
Forskning som förändrar
Vad säger forskningen om samverkan?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder i samverkan med
IDEELL ARENA och Sveriges kommuner och landsting (SKL) till konferens om det civila samhället

för förtroendevalda och tjänstepersoner från off entlig och ideell sektor.

9 november • Bryggarsalen (Norrtullsgatan 12N) • Stockholm

Program (09.30-16.30)

09.00 Registrering, kaff e och smörgås

09.30 Inledning
Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör hälsar välkommen 
och öppnar konferensen.

Hur ska vi förstå samverkan?
Jenny Risfelt, IDEELL ARENA.

10.00 Unik, innovativ och framgångsrik samverkan 
– IOP Ensamkommande Göteborg
Idéburet off entligt partnerskap (IOP) är ett nytt sätt 
att tänka kring samverkan mellan staten och det civila 
samhället – och ett alternativ till upphandlingskontrakt 
och föreningsbidrag. När antalet asylsökande ensam-
kommande barn ökade kraftigt under hösten 2015 
startade ett IOP mellan Göteborgs kommun och nio 
idéburna verksamheter. Hur utvecklades partnerskapet, 
vad var svårt och vad gjorde att det lyckades? Samarbetet 
har utvärderats av forskare som presenterar studien och 
diskuterar den med några av parterna.
Medverkande: Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola, 
Helene Mellström, Bräcke diakoni och Helene Holmström, 
Göteborgs stad.

11.10 Seminariepass 1: Valbara seminarier A–B 

12.25 Lunch, mingel och erfarenhetsutbyte 

13.35 Seminariepass 2: Valbara seminarier C–D

14.40 Fika, mingel och erfarenhetsutbyte

15.20 Mycket för många – villkoren för ideella 
föreningar i utsatta områden
MUCF:s senaste uppföljningsstudie visar att ideella 
föreningar i utsatta områden ofta upplever sina villkor som 
sämre än andra föreningar, samtidigt som de erbjuder en 
bred verksamhet som inkluderar grupper som vanligtvis 
står utanför civilsamhället. Föreningarna är ambitiösa 
när de vill lösa lokala problem och gör detta ofta med 
hjälp av off entliga bidrag. Vad kan göras för att deras 
bidragsberoende inte riskerar att äventyra deras röstroll? 
Hur kan deras samverkan med off entlig sektor utvecklas? 
Och vad kan andra organisationer lära sig av dem när det 
gäller mångfald?
Medverkande: Julia Grosse, MUCF, Ditte Westin, Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd, Marika Holm, Stockholmsidrotten och Gabriella 
Granditsky Svenson, Kommittén för inrättande av en delegation 
mot segregation.

16.10 Tankar kring morgondagens samverkan
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, representant från 
SKL och Truls Neubeck, verksamhetschef, IDEELL ARENA.

INBJUDAN TILL KUNSKAPSKONFERENS OM DET CIVILA SAMHÄLLET 2017

När? och Var?
Datum: 9 november 2017, 09.30–16.30
(registrering är öppen från 09.00)
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.
T-bana/pendel/buss: Odenplan.

Sista anmälningsdag 25 oktober
Anmäl dig senast 25 oktober 2017 på:
www.mucf.se/forskning-som-forandrar-2017

Mer information
Omar Nur
e-post: omar.nur@mucf.se
tfn: 08-566 219 62

Välkomna!
Välkomna till den femte kunskapskonferensen om det 
civila samhället!
Ta del av föreläsningar och samtal, utbyt erfarenheter 

och diskutera den senaste forskningen på området! 

Tema
Möjligheter och risker i samarbetet mellan off entliga och 
ideella verksamheter.

Avgift
Deltagare från off entlig sektor: 1400 kronor (inkl. moms)
Deltagare från civila samhället: 800 kronor (inkl. moms)

  



Seminariepass 1: A–B (11.10)

A. Staten, civilsamhället
och den övergivna förorten
Kravallerna i Järva i Stockholm 2013 skapade fokus på 
relationen mellan ungdomsföreningar, civilsamhället i 
stort och det off entliga. Presentationen bygger på en 
studie som i ljuset av kravallerna granskar de sociala 
och politiska processer som marginaliserar förorten. 
Invånarna upplever att de har blivit övergivna av staten 
och enbart bemöts genom en disciplinär myndighet, 
polisen. Studien visar att ideella föreningar i Järva blir en 
plattform för sociala aktiviteter och tar över delar av det 
off entligas ansvar. Men ändå saknas demokratiska rum 
där de marginaliserade rösterna får delta i den off entliga 
debatten. Forskarna har analyserat det preliminära 
resultatet utifrån det teoretiska begreppet strukturellt 
våld och funnit tre huvudlinjer: värdighetsförlust, ojämn 
makt- och resursfördelning och brist på infl ytande. Hur 
inkluderar vi marginaliserade medborgares röster i det 
off entliga demokratiska samtalet? Vilken roll spelar det 
civila samhällets aktörer för att representera dessa röster?

Medverkande: Suruchi Thapar-Björkert och Karina 
Villacura, Uppsala universitet, Ailin Moaf Mirlashari, 
Förorten i centrum och Streetgäris och Karen Austin, 
Stockholms stad.

B. Projektcafé: Kvalifi cerat medskapande
& stöd att bygga samverkansprojekt 
Välkommen till en workshop som går ut på att stödja 
konkreta samverkansprojekt mellan kommunen/regionen/
myndigheten och civilsamhällesorganisationer för att 
lösa gemensamma samhällsutmaningar! I Projektcaféet 
kommer du antingen vara en resurs genom dina 
erfarenheter eller vara en som ber gruppen om hjälp för 
att utveckla ett samverkansinitiativ. Du kommer att få 
lära dig en eff ektiv mötesform för att ta vara på en hel 
grupps visdom i ett utvecklingsarbete. Metoden används 
i utvecklingsprojekt hos SKL där kommuner, landsting 
och regioner tillsammans utvecklar hållbara modeller för 
samverkan med det civila samhället. Vill du få hjälp med 
ditt/ert samverkansinitiativ, anmäl detta i samband med 
att du väljer detta seminarium. 

Workshopledare: Anna-Karin Berglund, Sveriges 
kommuner och landsting. 

Seminariepass 2: C–D (13.35)
C. Frivilliga som konkurrent
eller komplement till polisen?
Det har blivit vanligare i västländer att volontärer 
medverkar i polisens arbete och med olika former av 
partnerskap mellan polis och medborgare. Två svenska 
exempel är Polisens volontärer – som har startats 
av staten inom ramen för polisorganisationen – och 
Missing People Sweden – som har startats utan statligt 
stöd där medlemmarna själva kunnat bestämma sitt 
handlingsutrymme. Även om staten lämnar över ansvar 
och ger medborgarna möjlighet till ökad delaktighet 
innebär det fortsatt styrning – men i nya, mer indirekta 
former. Hur förhandlar parterna om självständighet, 
maktbefogenheter, legitimitet och ansvar? Hur drar polisen 
nytta av och styr volontärernas medverkan i arbetet, inom 
polisorganisationen respektive genom partnerskap? Vad 
händer med relationerna över tid? Och vilka paralleller kan 
dras till relationer inom andra samhällsområden?

Medverkande: Sara Uhnoo och Cecilia Hansen Löfstrand, 
Göteborgs universitet, Claes Becklin, Hela Sverige ska leva 
och Andreas Weiborn, Västerås stad.

D. Utvärderingens balanskonst
– Att mäta ideella organisationers
prestationer och värden
Forskning om utvärdering av ideell verksamhet tar 
upp risken med att fi nansiärers och uppdragsgivares 
krav likformar organisationer och minskar deras 
särdrag. I forskningsprojektet Granskningssamhällets 
krav och civilsamhällets (re)aktioner undersöker vi 
utvärderingspraktiker inom socialt inriktade ideella 
verksamheter. Vi möter många olika uppföljnings- och 
utvärderingsformer som kommer från de olika krav 
på mätning av prestation och kvalitet som kommun, 
landsting och andra uppdragsgivare ställer. Mångfalden 
kommer också ur organisationers egna sätt att utveckla 
utvärdering för att synliggöra och kommunicera värden 
och resultat gentemot målgrupper, samarbetspartners 
och gåvogivare. Hur kan vi förstå denna mångfald av 
utvärderingar? Och hur används de av organisationer för 
att skapa relationer med de intressegrupper de arbetar 
med? 

Medverkande: Malin Arvidson och Stig Linde, 
Socialhögskolan i Lund och Elin Wernquist, Barnrättsbyrån 
Stockholm.
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