Forskningsprojekt som har fått bidrag till studier om det
civila samhället 2013–2016
Syftet med forskningsbidraget är att öka kunskapen om
det civila samhällets utveckling, organisering och samspel
med samhället i övrigt.
Om forskningsbidraget:
www.mucf.se/studier-om-civila-samhallet
Resultaten från avslutade forskningsprojekt:
www.mucf.se/resultat-fran-studier-om-det-civila-samhallet

2013
Projektets namn: Vems intressen företräder civilsamhället politiskt?
Forskare: Frida Boräng och Daniel Naurin
Lärosäte: Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet
Kort beskrivning: Forskningen handlade om vilka samhällsfrågor det svenska civilsamhället driver politiskt och
hur organisationernas lobbyarbete förhåller sig till den allmänna opinionen.
Projektet är avslutat.
Projektets namn: Civilsamhället, ungdomar och samverkansstrategier
Forskare: Carina Listerborn
Lärosäte: Institutionen för urbana studier, Malmö högskola
Kort beskrivning: Projektet har analyserat civilsamhällets roll och betydelse för lokalsamhället i fyra utvalda socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Malmö och Helsingborg.
Projektet är avslutat.
Projektets namn: En ren affärsangelägenhet? Pensionärsorganisationers inflytande i
marknadsanpassad äldreomsorg
Forskare: Jessika Wide och David Feltenius
Lärosäte: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
Kort beskrivning: Projektet har undersökt pensionärsorganisationers möjligheter till inflytande på lokal nivå i en
marknadiserad äldreomsorg inom ramen för kommunala pensionärsråd (KPR).
Projektet är avslutat.
2014
Projektets namn: Svenska kyrkan och välfärden: en studie av styrning av välfärdsproduktionen i
civilsamhället. Fallet Västerås stift.
Forskare: Marta Reuter och Torbjörn Einarsson
Lärosäte: Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research
Kort beskrivning: Syftet är att utveckla förståelsen av vilken roll den offentliga sektorn och välfärdens
professioner spelar i styrningen av välfärdsproduktion i civilsamhällets regi samt hur organisationens ideella särart
avspeglas i välfärdstjänsterna.
Projektets namn: Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande? Om möjligheter och hinder för
ungdomars deltagande i lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta områden
Forskare: Nazem Tahvilzadeh, Lisa Kings och René Léon Rosales
Lärosäte: Mångkulturellt centrum
Kort beskrivning: Syftet är att bidra till diskussionen om hur det inbjudna deltagandet kan utformas för att
fördjupa demokratin utifrån medborgarnas förutsättningar med särskilt fokus på ungdomars deltagande i socialt
utsatta stadsdelar i Stockholm och Malmö.
Projektets namn: En professionaliserad röst för barnen? BRIS och det nya samhällskontraktet mellan
stat och civilsamhälle
Forskare: Karin Osvaldsson Cromdal och Johanna Sköld
Lärosäte: Linköpings universitet
Kort beskrivning: Syftet är att undersöka hur professionaliseringen i ideella organisationer och förändrade
relationer mellan civilsamhället och det offentliga inverkar på den barnrättspolitik som förs av BRIS.

2014
Projektets namn: Öronmärkta pengar: om öronmärkningens uttryck, hantering och konsekvenser för
interaktionen mellan ideella organisationer och deras omvärld
Forskare: Susanna Alexius och Ola Segnestam Larsson
Lärosäte: Handelshögskolan/SCORE
Kort beskrivning: Projektet tar upp konsekvenser av öronmärkning utifrån två ideella organisationer, IOGT-NTO
och RFSU. De har valts ut därför att de har varierade intäktskällor – egna intäkter samt en mix av ideella, privata
och offentliga finansiärer.
2015
Projektets namn: Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner
Forskare: Stig Linde och Malin Arvidson
Lärosäte: Socialhögskolan, Lunds universitet
Kort beskrivning: Syftet är att utforska de strategier som svenska organisationer inom det sociala området
utvecklar i samband med allt tydligare förväntningar på att de ska utvärdera och granska sina verksamheter.
Projektets namn: Demokratiseringssträvanden genom regionalisering i en brytningstid: fallet kvinnors
resurscentra
Forskare: Line Säll, Tomas Mitander, Andreas Öjehag-Pettersson och Malin Rönnblom
Lärosäte: Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet
Kort beskrivning: Syftet är att analysera möjligheterna att arbeta med kvinnors inflytande i olika lokala
sammanhang i en tid när politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och
utvärdering.
Projektets namn: Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing People
Sweden
Forskare: Sara Uhnoo och Cecilia Hansen Löfstrand
Lärosäte: Göteborgs universitet
Kort beskrivning: Projektet ska analysera volontärers medverkan i polisiärt arbete i Sverige och hur detta kan
styras genom partnerskap mellan polis och medborgare. Detta har blivit vanligare i västerländska demokratier då
medborgare har fått ett större ansvar för den egna tryggheten.
2016
Projektets namn: En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska civilsamhället
Forskare: Roberto Scaramuzzino
Lärosäte: Socialhögskolan, Lunds universitet
Kort beskrivning: Syftet är att utforska eliter och elitisering inom det svenska civilsamhället på
integrationsområdet. Frågorna handlar om vilka aktörer som lyckas nå inflytelserika positioner och status och vilka
processer som leder till detta.
Projektets namn: Ungdomsråd? Ett deliberativt komplement på gränsen mellan civilsamhälle och
kommunal verksamhet?
Forskare: Anders Kassman
Lärosäte: Avdelningen för forskning om civilsamhället, Ersta Sköndal Högskola
Kort beskrivning: Projektet ska undersöka förutsättningarna för Sveriges ungdomsråd i att vara ett
samtalsdemokratiskt komplement som fördjupar demokratin i kommunerna och hur de förhåller sig till det
kommunala beslutsfattandet.
Projektets namn: Offentlig upphandling i civilsamhället – logiker och utmaningar på
välfärdsmarknader
Forskare: Mats Jutterström
Lärosäte: SIR, Handelshögskolan i Stockholm/SCORE
Kort beskrivning: Projektet handlar om ideella organisationer som säljare av välfärd till det offentliga, vilka
problem som uppstår för organisationerna i upphandling på lokal nivå och vad organisationerna gör för att hantera
dessa.
Projektets namn: Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår
Forskare: Malin Lindberg
Lärosäte: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
Kort beskrivning: I projektet studeras Sensus studieförbund och Svenska kyrkans utveckling av nya sociala
lösningar. Kunskapen kan användas för att organisera och främja social förnyelse och för att öka
sektorsövergripande samverkan i lösningar av olika samhällsutmaningar.

