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Vad menar vi med det civila samhället?
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i 
gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till 
registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter 
att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och 
bedriva verksamhet.

Källa: www.regeringen.se



MUCF arbetar för att förverkliga det politiska målet i dialog 
med det civila samhällets organisationer. Det gör vi bland annat 
genom att fördela bidrag till civilsamhällets organisationer men 
också genom att ta fram och sprida kunskap.  

Varje år följer vi upp det civila samhällets villkor. År 2018 gjorde vi 
en uppföljning om civilsamhällets villkor på landsbygder och i tätort 
och 2019 följde vi upp villkoren utifrån sex fastställda principer. 

Rapporterna, som den här foldern bygger på, ingår i den uppfölj-
ningen. Studierna bygger på enkäter som olika föreningar och 
organisationer har svarat på och rapporterna finns tillgängliga 
i sin helhet på vår webbplats. På baksidan hittar du länkar som 
leder dig dit.

Politiskt mål
Målet för politiken är att villkoren för 
det civila samhället som en central del 
i demokratin ska förbättras  
(En politik för det civila samhället
[prop. 2009/10:55])

Vi följer upp civilsamhällets villkor

SJÄLVSTÄNDIGHET 
OCH OBEROENDE DIALOG KVALITET

LÅNGSIKTIGHET ÖPPENHET  
OCH INSYN MÅNGFALD

De sex grundläggande principerna 
I rapporterna finns mer information om vad varje princip innebär.



Vilken inriktning har föreningarna?
Fördelning över föreningarnas huvudsakliga inriktning ser ut så här:
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Förutsättningar att bedriva och utveckla
kärnverksamheten upplevs som goda  
Nio av tio föreningar tycker att de ekonomiska förutsättningarna 
för att bedriva sin kärnverksamhet idag och de närmaste åren är 
ganska eller mycket bra.  Nästan lika många, åtta av tio, tror sig 
ha goda möjligheter att utveckla sin kärnverksamhet.

Civilsamhällets röster
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Vi har under det senaste året haft 
ekonomiska förutsättningar att 
bedriva vår kärnverksamhet.

Vi tror oss ha goda möjligheter att 
bedriva vår kärnverksamhet även 
de närmast kommande åren.

Vi tror oss ha goda möjligheter att 
utveckla vår verksamhet de när-
mast kommande åren.

Villkoren skiljer sig åt för organisationer 
på landsbygderna och i tätort 
Trots att de flesta organisationer uppger att de har ganska goda 
ekonomiska förutsättningar finns systematiska skillnader mellan 
organisationer på landsbygder och i tätort. En större andel av 
organisationerna på landsbygder än i tätort uppger att de inte har 
ekonomiska förutsättningar att genomföra sin verksamhet. Sam-
bandet gäller både för ideella föreningar och för samfälligheter.

Ideella föreningar i tätort har mer aktiv 
kontakt med kommunen
De flesta ideella föreningar har någon typ av kontakt med tjäns-
tepersoner i kommunen. Det är vanligare att ideella föreningar i 
tätort än de på landsbygderna har ett samarbete med kommunen, 
att de deltar i samråd eller referensgrupper och de utgör oftare en 
remissinstans. Det är också vanligare att ideella föreningar i tätort 
bedriver en del av sin verksamhet på kommunens uppdrag.
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Medlemsavgifter och bidrag är  
de viktigaste inkomstkällorna
De inkomstkällor som föreningarna oftast lyfter som ganska eller 
mycket viktiga är medlemsavgifter, försäljning och bidrag.

Medlemsavgifter

Bidrag för organisationens ordinarie verksamhet

Försäljning

Bidrag för att driva särskilda projekt

Bidrag för lokal eller anläggning
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Bidragssystemet kan förbättras 
Två av fem anser att bidragssystemets utformning försvårar 
långsiktig planering. Åsikten är vanligare bland lokala föreningar, 
som även har verksamhet på nationell eller internationell nivå.  
En möjlig orsak skulle kunna vara att de oftare uppger att projekt-
bidrag är en viktig inkomstkälla. Dessa bidrag är oftast tillfälliga, 
vilket kan ge sämre ekonomisk stabilitet.
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Vanligare att man blir lyssnad  
på än att man upplever att  
synpunkterna har betydelse
Nio av tio föreningar tycker att de har en bra dialog med offent-
liga företrädare men det finns också utrymme för förbättring, 
till exempel när det gäller tillgänglighet, dialog och transparens. 
Eller som en representant för en idrottsförening uttrycker det:

”Vi har en bra dialog med kommunen och vi upplever att de 
lyssnar. Problemet är att ingenting händer. Vi blir ibland lovade 
vissa saker för att sedan dras tillbaka. Vi vet att en dialog med 
kommunen är viktig men det känns många gånger meningslöst att 
lägga tid och energi på detta.”

Insyn i politiska beslut och  
i föreningarnas verksamhet
Ungefär en tredjedel av föreningarna är nöjda med insynen i 
politiska beslut som rör dem. En tredjedel är inte nöjda och en 
tredjedel anser inte att frågan är aktuell för dem. 
Åtta av tio föreningar upplever inte att det offentligas krav på 
insyn är problematiskt av integritetsskäl.



Hos oss växer kunskap fram
På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och 
civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som besluts-
fattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. 
Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europe-
isk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer 
möjlighet att genomföra sin verksamhet. Det ger också unga möjlighet att 
arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

Rapporterna som den här foldern bygger på finns att ladda ner på MUCF:s 
webbplats.
»   Civilsamhället på landsbygder och i tätort (publicerad 2018)  

www.mucf.se/publikationer
»   Ideella föreningars villkor (publicerad 2019) 

www.mucf.se/publikationer

www.mucf.se
FACEBOOK: @ungciv   
TWITTER: @ungciv
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