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Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald" eller "Lika barn leka
bäst"?
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning civilsamhället bidrar till att främja tillit och
tolerans i en tid av ökande mångfald i det svenska samhället. Mot bakgrund av växande ojämlikhet,
bestående arbetslöshet och segregation som sammanfaller med ökande migrationsströmmar är vissa
grupper mer utsatta för långtidsarbetslöshet. Det gäller ungdomar som saknar högre utbildning,
utrikes födda och särskilt flyktinginvandrare. Det innebär att dessa grupper har ett speciellt stort
behov av just de arbetsmarknadsnära sociala nätverk som de ofta saknar. Från politiskt håll finns ofta
förhoppningar om att det civila samhället ska kunna fungera som en betydelsefull arena för
kontakter där tillit och tolerans skapas och en arena som möjliggör för fruktbara kontakter som även
leder till anställningar. Den empiriska kunskapen om huruvida civilsamhället faktiskt är en arena för
kontakter mellan grupper som är olika varandra eller om det främst är en arena för grupper som
liknar varandra är dock begränsad, särskilt när det gäller Sverige. Studien kommer att kunna bidra
med ny kunskap som kan vägleda myndigheter, landsting/regioner, kommuner och aktörer i det civila
samhället när man formulerar ny policy och nya åtgärder för att stärka utsatta grupper och befrämja
tillit, tolerans och social sammanhållning.
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Vård på centralen: Initiativ i det civila samhället istället för
offentlig vård?
Syftet med studien är att beskriva och bidra till den teoretiska förståelsen av en ny typ av
organisering i det svenska civila samhället. En organisering där betydande resurser mobiliseras kring
ett speciellt behov utifrån en egen hjälpanderationalitet, och där ambitionen är att såväl bidra med
konkret stöd som att verka för social förändring. Flyktingkrisen under 2015 uppdagade nya frågor.
Den traditionella svenska välfärden är i stor utsträckning byggd på medborgarskapet och på
rättigheter och skyldigheter knutna till det. Nu blev idéerna? utmanade av tankar om att alla
människor oavsett medborgarskap har rätt till grundläggande hjälpinsatser. Projektet bidrar till
kunskap om samverkan mellan det offentliga och det civila samhället i ett nationellt ansträngt läge.
Det bidrar till en ökad förståelse för hur högt professionaliserade yrkesgrupper närmast momentant
organiserar sig via sociala medier och inom ramen för det civila samhället bidrar med stöd som
vanligen erbjuds genom det offentliga. Studien ska ge genuint ny kunskap om en typ av organisering
som gjorts möjlig först efter de sociala mediers genombrott.
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Sport, youth and social innovation: On civil society as a means of
promoting social inclusion in multi-ethnic suburbs
Syftet med studien är att undersöka civilsamhällets och idrottens roll som ett medel för social
integration. Studien undersöker en stiftelse som jobbar med nattfotboll. Korrekt? Jag tolkade det så
när jag skummade deras ansökan. Projektet undersöker aktiviteter för ungdomar i två socialt utsatta
områden, Norrköping (Hageby) och Linköping (Skäggetorp).
Forskningsprojektet fokuserar på idrottsrörelsens sport och dimensioner som en del av det civila
samhället, särskilt när det gäller hur sportspraxis fungerar som mellanliggande mellan civilsamhället
och offentliga organ.) Projektet bidrar till vår förståelse av relationer och partnerskap mellan
offentliga organ och aktörer inom det civila samhället. Projektet bidrar särskilt med kunskap om de
färdigheter och kompetenser som förmodligen behövs för ungdomars sociala integrering. Sådana
villkor och mekanismer kan vara användbara för social integration på individnivå, men det kan också
finnas hinder för att uppnå sådana mål. Resultaten kommer därigenom att synliggöra aspekter som
är inneboende i idrott möjligen göra det användbart som ett medel för social integration och
dimensioner som eventuellt är problematiska med avseende på social integration och
medborgarskapsformation genom idrott.
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Hybrida former av engagemang i en digital tid. En fallstudie av
medborgerligt engagemang i flyktingars rättigheter.
Stödet är ett utvecklingsbidrag för att ge förutsättningar för att arbeta vidare med ansökan för att
kunna söka pengar till projektet.
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Diversity in the marketized welfare state? Structures, rhetoric and
practice in non-profit and for-profit service providers in Swedish
welfare
Stödet är ett utvecklingsbidrag för att ge förutsättningar för att arbeta vidare med ansökan för att
kunna söka pengar till projektet.
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