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Frånvaron av (eller det ansträngda förhållandet 
till) det etablerade civilsamhället

● ”De traditionella folkrörelserna har svikit […]. Lite hårt, men de har sålt sin frihet. 

[namn på en organisation] har exploaterat föreningarna här. Ett folkbildningsbehov 

finns, men vad som erbjuds är inte efterfrågat. Det är för lite kontakt med 

gräsrötterna.” 

● ”De behöver oss mer än vad vi behöver dem egentligen. Det är inte för att vara så, 

men dom har ju ett jättestort problem att nå ut i förorten, de ses bara som en till 

institution”.

● ”Man missar så mycket genom att vara så exkluderande och genom formalia. Det är

makt och det används för att trycka ner människor. Då kan man ju sitta och dö ut, 

varsågod! Men det är synd för det finns erfarenheter, det finns en grundidé, men det 

finns liksom resurser som borde ligga på andra platser”.



Samtida förändringar

● Från röst- och idébärare till utförare

● Från bidrag till ersättning

● Mer volontärer, mindre medlemmar

● Mindre intern demokrati, mer professionalisering



Mot ett alltmer uppdelat civilsamhället…

● En ökning av lokala 
organisationer utan regional 
och nationell koppling, en 
ökning av nationella 
organisationer utan regional 
och lokal koppling. 



Ute med det gamla och in med det nya?

Nja! De existerar parallellt

● Särskilt då det korporativistiska arvet i Sverige gör att en viss grupp av stora

etablerade civilsamhällesorganisationer fortfarande har särskild närhet till och

större utrymme att påverka politiken i Sverige. 

● Att använda denna position för att inkludera nya grupper och platser skapar

naturligtvis spänningar, men spänningar som också kan användas för att

utmana en förstelnad organisation och injicera liv i tidigare värdegrund eller

skapa en ny sådan. 
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