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Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 15 november: 

Civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet  

 

Inledning till temat  

När temat antogs beslutades följande beskrivning: 

”Var går gränsen för vilka organisationer som det offentliga vill samverka med och fördela bidrag 

till? Organisationerna kan utbyta idéer och Regeringskansliet kan göra inspel och öka sin kunskap 

om civilsamhällesorganisationernas olika värdegrunder och mångfald.” 

Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga 

rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och 

värdighet står i centrum. Detta framgår av regeringsformen och internationella konventioner som 

Sverige har anslutit sig till. Samhällets värdegrund i betydelsen demokratin och de mänskliga 

rättigheterna behöver därför inte slås fast; den gäller redan, och den vilar till stora delar på 

universella regler. Källa: Regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund. 

Civilsamhället är mångfacetterat och vilar på många olika värdegrunder. Civilsamhället bidrar till att 

öka det demokratiska deltagandet och det folkliga inflytandet men också till att bevara en 

samhällelig värdegrund baserat på demokrati och alla människors lika värde. Relationen mellan 

regeringen och de idéburna organisationerna ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från 

bådas förutsättningar och tillvarata bådas perspektiv och kompetens.   

Dialogen på partsgemensamt forum blir därför ett tillfälle att fundera över vart gränsen går för vilka 

organisationer det offentliga vill samverka med. Det är ett tillfälle att lyfta civilsamhällets olika 

värdegrunder, jämföra hur värdegrunder historiskt har skiljt sig åt och jämföra idéer om vad som är 

värdegrunden. För att kunna göra det krävs det också reflektion över sin egen samverkan, om olika 

former av samverkan kräver olika former av värdegrund och vad den värdegrunden består av.  

För civilsamhällets organisationer kan värdegrunden vara dokumenterad men även uttryckas 

implicit i andra styrdokument t.ex. stadgar, idépolitiska program, verksamhetsplaner, handlings-

planer osv.  

 

Frågor för forumet 

Del 1: Civilsamhällets värdegrunder 

Frågorna nedan diskuteras inledningsvis i mindre grupper för att sedan redovisas i helgrupp. 

På vilket sätt har ni dokumenterat er värdegrund?  

På vilket sätt har er värdegrund utvecklats de senaste åren? Vad föranledde processen? Vad har 

ni lärt er? 

Kan er värdegrund innebära ett hinder för samverkan med andra delar av det civila samhället? 

Resultatet redovisas i helgrupp där frågorna besvaras 

 Vad kan regeringen göra? 

 Vad kan civilsamhället göra? 

 Vad kan vi göra tillsammans? 
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Del 2: Vem får vara med? 

Frågorna nedan kommer inledningsvis att hanteras på ett påverkanstorg följt av samtal i helgrupp. 

1. Finns det villkor som riskerar att exkludera organisationer som bör få tillgång till statliga 
bidrag utifrån följande strukturella villkor?  

– Har ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. 

– I sin verksamhet respekterar demokratins idéer 

– I sin verksamhet respekterar principen om jämställdhet 

– Har förbud mot diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna om det inte finns ett legitimt 
ändamål för särbehandling. 

2. Vilka villkor bör en organisation uppfylla för att delta i dialog med regeringen? 
Med dialog menas att initiativ till kontakt kan tas av både civilsamhället och det offentliga. Dialog 
bygger på gemensamma intressen och ett regelbundet utbyte av synpunkter.  

 

De strukturella villkoren för statliga bidrag till organisationer inom det civila samhället från 

regeringens proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället finns tillgängliga vid Torg 1. 

Se sid. 8 i underlaget. 

Resultatet redovisas i helgrupp där de frågorna besvararnas 

 Vad kan regeringen göra? 

 Vad kan civilsamhället göra? 

 Vad kan vi göra 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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Bakgrund till dialogen 
 

Inledning 

Vårt samhälles grundläggande värden – demokratin och de mänskliga rättigheterna – är 

formulerade i grundlag, främst regeringsformen, och internationella konventioner. De utgör med 

andra ord en fastlagd värdegrund för samhället som alla bör förhålla sig till. En grundläggande 

acceptans av och förståelse för dessa normer är en nödvändig del av social sammanhållning och 

utgör därmed en utgångspunkt för värdegrundsdialogen.  

Följ länken nedan om du vill läsa mer om regeringsformen 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ 

Följ länken nedan om du vill läsa mer om de mänskliga rättigheterna 

http://www.manskligarattigheter.se/sv 

 
Begreppet ”värdegrund” i civilsamhället 

Civilsamhällets organisationer bedriver sina verksamheter utifrån en rad olika värdegrunder. En del 
organisationer har formaliserat och dokumenterat sina värdegrunder men vanligen visar sig 
värdegrunden genom andra styrdokument som idéprogram, verksamhetsplaner etc. 

Riksidrottsförbundet var tidigt ute, på förbundets stämma 2009 antog svensk idrott en gemensam 
värdegrund med fyra huvudpunkter: glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, rent spel och 
viktigast i det här sammanhanget, demokrati och delaktighet. 

I Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten vill” formuleras demokratibegreppet så här: 

Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter sina 
och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder, 
kön eller etnisk bakgrund, är delaktiga i de beslut som formar deras verksamhet. En viktig 
del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje medlem, utifrån sina åldersmässiga 
och andra förutsättningar, kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl 
genom demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och 
tävlingen. Särskilt gäller detta barn och ungdomar, som därmed i idrottsföreningen får tidig 
träning i demokratins grundläggande spelregler. 

Demokratibegreppet handlar om medbestämmande och delaktighet, men också om respekt och 
hänsyn. Den utgår från en människosyn som bygger på alla människors lika värde. 

Nedan följer några andra exempel på värdegrundsarbete hämtade från regeringens skrivelse 
2009/10:106 ”Dialog om samhällets värdegrund”. 

Inom verksamheten Elektra på Fryshuset i Stockholm bedrivs flera verksamheter med anknytning 
till värdegrundsfrågor och de mänskliga rättigheterna, bl.a. utbildningen Sharaf hjältar och 
hjältinnor. Syftet med Sharaf hjältar och hjältinnor är att motivera unga män och kvinnor med rötter 
i hederskulturer att ta avstånd från hedersförtryck. Genom utbildning får deltagarna kunskap och 
tillfälle att föra dialog och reflektera om frågor om mänskliga rättigheter och demokrati och kan på 
så sätt agera förebilder och kämpa för sin egen och andras frihet. Inom Elektra stöds också unga 
kvinnor och män som befinner sig i hederskonflikter, bl.a. genom att de slussas vidare i akuta 
situationer och genom att kontakter med myndigheter förmedlas. Stödverksamheten arbetar också 
för att stärka nätverk av professionella som är aktiva inom området samt med förebyggande 
verksamhet, såsom föreläsningar för tjänstemän och andra som kommer i kontakt med ungdomar. 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/
http://www.manskligarattigheter.se/sv
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Den ideella organisationen ALMAeuropa har utarbetat en föreläsningsserie om värdegrundsarbete 
i teori och praktik med inriktning på mångkultur, mångfald och mänskliga rättigheter. 
Föreläsningsserien riktar sig till personal som arbetar med barn och ungdom inom kommuner. Ett 
arbetsmaterial om värdegrundsarbete för årskurs 4–6 har också tagits fram, där frågor om bl.a. 
identitet och tillhörighet behandlas… 

Vi är Landskrona (VäL) är en ideell förening som har till ändamål att inspirera och erbjuda 
landskronabor stimulerande och givande kulturmöten där landskronabor utifrån gemensamma 
intressen – inte bakgrund, ålder, kön eller nationalitet – kan diskutera värdegrundsfrågor. VäL är 
också en mötesplats för dialog och samverkan mellan nyanlända och sedan länge boende i 
Landskrona. Föreningens övergripande mål är att motverka social uteslutning i Landskrona genom 
att främja förståelse och gemenskap. VäL bedriver bl.a. verksamheterna LA Stories för dialog och 
delaktighet kring demokrati och mänskliga rättigheter. Inom ramen för LA Stories filmas 
landskronabor när de berättar om sin bild och uppfattning av Landskrona. 

MOD – mångfald och dialog – är ett pedagogiskt koncept som används för att motverka fördomar 
och diskriminering. MOD-utbildningar bedrivs av studieförbunden Sensus och Bilda. MOD bygger 
på folkbildningens ideal om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna 
erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlings-
mönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan. MOD utgår från alla människors lika 
värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dialogen är 
central i MOD. Dialog står för samtal och utgår från att varje människa har och är en livsberättelse. 
Dialogen enligt MOD-konceptet ska ske med respekt för deltagarnas rätt att tycka och tro som de 
vill, men genom att öppna för motstridiga perspektiv utmanas deltagarna också att se konse-
kvenserna av övertygelser, handlingar och strukturer. 

 

Begreppet ”värdegrund” i offentliga sammanhang 

Begreppet ”värdegrund” är relativt nytt i offentliga sammanhang, de facto så pass nytt att det inte 
finns med i de senare årens översyn av stödet till det civila samhället, exempelvis: 

- Bidrag till ideella organisationer 
Kartläggning, analys och rekommendationer, Statskontoret 2004:17 
Begreppet ”värdegrund” nämns inte i dokumentet 

- Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer 
Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella 
organisationer, Ekonomistyrningsverket, ESV 2015:43 
Begreppet ”värdegrund” nämns inte i dokumentet 

- Att verka demokratiskt 
Redovisning av hur MUCF granskar och följer upp demokrativillkoren för statsbidrag (2017) 
Begreppet ”värdegrund” nämns inte i dokumentet 

- Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 
Europarådets ING O-konferens CONF/PLE(2009)CODE 1 
Begreppet ”värdegrund” nämns inte i dokumentet 
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Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala 
området och Sveriges Kommuner och Landsting 

I Regeringens skrivelse 2008/09:207, Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisa-
tioner inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting nämns begreppet ”värde-
grund” vid två tillfällen. 
 
I skrivelsen redogör regeringen för den överenskommelse mellan regeringen, idéburna 
organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting som upprättades 
under hösten 2008. Skrivelsen ger en bakgrund till hur överenskommelsen kom till och en 
beskrivning av den dialogprocess som föregick överenskommelsen. Skrivelsen beskriver också de 
olika aktörernas medverkan i dialogen, däribland Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet, som samtliga ställer sig bakom den gemensamma visionen och de gemensamma 
principerna i överenskommelsen. I skrivelsen redovisar regeringen slutligen organisation och syfte 
för det gemensamma uppföljningsarbetet. 
 
Begreppet ”Värdegrund” nämns dels i de idéburna organisationernas förord (sid 28) men även i de 
gemensamma principerna senare ofta refererade till som ”de 6 principerna”. 
 
De gemensamma principerna har tagits fram med beaktande av de problem och hinder som har 
identifierats under dialogen mellan regeringen och de idéburna organisationerna. De föreslagna 
principerna ska bidra till långsiktighet och förutsägbarhet i relationerna mellan de olika aktörerna. 
 
 

Sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna 
organisationer och det offentliga. 
 
Självständighet och oberoende 
Principen om självständighet och oberoende speglar det civila samhällets centrala betydelse för 
demokratin och innebär att organisationerna inom det civila samhället självständigt ska kunna 
formulera sitt uppdrag i samhället och bedriva sin verksamhet utifrån sin egen värdegrund. 

Dialog 
Principen om dialog kännetecknar förhållandet mellan regering och det civila samhället. Dialogerna 
mellan regeringen och organisationer i det civila samhället ska bl.a. bidra till att bredda och 
fördjupa underlag för offentligt beslutsfattande. 

Kvalitet 
Principen om kvalitet handlar framför allt om civilsamhällets organisationer i rollen som utförare och 
när de ingår i partnerskap med det offentliga. Principen om kvalitet förutsätter också en god 
kunskap om det civila samhället hos bl.a. det offentliga. Ökad kunskap bidrar till att målet om att 
förbättra villkoren för det civila samhället kan nås. 

Långsiktighet 
Principen om långsiktighet handlar om att det civila samhällets organisationer ska ha goda och 
stabila förutsättningar för sin verksamhet. I det ingår att civilsamhällets villkor ska vara långsiktiga 
och förutsebara 

Öppenhet och insyn 
Principen om öppenhet och insyn handlar om processer som rör beslutsfattande. Det civila 
samhället har viktiga funktioner i demokratin som intressebevakare, opinionsbildare och 
ifrågasättare.  



6 

 

Mångfald 
Principen om mångfald handlar bl.a. om att det civila samhället bör spegla och omfatta människor 
från olika delar av befolkningen. 

 

Dialog om samhällets värdegrund 
Det stora genombrottet för begreppet ”värdegrund” kommer (ganska naturligt) i Regeringens 
skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund. Nedan följer några utdrag från skrivelsen. 
 
Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga 
rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och 
värdighet står i centrum. Detta framgår av regeringsformen och internationella konventioner som 
Sverige har anslutit sig till. Samhällets värdegrund i betydelsen demokratin och de mänskliga 
rättigheterna behöver därför inte slås fast; den gäller redan, och den vilar till stora delar på 
universella regler. Regeringen anser dock att det finns behov av utökad dialog och reflektion om 
vad normerna om demokratin och de mänskliga rättigheterna konkret innebär i vardagen. 
Normerna om demokratin och de mänskliga rättigheterna medför både rättigheter och ansvar för 
enskilda, vilket betyder att det finns ett behov av kunskap om vad normerna innebär. 
 
En aktiv dialog om samhällets värdegrund förutsätter också personliga möten och att det finns 
utrymme för att ventilera svåra frågor om intressekonflikter och regelmotsättningar. De generella 
normerna behöver diskuteras i förhållande till konkreta situationer och verksamheter, liksom i 
förhållande till samhällsutvecklingen. Genom värdegrundsdialogen vill regeringen stimulera till att 
fler arenor utvecklas för en inkluderande dialog där värdegrunden kan levandegöras och social 
sammanhållning kan främjas. 

I Dialog om samhällets värdegrund föreslås att en inkluderande och reflekterande dialog om 
demokratin och de mänskliga rättigheterna konkretiseras utifrån fem utgångspunkter. 

 Demokratin och de mänskliga rättigheterna inte för alltid givna. 

 Det egna ansvaret för de mänskliga rättigheterna och samhällsutvecklingen i stort.  

 Normerna om demokratin och de mänskliga rättigheterna utrymme för olika tolkningar och 
uppfattningar.  

 Demokratin bygger på ett brett och aktivt medborgerligt deltagande.  

 Sverige är i flera avseenden heterogent och segregerat  

… En förutsättning för att en inkluderande dialog och ett öppet samtal om samhällets värdegrund 
ska kunna föras är att de som arrangerar och ansvarar för samtal och mötesplatser för 
värdegrundsdialog gör detta på ett sätt som överensstämmer med demokratin, de mänskliga 
rättigheterna och den nationella lagstiftningen. Dialogerna och mötesplatserna bör vara så 
anordnade att de inte används för att utsätta andra för kränkningar. Detta bör vara en princip för 
värdegrundsdialog som staten anordnar eller stödjer. Med detta sagt är det angeläget att dialog 
och möten även kan omfatta dem som ifrågasätter eller avfärdar de demokratiska spelreglerna 
eller de mänskliga rättigheterna. 
 
… Regeringen bedömer att värdegrundsdialogen, i likhet med demokratin i stort, måste ha vissa 
grundläggande spelregler som bör gälla för dialog som anordnas eller stöds av staten. Detta 
innebär att dialogen inte kan fortsätta om rasistiska eller tydligt diskriminerande åsikter uttrycks. 
Det är en självklarhet och en miniminivå att lagstiftningen om hets mot folkgrupp och mot 
diskriminering ska upprätthållas. 
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… Värdegrundsdialogen syftar inte till att fastställa vilka värderingar som ska råda, utan till ett 
öppet och reflekterande samtal om den närmare innebörden av demokratin och de mänskliga 
rättigheterna som grundläggande normer för samhället. 

 

Gemensam värdegrund för statsanställda 

Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma 
värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god 
förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012. 

Den år 2013 uppdaterade värdegrunden, med utgångspunkt i rättsordningen, sammanfattas i sex 
följande grundläggande principer. 

 Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen 
som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det betyder att varje 
statsanställd i sitt arbete ska ha som utgångspunkt att det är folket som är hans eller 
hennes uppdragsgivare och att offentlig maktutövning alltid måste ha stöd av lag. 

 Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga 
makten utövas under lagarna. 

 Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att domstolar samt 
förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin 
verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

 Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen som slår fast att den 
svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. 

 Respekt, enligt 1 kap. 2§ första stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga 
makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet. 

 Effektivitet och service är grundläggande värden för de statsanställda, vilket framgår i 
central lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen. 

 

Palett för ett stärkt civilsamhälle  
I betänkande av utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13, som tar avstamp i 
propositionen En politik för det civila samhället, används begreppet ett tjugotal gånger. Nedan följer 
några exempel från betänkandet 
 
Värdegrund som drivkraft – ideellt och allmännyttigt syfte 
Olika former av värdegrunder och organisationernas grundläggande idéer måste ses som centrala 
element och särdrag i beskrivningen av ideella organisationer. Idéerna är olika beroende på typen 
av ideell organisation, men gemensamt är att det handlar om engagemang som drivkraft och 
någon annan idé än att skapa vinst åt medlemmarna.  Verksamheten går ofta ut på kollektiv 
påverkan utifrån den värdegrund organisationen har. Det finns också en drivkraft att långsiktigt 
fullfölja sina visioner och detta är överordnat vad som är ekonomiskt fördelaktigt. 



8 

 

 
Det civila samhällets aktörer agerar alltså utifrån ett huvudsakligen ideellt syfte, vilket innebär att de 
inte delar ut vinst till medlemmar, ägare eller annan person, utan återinvesterar eventuell vinst i 
verksamheten. Sammanslutningarnas och aktörernas huvud- sakliga syfte är allmännytta eller 
medlemsnytta, ofta både och. 
 
Att det övergripande syftet inte är att skapa vinst utesluter dock inte att ekonomisk verksamhet kan 
bedrivas som ett sätt att skapa resurser för att främja ändamålet.  Förenklat kan sägas att vinst 
inom det civila samhället kan utgöra ett medel, men inte ett mål. 
 
Självständighet och oberoende 
Ideella föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Medlemmen har som 
nämnts i hög grad möjlighet att påverka organisationens verksamhet och aktiviteter men även 
samhället. Denna grundläggande beståndsdel hänger samman med värdegrunden (att kunna 
påverka för det man tror på) 
 
Utformningen av aktuella IOP 
I de IOP som utredningen har tagit del av finns bl.a. syftet med partnerskapet (med fokus på 
långsiktighet och hållbarhet), den gemensamma värdegrunden som styr upprättandet av 
partnerskapet, samt målgrupp och uppdrag som partnerskapet avser beskriva. Dessutom anges 
hur partnerskapet ska följas upp, de ekonomiska förutsättningarna samt vilken tidsperiod som 
partnerskapet omfattar. 
 

Typer av bidrag 
I betänkande av utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle bekräftas de definitioner av bidrags-
former har tillämpats i kartläggningen från 2009, liksom i Statskontorets kartläggning från 2003 

 Organisationsbidrag är ett generellt bidrag till en organisation inom det civila samhället där 
bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter. Bidraget kan också användas till 
kanslikostnader. 

 Verksamhetsbidrag är ett riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som 
organisationen bedriver. 

 Projektbidrag är ett riktat bidrag till ett projekt, dvs. till en i tiden avgränsad verksamhet. 

 Uppdragsersättning är full ersättning, eller i princip full ersättning, för en verksamhet som 
staten och en organisation inom det civila samhället kommer överens om att organisationen ska 
bedriva. Uppdragsersättningar är således inte bidrag i egentlig mening, utan ersättningar som 
styrs av uppdrag eller avtal mellan parterna. De är dock ändå av intresse som en del av de 
offentliga medel som utbetalas. 

 Anläggningsbidrag är bidrag till köp, nybyggnad, ombyggnad eller upprustning av lokal för 
ideell verksamhet. 
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En politik för det civila samhället 
I Regeringens proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället är begreppet ”värdegrund” 
omnämnt vid fyra tillfällen. 
 
Strukturella villkor för statliga bidrag till organisationer inom det civila samhället 
I Regeringens proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället fastställs att följande 
strukturella villkor bör gälla som grundläggande förutsättningar för statliga organisationsbidrag till 
organisationer inom det civila samhället och andra statliga bidrag av motsvarande karaktär. 
 
Bidrag kan lämnas till en organisation som: 

- saknar vinstsyfte 

- har ett syfte som överensstämmer med syftet för bidraget och som är förenligt med de 
värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle 

- är demokratiskt uppbyggd i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive 
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder, om det inte finns ett legitimt 
ändamål för särbehandling 

- har en riksomfattande organisation med lokal eller regionalt förankrad verksamhet eller har 
ett riksintresse 

- har ett antal enskilda medlemmar eller är en sammanslutning av organisationer som har 
enskilda medlemmar 

- har bedrivit verksamhet under minst två år 

- inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i 
likvidation eller försatt i konkurs. 

 

Att verka demokratiskt 
Redovisning av hur MUCF granskar och följer upp demokrativillkoren för statsbidrag (2017) 
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) handlägger statsbidrag till civil-
samhällets organisationer för olika ändamål… Att verka demokratiskt innehåller en redovisning av 
hur myndigheten i bidragshandläggningen prövar och följer upp villkor om demokratisk 
uppbyggnad och respekt för demokratins idéer. 

Demokratins idéer – nuvarande hållning 

Hur MUCF tolkar begreppet att bedriva en demokratisk verksamhet har utvecklats sedan hösten 
2016. En praxisändring innebär en ny tillämpning och det innebär också att det inte på förhand går 
att göra en uttömmande lista på vad som anses strida mot demokratins idéer utan varje 
omständighet för prövas när myndigheten ställs inför frågan. MUCF har dock … i den externa 
kommunikationen försökt att ge exempel på vad som anses vara i strid med demokratins idéer. På 
mucf.se listas bland annat 

 I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor 
kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat 
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sätt uttryckas sådant som strider mot gällande lagstiftning (exempelvis yttrande- eller 
tryckfrihetslagstiftningen, diskrimineringslagstiftning). 

 Företrädare för organisationen ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka 
sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat på kön, 
könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
etnicitet eller funktionsnedsättning). 

 Inbjudna föreläsare ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett 
sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat på kön, 
könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
etnicitet eller funktionsnedsättning). 

 Den verksamhet som bedrivs ska inte verka exkluderande för människor grundat på kön, 
könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
etnicitet eller funktionsnedsättning om det inte finns godtagbara skäl. 

Källa: Att verka demokratiskt - Redovisning av hur MUCF granskar och följer upp 
demokrativillkoren för statsbidrag 

 


