ser nätet som själva lösningen på frågan om unga människors ointresse av att delta i 

det civila samhället, där nätets nätverkande medborgarskap präglas av inkludering, 

deltagande, aktivitet och kreativitet. Den digitala organiseringen bland unga följer också 

andra mönster än den traditionella organiseringen. Unga samlas kring gemensamma intressen 

eller en gemensam strävan, så kallade affinitetsutrymmen, snarare än på basis av exempelvis 

klass och kön. Forskaren menar att det är en minoritet av unga som använder nätet för 

engagemang och organisering i någon civilsamhällelig bemärkelse och att vi därför måste 

vara försiktiga med att utropa spontan organisering i lösa nätverk online som ett fullgott 

alternativ till offlineorganisering. 

 

De som organiserar sig på nätet är i regel samma individer som är aktiva offline. Man bör 

därför inte generalisera unga medieanvändare som aktiva publiker utan att ta 

informationssamhällets strukturerade maktrelationer i beaktande. Det finns en digital klyfta 

mellan dem som har tillgång till digitala verktyg och plattformar, och den rätta kunskapen för 
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att använda dem, och de som inte har det. Vid analys av sociala och kulturella mönster är det 

viktigt att komma ihåg att olika faktorer som klass och etnicitet kan spela en stor roll för hur 

tillgång och färdigheter är strukturerade och fördelade. Lindgren efterfrågar mer kunskap om 

hur föreningsliv och intresseorganisationer använder digitala och sociala medel i sitt arbete, 

och om hur staten, landstingen och kommunerna kan arbeta för att möta digitaliseringens 

utmaningar. 

 

Läs hela rapporten: https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus-

14.pdf 

  

Vilka röster är det som får höras? 

Enligt MUCF:s studier om ”Ungas fritid och organisering på nätet” lyfts hur de nya medierna 

kan tillhandahålla möjligheter för marginaliserade grupper som hamnat utanför den 

traditionella politiken. Den traditionella politiken är i bemärkelsen det som sker under mer 

formella och äldre former så som att kommunstyrelsens träffas, medborgardialoger och att 

delta på ett partis medlemsmöten. 

  

De senaste åren har det växt sig större med att marginaliserade grupper i samhället startar 

diverse Facebook-grupper och Instagram-konton, inte sällan separatistiska. Det vill säga att 

endast de berörda får kommentera/delta i diskussionerna. Exempel på det är Makthavarna 

som är en plattform för personer som rasifieras att dela med sina livshistorier och sprida 

medvetenhet om vårt rasistiska samhälle. Klasshat är ett konto som delar historier av folk 

med lägre socioekonomisk status och deras vardag och motgångar i livet. Andra exempel är 

#kvinnohat, #blattepride och #svartkvinna. Alla konton har en gemensam nämnare och det är 

att det är marginaliserade grupper som skapar sina egna plattformar och ger människor ur 

gruppen möjligheten att få sin röst hörd, som kanske inte får i andra sammanhang. Flera av 

dessa konton har vuxit och blivit mer traditionella föreningar eller börjat föreläsa och röra sig 

mer i fysiska rum. Exempelvis har Makthavarna hållit i föreläsningar om antirasism i flera 

skolor. 

  

Vad vi kan utläsa ur statistiken är också att det är fler unga än äldre som exempelvis 

debatterar politik på internet, enligt MUCF:s statistik från 2007 om medborgerligt deltagande 

mellan unga och vuxna. 

  

Representativitet: vad finns det för utmaningar? 

Utmaningarna är flera.  

 

Dels är det tydligt att marginaliserade grupper ofta är de som behöver representeras mer i de 

traditionella politiska rummet, då de idag inte upplever att de får den platsen. Istället skapas 

egna politiska plattformar med hjälp av nätet. Risken med det är att diskussionen och arbetet 

för att göra de traditionella politiska rummen mer representativa och inkluderande försvinner 

för att man ser dessa grupper ”överrepresenteras” på nätet. Men i verkligheten besitter dessa 

grupper väldigt ofta mindre reell makt och politiskt inflytande. Det är viktigt att inte glömma 

bort det. Framväxten av det som ovan beskrivits som nya former för organisering kan således 

vara en effekt av begränsande normer och strukturer i det övriga civilsamhället, politiska 

partier och den representativa demokratin inkluderad. 

 

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus-14.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus-14.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus-14.pdf
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Ett exempel på detta är att den politikutveckling som tidigare skedde till stor del i 

folkrörelsepartier av lokala grupper, kretsar/distrikt och medlemmar numera sker i större 

utsträckning i tankesmedjor eller via PR/PA-bolag. Här har det blivit mindre tydligt vilka 

som representeras - finansieringen är ofta dold, det är oklart vem/vilka som står bakom och 

svårt att veta det egentliga syftet. Spårbarheten är liten, och det blir svårt för någon att ställa 

någon till svars eller veta vems röst det är som hörs. Effekten förstärks av att partierna har 

färre medlemmar, och det diskuteras av forskare att bristen på förankring, det vill säga 

representation, leder till en ökad misstro generellt för samhällskontraktet och relationen 

mellan stat, civilsamhälle och medborgare (Widfeldt 1997, Teorell 1998, Pettersson m.fl 

2000 samt Daalder 1992). 

 

Avsaknaden av en intersektionell mångfald i det etablerade civilsamhället kan således leda 

både till en falsk bild av överrepresentation, samt en upplevd exkludering som minskar 

legitimiteten till det demokratiska samhället i stort. Effekten av detta förstärks med 

mediebilden av att organiseringen sker i en annan form idag än förr. Resultatet kan bli att det 

upplevs mer viktigt idag att lyssna till fler olika typer av röster, även om effekten kan bli att 

ett tillfälligt upprop kring en avgränsad sakfråga kan få väldigt stort genomslag trots att det 

kanske varken finns stöd från en stor bredd av medlemmar eller förankring för ståndpunkten i 

samhället. 

 

En annan utmaning rör ungas delaktighet. Enligt statistiken är det också procentuellt fler unga 

som engagerar sig politiskt med digitala verktyg, bland annat för att unga som grupp har ett 

större avstånd till demokratin och dess beslutsprocesser. Tidigare har man sett det som en 

förutsättning att träffas ansikte mot ansikte för ett meningsfullt deltagande i det civila 

samhället.  

 

MUCF gör en årlig rapport om det civila samhällets villkor. I 2017 års rapport finns ett 

särskilt fokus på civila samhällets organisationer i utsatta områden. Rapporten visar bl a att 

föreningar i utsatta områden är bättre på att nå underrepresenterade grupper än föreningar i 

andra områden. MUCF uttrycker i rapporten ett behov av att ta fram mer kunskap om vad 

som hindrar underrepresenterade grupper att engagera sig i det civila samhällets 

organisationer och delta i samhällslivet. 

 

Avslutningsvis riskerar dessa utmaningar att förstärka varandra. Samtidigt som det alltså idag 

finns sätt att engagera sig på, som får snabbare eller större genomslag medialt och i 

samhällsdebatten = det är lättare att göra sin röst hörd, riskerar det att ske på bekostnad av 

marginaliserade grupper och individer. De som saknar ekonomiska eller humana resurser att 

driva större kampanjer får svårare att höras. De som kunskapsmässigt har svårt att förhålla sig 

till detta framväxande sätt att driva opinion, rörande språk, former och processer, drabbas av 

en svårighet att delta på lika villkor. De som upplever ett utanförskap eller tröskel för 

deltagande redan från början, och som saknar plattformar själv, riskerar att drabbas av ett 

systematiskt maktunderläge. De riskerar att inte inkluderas i civilsamhället, har svårt att 

skapa egna kanaler för att göra sin röst hörd, och marginaliseras i de kanaler där det finns viss 

chans att höras. 

Medborgaragenda och intressegruppsagenda  

En undersökning från Göteborgs universitet visar att svenska organisationer är politiskt 

aktiva på de områden som opinionen tycker är mest viktiga. Samtidigt finns det områden som 

opinionen inte fäster så stor vikt vid, men där det ändå pågår mycket påverkansaktivitet från 
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organisationer. Ett sådant område är frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, och detta 

är också ett område där civilsamhällesorganisationer är aktiva i särskilt hög grad. 

Civilsamhällesorganisationer är också i högre grad än andra organisationer aktiva i frågor om 

migration och integration. 

  

När det gäller vilka åsikter i specifika sakfrågor som företräds av intresseorganisationerna så 

finns det något av en slagsida åt höger i organisationernas aktivitet i jämförelse med 

opinionen – detta gäller främst frågorna om privatisering och vinster i välfärden. Det finns 

inte någon tydlig ”grön” tendens. Däremot finns en stark invandringsvänlig tendens i 

organisationernas politiska aktivitet i förhållande till opinionen. Både när det gäller 

flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring är organisationerna mer positiva än opinionen. 

  

Detta resultat ställer frågan om representativitet som ett normativt ideal på sin spets. I 

synnerhet civilsamhällesorganisationer är i hög utsträckning engagerade i frågor om 

mänskliga rättigheter, migration och integration. Gemensamt för dessa frågeområden är att de 

ofta handlar om grupper som är i minoritet i samhället, och därför kan förväntas ha svårare att 

göra sin röst hörd i den representativa demokratin. Kanske gör civilsamhällesgrupperna 

därför exakt det de ska göra i demokratin – nämligen försvara mänskliga rättigheter (ofta 

minoriteters rättigheter) i majoritetssamhället. 

  

Läshänvisning: 

https://www.mucf.se/sites/default/files/hur_val_representerar_svenska_intresseorganisationer

_den_svenska_opinionen.pdf 

https://www.mucf.se/sites/default/files/hur_val_representerar_svenska_intresseorganisationer_den_svenska_opinionen.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/hur_val_representerar_svenska_intresseorganisationer_den_svenska_opinionen.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/hur_val_representerar_svenska_intresseorganisationer_den_svenska_opinionen.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/hur_val_representerar_svenska_intresseorganisationer_den_svenska_opinionen.pdf

