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Förberedelsematerial inför Partsgemensamt forum  

Datum: 16 september 2020 

Tema: Att tydliggöra civilsamhällets betydelse 

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 dialogmötet består av:  

Henrik Szabo, Läxhjälpen; Christine Cars Ingels, Riksförbundet HjärtLung;   

Emelie Weski, LSU; Gunnar Ardelius, Ideell Kulturallians;  

Natassia Fry, Kompis Sverige; Tinahåkan Jönsson, Malmö mot Diskriminering;  

Peter Söderlund, X-Cons; Trudy Fredriksson, Sveriges Buddhistiska gemenskap;  

Iva Parizkova Ryggeståhl, IKF; Marie Ericsson, Kulturdepartementet;  

Åse Classon, Hela Sverige ska Leva; Emilia Segerlind, Kulturdepartementet. 
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1.   Sammanfattande ingång i temat 

1.1 Inledning 

Temat ”Att tydliggöra civilsamhällets roll och betydelse” belyser civilsamhällets roll som 

samhällsutvecklare1, samtidigt som det öppnar upp för diskussion om behov och 

förbättringsområden för att stärka civilsamhällets legitimitet2. Temat öppnar även för samtal 

om betydelsen av det civila samhällets verksamheter, utifrån både civilsamhällets och det 

offentligas perspektiv. 

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för det civila samhället som en 

central del av demokratin ska förbättras, och att detta ska ske i dialog med det civila 

samhället. En av PGF:s funktioner är dialog om uppföljning av politiken och det civila 

samhällets villkor och förutsättningar utifrån de sex principer som formulerats: 

självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn och 

mångfald. Mot bakgrund av temat “att tydliggöra civilsamhällets roll och betydelse” är 

planeringsgruppens förslag att dialogen för detta PGF kan koppla an till principerna om 

kvalitet, långsiktighet samt självständighet och oberoende. Principen om kvalitet erkänner 

att icke-vinstdrivande verksamhet av många ses som en kvalitet i sig, dvs. har ett egenvärde 

genom att den bedrivs utifrån en viss värdegrund och utformas i samspel med sina 

medlemmar och brukare. Principen om långsiktighet belyser att goda, långsiktiga och stabila 

förutsättningar är nödvändiga för civilsamhällets existens och verksamhet. Kopplat till 

civilsamhällets roll vill planeringsgruppen belysa principen om självständighet och 

oberoende, för att förtydliga hur principen behöver beaktas aktivt och att den inte får riskera 

att behandlas som en självklarhet.  

Sedan civilsamhällespolitiken blev ett eget politikområde har regeringen kontinuerligt följt 

upp det civila samhällets villkor för att skapa sig aktuella lägesbilder, säkerställa uppföljning 

samt identifiera olika behov. Ett viktigt verktyg i uppföljningen är det uppdrag som 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har av regeringen att årligen 

följa upp det civila samhällets villkor och redovisa i en rapport som publiceras varje vår. 

                                                
1 Förståelsen av ”samhällsutvecklare” är tänkt att tas vidare under dialogen, då frågeställningarna dels är utformade för att 
öppna upp för denna typ av diskussion.  
2 Förståelsen av ”legitimitet” är även den tänkt att tas vidare under dialogen, dels kopplat till förståelsen av mandat och 
mandatet att representera fler.   
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Årets rapport ”En mångfald av villkor och förutsättningar” belyser utvecklingen av villkoren 

för civilsamhällets organisationer över tid samt aktörernas/organisationernas resonemang 

om villkoren. Rapporten ska presenteras av MUCF som en inledning på mötet och är tänkt 

att fungera som en påfart för dialogen. 

I och med utbrottet av coronapandemin har samhället ställts inför stora utmaningar. Detta 

har givetvis även påverkat civilsamhällets villkor och förutsättningar att verka. I kristider 

synliggörs särskilt det civila samhällets betydelse och förmåga att snabbt identifiera behov 

och ställa om sina verksamheter. Extraordinära tider kan dessutom än mer visualisera hur 

samspelet mellan regering och civilsamhället ser ut. Underlaget inför detta dialogmötet har, 

mot bakgrund av våren och sommaren som gått, även det blivit påverkat av den nya 

situationen som samhället ställts inför. Planeringsgruppen vill att det övergripande temat, 

“att tydliggöra civilsamhällets roll och betydelse”, är fokus för dialogen. Samtidigt ser 

planeringsgruppen att coronapandemin och dess konsekvenser aktualiserar vissa frågor som 

går att koppla an till temat och som därmed kan illustrera styrkan i att utveckla nya lösningar 

på olika typer av samhällsutmaningar, i ordinära men även extraordinära tider, och hur 

villkoren för den utvecklingen ser ur.			

1.2 Exempel på när civilsamhället varit en framträdande del av 

samhällsutvecklingen 

Kraftsamling i Norrbotten 

Norrbotten stod inför en stor utmaning då länet tappade befolkning. Mellan 2000-2010 hade 

länet krympt motsvarande två kommuners storlek. Man insåg att inte enbart stora industrier 

var räddningen för att behålla eller öka befolkningen. Hela samhället bjöds in till något som 

kom att kallas “Kraftsamling”. Det var dåvarande landstinget som bjöd in till arbetet som 

pågick mellan 2011-2015. 

Arbetet är ett gott exempel på hur den offentliga sektorn kan bjuda in och göra alla sektorer 

inkluderade i ett tidigt skede av processen. Principerna med detta arbete kan omsättas och 

användas när samhället står inför olika utmaningar. Tusentals människor möttes och nya 

nätverk skapade mängder av utvecklingsarbete i länet. Framför allt förändrades attityden 

samt förståelsen över att alla är viktiga i ett samhälles utvecklingsarbete. 
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Läs om arbetet med de 6 konferenserna, tillväxtrådet, det utökade tillväxtrådet och andra 

aktiviteter på denna länk: http://www.kraftsamling.net/om-kraftsamling/  

De 380 rundabordssamtalen sammanställdes till framtidsbilder för Norrbotten med frågan 

“Hur kan vi  tillsammans nå framtidsbilderna”, läs om framtidsbilderna här: 

http://www.kraftsamling.net/media/64103/framtidsbilderna.pdf    

Folkbildningen och civilsamhället 

Enligt folkbildningspolitiken är folkbildningen del av det civila samhället. Dess sammanhang 

möjliggör att människor möts som kanske annars inte hade mötts för att utveckla sig själva 

och samhället i stort. Det ideella arbetet i föreningarna i kombination med folkbildningens 

pedagogik tänder gång på gång det medborgerliga engagemanget som otaliga gånger 

resulterat i små och stora samhällsförändringar. 

Studieförbunden har genom sina medlems- och samarbetspartner möjlighet att inspirera till 

bildning och engagemang inom civilsamhället. Inom många rörelser finns också en stark 

tradition av att använda folkbildningen som stöd för mobilisering av engagemang utifrån 

olika intressepolitiska ändamål. Det är en styrka att man genom folkbildningen kan ”komma 

samman”. 

Staten anger vissa ramar för folkbildningen. Inom dessa ramar har Folkbildningsrådet 

uppgiften att fördela och följa upp bidragen till folkhögskolor och studieförbund. Samtidigt 

har folkbildningen en naturlig förankring i civilsamhället genom sin pedagogik och sina 

arbetssätt. Folkbildningen bidrar till föreningslivet med ett kunskapsmässigt stöd, men också 

administrativt och genom tillgången till lokaler över hela landet. Detta i sig utgör en viktig 

infrastruktur för civilsamhället. 

För att öka sin relevans också för nya deltagargrupper pekar folkbildningen ofta på behovet 

av att stärka sina möjligheter att fånga upp och samverka med nya medlems- och 

samarbetspartners. Att arbeta uppsökande inom ramen för folkbildningens etablerade 

strukturer och bidragssystem är en logik som inte alltid går ihop. Det hindrar emellertid inte 

vikten av folkbildningens strävan att finnas där människors engagemang i civilsamhället 

finns. 
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1.3 Områden inom samhällsutvecklingsarbetet som kan bli bättre/som 

behöver förbättras enligt civilsamhället 

Civilsamhället spelar återkommande en central roll i samband med större kriser i samhället, t 

ex i samband med det stora flyktingmottagandet 2015 och coronapandemin 2020. 

I samband med det stora flyktingmottagandet 2015 beslutade regeringen om ett omfattande 

ekonomiskt stöd för det civila samhället för att underlätta i arbetet med den rådande 

flyktingsituationen och etableringen av nyanlända. Pengarna fördelades mellan till 

folkbildningen, insatser för den ideella sektorn (inklusive trossamfunden) och 

idrottsrörelsen. 

Regeringen har även under coronapandemin löpande presenterat en rad stödpaket till olika 

aktörer inom det civila samhället, här är några exempel: Den 20 mars presenterades ett 

stödpaket på 500 miljoner kronor till svensk idrott och ett stödpaket på 500 miljoner kronor 

till kultursektorn. Den 30 april presenterades 100 miljoner kronor till ideella organisationers 

arbete för att möta ökad utsatthet, och den 12 maj en satsning på 100 miljoner kronor till 

civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer och mot äldres 

ensamhet.  

Samtidigt som dessa stödpaket möjliggjort betydelsefull verksamhet finns också röster inom 

civilsamhället som önskar en diskussion om hur prioriteringen ser ut mellan olika insatser. 

Hur väger regeringen olika insatser mot varandra och på vilket sätt tas civilsamhällets 

kunskap och expertis tillvara i samband med en kris? Hur kan samhällets olika sektorer bli 

ännu bättre på att samverka i samband med en kris? Behöver civilsamhällets roll 

tydliggöras? Diskussionen skulle kunna lyfta övergripande frågor om vilken krishantering och 

informationsspridning som civilsamhället bör rikta in sig på i en krissituation. Likaså frågan 

om hur överlevnaden av civilsamhället kan garanteras då det civila samhället ställs inför 

extraordinära omständigheter. 

En del förordningar om statsbidrag är riktade till vissa associationsformer och utesluter 

därmed andra idéburna aktörer. Utlysningen av bidrag för insatser utifrån coronapandemin 

avgränsades till civilsamhälle inom vissa associationsformer där stiftelser inte fanns med. 

Anledningen till detta är att det i de förordningar som reglerar bidragen anges att 

statsbidraget bara får lämnas till ideella föreningar som är demokratiskt uppbyggda. Här kan 

finnas behov av en övergripande diskussion för både regering och civilsamhälle kring att 
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bidrag kopplar till vissa associationsformer och att ideella organisationer, stiftelser och 

trossamfund ibland hanteras olika.  

 

2.   Frågeställningar 

1. Vad är utmärkande för det civila samhället i sina bidrag till, och insatser för, 

samhällsutvecklingen, i jämförelse med exempelvis offentliga aktörer eller andra 

opinionsbildare?  

o Här vill vi diskutera värdet av att representanter från civilsamhället företräder 

sina medlemmar utifrån demokratiska principer. Vad innebär det när 

offentliga aktörer själva väljer vilka personer som ska ingå i samråd istället för 

att vända sig till civilsamhället som har organisationers stöd i ryggen och som 

arbetar med och för målgruppen. Vad är värdet av att representera en större 

och bredare grupp? Vad är värdet av att arbeta med målgruppen? Hur kan vi 

öka kunskapen om den demokratiska uppbyggnaden och göra fler röster 

hörda från civilsamhället, och därmed öka dess legitimitet, utifrån både 

civilsamhällets och det offentligas perspektiv? 

 

2. Kan vi (PGF) hitta strukturer, utifrån exempelvis framgångsfaktorer, för att 

civilsamhället ska vara  en mer framträdande del av samhällsutvecklingsarbetet, både 

från civilsamhället och det offentligas perspektiv? 

 

3. Hur ser behovet av mandat och långsiktighet ut för att civilsamhället ska vara en del 

av samhällsutvecklingsarbetet?   

o Här vill vi diskutera framgångsfaktorer för att civilsamhället ska kunna arbeta 

långsiktigt utifrån sina ändamål. Vi ser gärna att mötet lyfter goda exempel 

och diskuterar vilka förutsättningar som krävs utifrån både civilsamhällets och 

det offentligas perspektiv. Hur ska regeringen å ena sidan och civilsamhället å 

andra sidan verka för ett tydligare mandat från och för respektive part, ex 

finansiering och långsiktighet.  

 


