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Verksamhetsinriktning 2021-2024 
 

Inledning 
Idéburna organisationer utgör både en förutsättning och ett uttryck för varje öppet, 
demokratiskt och framgångsrikt samhälle. Det ideella engagemanget är en grund för innovation 
och samhällsbygge. När människor går ihop och gör saker tillsammans byggs tillit, förtroende 
och gemenskap. Men demokrati, tillit och solidaritet är inte självklara värden. De byggas upp av 
generationer, och fria och starka idéburna organisationer spelar en avgörande roll.  

Forums ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen 
organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska 
samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Forums vision är ett samhälle med en 
generell välfärd och ett starkt ideellt engagemang där alla kan växa och känna tillit. Genom 
påverkan och opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsstöd förbättrar Forum 
förutsättningarna för idéburna organisationer och ideellt engagemang. 

Den fyråriga verksamhetsinriktningen fastställs av representantskapet. 
Verksamhetsinriktningen anger färdriktningen för Forum de kommande fyra åren. 
Representantskapet kan efter två år justera verksamhetsinriktningen.  

Forums grundläggande värderingar uttrycks i den idépolitiska plattformen som antogs på 
Forums representantskap 2018. 
 

Omvärldsanalys 
Vi är präglade av en tid av stark oro och snabba samhällsförändringar: den sociala 
sammanhållningen, migrationen, klimatutmaningarna, teknikutvecklingen och den förändrade 
arbetsmarknaden, virussjukdomar som sprids snabbt, risker för ekonomisk och samhällelig 
kollaps, utmaningar mot fred och demokrati. Detta skapar utrymme för ytterlighetsrörelser och 
leder till kortsiktiga politiska beslut. 

Vi ser en nationell och internationell politisk arena med högerpopulistiska och nationalistiska 
politiska partier som växer sig allt starkare och påverkar utrymmet för det självständiga och 
oberoende civilsamhället.   

Samhällsutmaningar som ökad ojämlikhet, arbetslöshet, ohälsa, åldrande befolkning, ofrivillig 
ensamhet och växande klyftor i samhället utmanar den offentliga välfärdens resurser. 

Civilsamhället har utvecklats parallellt med välfärdsstaten och Forums medlemmar har spelat 
en viktig roll där vi som handlingsorienterade och röstbärande aktörer är en arena för 
engagemang och en omistlig del av demokratin. Det finns en förväntan från nationella och 
kommunala beslutsfattare att civilsamhället ska ta ett större ansvar för att bidra till en 
idéburen välfärd. Men vi kan också konstatera att civilsamhällets intresseorganisationer är 
splittrade på många olika juridiska personer, splittringen försvårar en stark röst från 
civilsamhället i det offentliga samtalet.  
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Verksamhetsinriktning 2021-2024 
Forum ska bidra till att Forums medlemmar men även idéburna organisationer i allmänhet:  

 ses som centrala aktörer i samhällsbygget och har goda grundläggande förutsättningar 
att verka 

 har goda möjligheter att påverka den politiska agendan i frågor som berör dem såväl 
nationellt som i EU 

 hittar rätt människor för de olika uppdrag som organisationen erbjuder; som 
styrelseledamot, volontär och anställd, lokalt och nationellt 

 är organisationer med god kunskap om vad som händer i omvärlden och som därmed 
kan möta och driva förändring och utveckling för sina målgrupper 

 har goda möjligheter till långsiktig finansiering som inte undergräver organisationens 
självständighet 

 har tillgång till arenor för gemensamma diskussioner, aktiviteter och nätverk 
 

 
För att uppnå detta ska Forum arbeta genom: 

1. Påverkan och opinionsbildning 
 

Driva påverkan och opinion kring samhällsutveckling som berör idéburna organisationer med 
social inriktning - för att bidra till goda förutsättningar för den idéburna organiseringen. 
 
Forum ska: 
 

 verka för ett öppet och demokratiskt samhälle med ett starkt civilsamhälle där 
självständiga organisationer har utrymme att ifrågasätta, driva opinion och bidra  

 

 värna individers möjlighet att fritt uttrycka, organisera och engagera sig 
 

 driva arbetet med att skapa en ny, sektorsövergripande arbetsgivar- och 
intresseorganisation för civilsamhället 

 

 fortsätta att arbeta nära och tillsammans med andra intresseorganisationer inom 
civilsamhället för att underlätta bildandet av en gemensam organisation  

 

 synliggöra sektorn som en egen samhällssektor och verka för att civilsamhällets roll i 
välfärden är central om vi ska klara samhällsutmaningarna 

 

 belysa omfördelningen av roller i samhället i relation till exempelvis idéburna 
respektive offentliga aktörers roller och ansvar i välfärdssamhället 
 

 verka för ökad samverkan mellan olika samhällssektorer för att lösa 
samhällsutmaningar,  
 

 driva ståndpunkten att det frivilliga arbetet inte ska ersätta det offentliga åtagandet 
 

 verka för att anpassa lagar och regler till civilsamhällets villkor  
 

 verka för enklare administration och en enklare och mer långsiktig bidragsgivning 
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2. Kunskap och stöd till civilsamhället 
 

Bygga och förmedla kunskap om förutsättningarna för den idéburna organiseringen och 
underlätta för idéburna organisationer att utbyta kunskap och erfarenheter. Erbjuda 
verksamhetsstöd som på olika sätt underlättar för sektorn.  
 
Forum ska: 

 utveckla och förstärka Forums roll som expert på ideellt engagemang och organisering 
 

 erbjuda mötesplatser för dialog och samverkan mellan idéburna organisationer 
 

 erbjuda utbildningar och seminarier inom frågor som rör idéburen organisering 
 

 omvärldsbevaka, sprida kunskap i relevanta kanaler och ta fram rapporter  
  

 driva Volontärbyrån för att underlätta ideellt engagemang 
  

 driva Ideella jobb för att underlätta rekrytering av medarbetare  
 


