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Förberedelsematerial inför Partsgemensamt forum  

Datum: 20 november 2019 

Tema 4: Civilsamhällets nya former 

Syfte 

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 2019: 

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. 

  

Dialogen 

Varje möte ska sammanställas genom att deltagarna tillsammans svarar på frågorna: 

-      Vad kan regeringen göra?  

-      Vad kan civilsamhället göra?  

-      Vad kan parterna göra tillsammans? 

  

Planeringsgrupp inför dialog 4 består av: Natassia Fry, Kompis Sverige; Vera Carlbaum 

Wrennmark, Röda Korsets Ungdomsförbund; Max Horttanainen, Svenska E-sportförbundet; 

Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sverige och Marie Ericsson, Kulturdepartementet.  
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1.   Bakgrund/Inledning 

Civilsamhället (som kan beskrivas som en arena i skärningen mellan marknad, stat, och det 

enskilda hushållet) håller på att kompletteras med nya former, där vi kan se att 

samhällsförändringar såsom globalisering, digitalisering, och individualisering är bidragande 

faktorer. För att civilsamhället och dess olika organisationer ska förbli aktuella och kunna 

fortsätta att utvecklas måste de aktivt förhålla sig till olika förändringar såsom a) samhällets 

föränderliga behov b) vad människor brinner för idag c) hur människor vill engagera sig d) och 

i vad människor vill engagera sig. Det ligger tydligt i statens intresse att säkerställa att det 

organiserade civilsamhället som är föremål för statligt stöd t.ex. är öppet och demokratiskt 

uppbyggt.  

1.1 Det nya engagemanget 

Kairos Future, ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och 

organisationer att förstå och forma sin framtid, släppte 2018 rapporten Morgondagens 

medborgare, där går att läsa: 

“Samhällskontraktet är olika för olika medborgartyper så väl som olika generationer. 

Exempelvis anser drygt hälften av 56–65-åringarna att det är en skyldighet att engagera sig i 

sitt grannskap, medan endast tredjedel av 16–25-åringarna delar den uppfattningen. Formen 

för engagemang varierar förstås också. Äldre är också mer benägna att engagera sig i 

föreningar medan yngre i högre grad deltar via sociala medier.  

För de mest handlingskraftiga medborgartyperna kommer tydliga samhällsbehov inspirera till 

handling, om vägarna till engagemanget är tydliga. Här har ideella organisationer en 

möjlighet att spela en viktig roll, förutsatt att de fokuserar på de behov som är relevanta för 

medborgarna idag, snarare än att fortleva. Även myndigheter bör fundera på hur de kan 

kanalisera engagemanget med rätt regelverk och gränssnitt gentemot medborgarna.” 

Att engagemanget i civilsamhället tar nya former och uttryck är ett faktum och det är något 

som civilsamhällets organisationer behöver anpassa sig till. Hur de anpassningarna bör gå till 

är en fråga som kanske är bättre lämpad att resonera kring inom varje organisation. Tydligt är 

dock vikten av dialog och samförstånd mellan civilsamhälle och stat i denna fråga. Även om 

civilsamhället har frihet att förändra sina former så är de i mångt och mycket beroende av 
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statens stöd och support, vilket i sin tur är anpassat efter dagens form av engagemang. En 

övergripande intressant frågeställning är: vad behöver civilsamhället för att kunna möta de 

förändrade behoven och hur ska staten anpassa sig? 

 

1.2 Utmaningar i finansieringen av det civila samhället 

De flesta anslag för bidrag till civila samhällets organisationer räknas inte upp över åren och 

det finns exempel i årets budget där det gjorts en direkt nedskärning, som stödet till 

konsumentorganisationer som fördelas av Konsumentverket. Även ett stillaliggande bidrag 

kan ibland uppfattas som en neddragning, exempelvis funktionshinderorganisationerna som 

har exakt samma belopp att vänta de närmaste åren. 

Dessutom finns det en ständigt växande sektor där fler nybildade föreningar knackar på 

dörren och vill bli insläppta i bidragssystemen, något som är välkommet men som gör att fler 

får dela på samma kaka. Det pågår också en diskussion (Socialstyrelsens översyn av 

förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationerna) om att minska kraven 

på hur många lokalföreningar/regioner en organisation ska finnas i för att få räknas som 

nationellt och dessutom att minska kravet på antal medlemmar. Här kan det uppfattas som 

en kamp mellan de ”gamla etablerade” större organisationerna som finns spridda över hela 

landet mot de nyetablerade organisationerna som inte nödvändigtvis ser nyttan av att finnas 

i hela Sverige rent fysiskt.  

Rörelsen runt Greta Thunberg är ett exempel som inte bygger på klassisk 

föreningskonstruktion med beslutsmöten, likväl är det en rörelse som engagerar människor 

runt om i världen – utan ett enda föreningsmöte. Med tanke på civilsamhällets nya former, 

finns det då skäl till att ändra sättet att se på medlemsantal? Är det viktigt att ha 

medlemmar för något mer än att ha en demokratiskt byggd organisation? Kan och vill det 

nuvarande systemet klara av finansiering till organisationer som inte är traditionellt 

organiserade och vill det nuvarande civila samhället (de etablerade) ha den konkurrensen? 

Kan det istället räcka med att just nu vilja stödja en organisation och en idé med sitt 

engagemang?  
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1.3 Det statliga stödet till civila samhället 

Utvecklingen av statsbidrag till civila samhällets organisationer 

 

Figur 1. Utveckling av statens bidrag till civila samhällets organisationer i miljarder kr 

I ovan diagram ges en sammanställning av utvecklingen av statens bidrag till civila samhällets 

organisationer sedan 2010. Denna sammanställning redovisas årligen i regeringens 

budgetproposition under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. De statliga 

bidragen till det civila samhällets organisationer uppgick under 2018 till cirka 21 miljarder 

kronor. Den stora ökningen om cirka 7 miljarder kronor 2018 beror till största del på att 

rapporteringen av Sidas stöd detta år inte bara inkluderar svenska 

civilsamhällesorganisationer utan också civilsamhällesorganisationer utanför Sverige. Av de 

statliga bidragen lämnades 4,5 miljarder kronor till folkbildningen (dvs. folkhögskolor och 

studieförbund), över 3 miljarder kronor till biståndsorganisationer i Sverige samt 1,9 miljarder 

kronor till de nationella idrottsförbunden. Andra stora anslag är bidrag till vägföreningar som 

uppgick till 1,2 miljarder kronor, till funktionsvariationsorganisationer och organisationer 

inom det sociala området på 500 miljoner kronor och till ungdomsorganisationer på 240 

miljoner kronor. Även statens stöd till trossamfunden som uppgår till cirka 90 miljoner kronor 

ingår i summan fördelade statsbidrag. Därutöver fördelar Partibidragsnämnden, en myndighet 

under riksdagen, cirka 170 miljoner kronor till politiska partier. Vid sidan av statsbidragen 

fördelade Allmänna arvsfonden 597 miljoner kronor till strax över 2 000 utvecklingsprojekt i 

civilsamhället 2017. Redovisningen av bidragens omfattning ovan är en uppskattning. Att det 

är en uppskattning och inte exakta uppgifter kan förklaras av att en del bidrag inte fångas upp 
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i de uppföljningar som genomförs, bl.a. eftersom vissa bidragsformer inte enbart har 

civilsamhällesorganisationer som mottagare utan även kommuner eller företag. Dessutom är 

det svårt att göra en fullständig redogörelse av bidragsgivningen eftersom bidrag ibland 

fördelas genom myndigheternas regleringsbrev och ibland genom särskilda regeringsbeslut. 

Generella bidrag och projektbidrag 

 

Figur 2. Andelen generella bidrag (verksamhetsbidrag) och projektbidrag 

Av ovan diagram redovisas att år 2018 uppgick andelen generella bidrag till 92 procent, vilket 

kan jämföras med 88 procent år 2017. Att andelen generella bidrag är hög ligger i linje med 

regeringens ambition om att ge civilsamhället stort utrymme för egna initiativ och därmed 

stärka deras självständighet. 

2.   Frågeställningar 

Frågeställning 1. Nya engagemanget 

Hur kan staten anpassa sig, utveckla sina organisationer och regelverk för att understödja de 

nya former av engagemang som växer fram i civilsamhället som kanske inte är organiserat 

enligt traditionella former för att civilsamhället ska kunna fortsätta vara en stark röstbärare? 

Frågeställning 2. Finansiering av den ideella sektorn/civilsamhället 

Kan det nuvarande systemet klara av finansiering till organisationer som inte är traditionellt 

organiserad? Vill det nuvarande civila samhället (de etablerade) ha den konkurrensen? 
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3.   Metod för dialog 

Mötet inleds med en kortare övning som syftar till att göra ”deltagarna varma i kläderna”. 

Sedan presenteras ett fiktivt Case av planeringsgruppen som efterföljs av diskussion i mindre 

grupper. Mötesdeltagarna diskuterar därefter ovan formulerade frågeställningar utifrån; 

egna erfarenheter av att vara verksam i civilsamhället och/eller offentlig sektor; utskickat 

underlag; samt den introduktion från planeringsgruppen till ämnet som ges i början av 

mötet. Mötesdeltagarna bör vara beredda på att kunna återge det viktigaste som sägs i 

gruppdiskussionerna i helgrupp under mötets gång. 

Planeringsgruppen ansvarar för att dela in mötesdeltagarna i de mindre 

diskussionsgrupperna.  

4.   Underlag för dialog 

Framtidens samhällskontrakt, Kairos future 2019. Här finns information om vilka nya uttryck 

civilsamhällets engagemang tar sig och vilka drivkrafterna till engagemang är. Se s. 2–4, 8 

och 11, 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3279625/Publications/MinirapportMedborgare1.pdf?fbclid

=IwAR0333d5T6nKlJnwcAi58pe_unBnw8yJw77HtRWSjN4VPM9wJk_hi7k7nGg 

Här finns det information om finansiering, dvs. om den andel som är mer generella bidrag, 

som den visas i budgetpropositionen för 2020.  

https://www.regeringen.se/4a692e/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/u

tgiftsomrade-17-kultur-medier-trossamfund-och-fritid.pdf sid 173ff 

I den här rapporten från Ersta Sköndal Bräcke högskola finns det uppgifter om nätaktivism, 

bl.a. i relation till traditionellt engagemang. Uppgifterna är dock från 2014, ny rapport 

kommer inte förrän 2020. 

http://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:808859/FULLTEXT01.pdf, sid. 53f. 

Volontärbyrån har genomfört en undersökning bland de personer som anmält sig till ideella 

uppdrag. I rapporten syns en nedgång i intresset för uppdrag som genomförs på distans eller 

enbart digitalt. Men det understryks också att en mångfald av sätt att engagera sig är viktigt 

för att inkludera så många som möjligt. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3279625/Publications/MinirapportMedborgare1.pdf?fbclid=IwAR0333d5T6nKlJnwcAi58pe_unBnw8yJw77HtRWSjN4VPM9wJk_hi7k7nGg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3279625/Publications/MinirapportMedborgare1.pdf?fbclid=IwAR0333d5T6nKlJnwcAi58pe_unBnw8yJw77HtRWSjN4VPM9wJk_hi7k7nGg
https://www.regeringen.se/4a692e/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomrade-17-kultur-medier-trossamfund-och-fritid.pdf
https://www.regeringen.se/4a692e/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomrade-17-kultur-medier-trossamfund-och-fritid.pdf
http://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:808859/FULLTEXT01.pdf


Bilaga 1 

7 

https://www.volontarbyran.org/sites/default/files/volontarbyran/document/volontarbarom

etern_2019_0.pdf, sid. 9 och sid. 20 

Övrig läsning på området (frivillig): 

Var står forskningen om civilsamhället, Vetenskapsrådet, 2012:4. Obs från 2012! 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25bfa/1529480528612/Var-staar-

forskn-om-civilsamhaellet_VR_2012.pdf 

Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör, och samverkanspartner, SKL, 2018. 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-498-4.pdf?issuusl=ignore 

https://www.volontarbyran.org/sites/default/files/volontarbyran/document/volontarbarometern_2019_0.pdf
https://www.volontarbyran.org/sites/default/files/volontarbyran/document/volontarbarometern_2019_0.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25bfa/1529480528612/Var-staar-forskn-om-civilsamhaellet_VR_2012.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25bfa/1529480528612/Var-staar-forskn-om-civilsamhaellet_VR_2012.pdf
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-498-4.pdf?issuusl=ignore
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