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CIVILSAMHÄLLET
Civilsamhället definieras enligt Sveriges riksdag som en arena, skild från 
staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper 
och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Men 
sektorn består i praktiken av många aktörer med sina egna definitioner.



CIVILSAMHÄLLET

• Svenskarna arbetade ideellt för 
131 miljarder 2014
• Det motsvarar 3,32 procent av 

BNP, vilket är något större än 
detaljhandelns värde samma år. 
• Mest bidrog ideellt arbete i 

idrottsföreningar och 
organisationer med social 
inriktning.

• Källa: SCB och Ersta Sköndal Bräcke högskola



MER  FAKTA

• 2 446 organisationer utför kommun- och landstingsköpta tjänster 
inom förskola och skola, vård och omsorg. (21 procent av de 
privata aktörerna totalt.)
• 190 000 personer är förvärvsarbetande inom civilsamhället. (3,9 

procent av totalt antal förvärvsarbetande i Sverige.)
• 60 procent av de förvärvsarbetande i civilsamhället är kvinnor. 

(Jämfört med 48 procents andel av allt förvärsarbetande totalt.)
• 71 000 (37 procent) av det civila samhällets förvärvsarbetande 

personer jobbar inom ideella föreningar.
• 53 procent av den svenska befolkningen är engagerade i någon 

form av ideellt arbete och lägger cirka 15 timmars tid per månad 
på sitt ideella engagemang.

• Källa: SCB 2018

https://www.kfo.se/medlemskap/avtal/forskolor-skolor/
https://www.kfo.se/medlemskap/avtal/halsa-vard-och-omsorg/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/anstallning/ideellt-arbete-lonearbete/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/civila-samhallet/pong/statistiknyhet/det-civila-samhallet-2016/


ENGAGEMANGET 
MINSKAR INTE!

I  den  svenska  befolkningen  är det  ideella  engagemanget  
relativt  högt och stabilt. Även om det i den allmänna debatten 
ibland förs fram att det ideella  engagemanget  minskar, visar  
aktuell  forskning  vid t.ex. Ersta Sköndal  Bräcke  högskola  att  
andelen  vuxna  som  utför  ideellt  arbete under de  senaste  
åren  ligger  relativt  stabilt  kring  50  procent (Folk  i rörelse –
medborgerligt engagemang 1992–2014). En övervägande andel 
av  den  vuxna  befolkningen  har  eller  har  haft  personlig  
anknytning  till den  ideella  sektorn  och  till  ideellt  arbete.

Källa: Regeringens skrivelse 2017/18:246



CIVILSAMHÄLLET
• I Sverige är ideellt arbete 

vanligast i åldern 35–49 
år
• Andel av befolkningen 16 

år och äldre som arbetat 
ideellt minst en gång de 
senaste 12 månaderna, 
efter kön, ålder och 
hushållstyp för Sverige 
och EU-genomsnitt. År 
2015. Procent.

• Källa: SCB och Ersta Sköndal Bräcke 
högskola



UNGA I SAMHÄLLET



GENERATION OLIKA

Är ungdomen densamma eller föränderlig?

Våra dagars ungdom älskar lyx. Den 
uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, 
har ingen respekt för äldre människor och 
pratar när den borde arbeta. De unga reser 
sig inte längre upp när äldre personer 
kommer in i ett rum. 

Sokrates-
469-399 f.Kr 

Källa UB: 2018



INFLYTANDET ÄR STÖRRE



HUR MÅR 16-25 ÅRINGAR?



UNGAS KULTUR OCH 
FRITID



KULTUR OCH FÖRENINGSMEDLEMSKAP



IDROTT 16-25 ÅR



VILKA ÄR INTE MED OCH VILKA SLUTAR?



TRE EXPERTER 
OCH EN RAPPORT
OM FRAMTIDEN
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TRENDER LINDA

• Fritiden har allt större betydelse för unga och ger:
˗Möjlighet till identitet
˗ Lycka
˗Frihet
˗Utmaningar
˗Utveckling

• Marginalnyttan av tid blir viktigare och viktigare
• Differentiering och individualism
• I framtiden är det mer accepterat att tillhöra fler subkulturer
• Större skillnad mellan sociodemografiska strukturer
• Professionalismen blir mer utbredd



TRENDER EVA

• En kulturen är en sektor med kommande ekonomiska utmaningar
• En ny aktualiserad helhetssyn på sektorn – många har i och med 

Corona insett att kultursektorn innefattar så mycket mer än den 
offentliga delen. 
• De politiska insatser som behövs måste vara breda och 

gränsöverskridande. Det krävs kulturpolitik inte konstnärspolitik. 
Dvs mer insatser/stöd utanför offentlig sektor och som inte endast 
riktas till konstnärer
• Det är finns många kulturella uttryck för unga och de lär nog blir 

fler. 
• Är vi på fel konstnärliga arena så får vi generationer som inte 

känner sig träffade av våra insatser. 



TRENDER TORGNY

• Många har länge talat om den allt ökade internetkulturen och tror 
därför att mötet och mötesplatserna blir ännu viktigare för unga 
på sin fritid.
• Det är stor skillnad mellan land och stad och olika stadsdelar. 
˗Stockholm har enormt utbud och konkurrensen är stenhård
˗Stockholm har utmärkt kollektivtrafik med rörliga ungdomar 

• Digitaliseringen är pågående. Men barns behov är att mötas, 
utvecklas och skapa är oförändrade. Formerna förändras dock 
konstant.
• Större utbud för barn, mindre utbud för ungdomar
• Gör det själv kultur är utpräglad och projektformen är efterfrågad



UNGDOMSBAROMETENS 
SAMMANFATTNING I SIN 

RAPPORT  TILL 
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 

2019



TACK FÖR IDAG!

Källförteckning:  
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/svenskarna-arbetar-ideellt-for-131-miljarder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/05/skr.-201718246/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/ideellt-arbete-vanligt-i-norden/
Ungdomsbarometern 2018- rapport som presenterades för KFUM Sveriges stora föreningsnätverk 2019 . 
Finns tillgänglig via mejl.
https://www.rf.se/contentassets/4e6d5881c6ca44eabcfb21f3b3908815/ungdomsbarometern-2019.pdf
http://www.ungidag.se/

Har du frågor om underlaget kontakta nils@kfumcentral.se 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/svenskarna-arbetar-ideellt-for-131-miljarder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/05/skr.-201718246/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/ideellt-arbete-vanligt-i-norden/
https://www.rf.se/contentassets/4e6d5881c6ca44eabcfb21f3b3908815/ungdomsbarometern-2019.pdf
http://www.ungidag.se/

