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Civilsamhället i Västerbotten

Generellt om civilsamhället

Civilsamhället är en särskild samhällssektor vid sidan av 
stat, näringsliv och hushåll och utgörs av ideella föreningar 
(t.ex. Naturskyddsföreningen), ekonomiska föreningar (t.ex. 
Coop), allmännyttiga stiftelser (t.ex. Wallenbergstiftelserna), 
registrerade trossamfund (t.ex. Svenska kyrkan) och andra 
organisationer som omfattas i det som brukar kallas för idé-
buren sektor, ideell sektor, folkrörelser eller social ekonomi. 
Civilsamhället är alltså ett område där människor, grupper och 
organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen, 
skilt från staten, marknaden och hushållet. I demokratiutred-
ningen åttonde forskarvolym beskrivs civilsamhället som ”det 
rum där enskilda medborgare tar initiativ och sluter sig sam-
man i demokratiska former för att lösa samhällsproblem”. 

Civilsamhället har även en viktig roll i samhällets utveckling 
bl.a. som idébärare då civilsamhällets organisationer alltid 
har drivits av idén om att förbättra samhället, oavsett om det 
handlar om människorättsfrågor eller idrotten som fostrare. 
Civilsamhället ger en möjlighet till människor att samlas när 
det gäller opinionsbildning kring aktuella frågor och inspel i 
demokratin. Även inom välfärden har civilsamhället fått en 
stor betydelse, då många av civilsamhällets organisationer har 
fungerat som hjälp och stöd till några av samhällets allra mest 
utsatta grupper. Främst är det hjälp- och folkhälsoorganisatio-
ner som har hjälpt utsatta människor att komma tillbaka till ett 
fungerande liv.

Sverige har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Det ideella 
engagemanget är högt och stabilt. I Sverige finns fler än 230 
000 föreningar och årligen läggs omkring 500 miljoner arbets-
timmar på ideellt arbete i dessa föreningar, vilket ifall det hade 
varit lönearbete hade motsvarat ca 80 miljarder kr.

Civilsamhällets olika former

Inom civilsamhället finns det olika juridiska former av orga-
nisationer som ideella föreningar, ekonomiska föreningar, 
registrerade trossamfund samt stiftelser. Dessa är organisa-
tioner inom den ideella sektorn och den kooperativa rörelsen 
som ofta har någon form av mer oegennyttigt uppdrag och 
verkar för en specifik grupp eller medlemsintresse. Organisa-
tionerna är självstyrande och bedrivs ofta med en ideologisk 
idé. Även sociala företag, idéburet företagande och aktiebo-
lag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB) hör till det 
civila samhällets organisationer. Det finns därmed en stor va-
riation bland organisationerna. 

Det de idéburna organisationerna kan bidra till är en ökad 
mångfald av utförare av tjänster inom det sociala området. 
Organisationernas grund är socialt inriktade och har etable-
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rats för att verka för grundarnas och medlemmarnas ideella 
mål. Kärnverksamheten kan vara inriktad på att främja värden 
som social rättvisa, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättssäkerhet. Det finns dock en stor variation 
på områden som civilsamhällets organisationer verkar inom. 
T.ex. bedriver organisationerna även verksamhet inom områ-
den som utbildning, sociala tjänster eller trädgårdsarbete.
     
Civilsamhällets framväxt i Sverige

Under 1900-talets början växte sig ett antal folkrörelser sig 
stärka i Sverige. Exempel på dessa folkrörelser var arbetarrö-
relsen, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen, idrottsrörelsen 
och den kooperativa rörelsen. Dessa rörelser känneteckna-
des av en blandning av organisationer, nätverk och andra 
former av gemensamt handlande. Under den senare delen av 
1900-talet uppstod andra folkrörelser med fokus på bl.a. fred, 
miljö och jämställdhet.  Dessa generationer av folkrörelser 
lade grunden till flera av dagens mest väletablerade politiska 
partier, fackförbund och andra intresseorganisationer. Under 
2000-talet växte det som kallas för nya sociala rörelser fram 
kring huvudfrågor såsom t.ex. globalisering, kapitalism och 
jämlikhet. Även dessa utmärkte sig genom att de omfattade 
en blandning av organiseringssätt, med nätverksorganisering, 
digital mobilisering och civilt motstånd.

Civilsamhällets politiska mål

Under de senaste decennierna har civilsamhällets betydel-
se fått allt mer uppmarksamhet i takt med att intresset ökat 
för hur hållbar utveckling ska kunna uppnås utifrån aktuella 
samhällsutmaningar, såsom sociala klyftor, demokratiskt un-
derskott m.m. I en statlig utredning från 2016 framhålls att 
kunskap om hur civilsamhället är sammansatt inom olika geo-
grafiska områden är en förutsättning för en fungerande sam-
verkan mellan den idéburna, offentliga och privata sektorn i 
dialoger och processer om en demokratisk, hållbar samhälls-
utveckling. Detta har lätt till att den svenska regeringen har 
satt upp en politik som man avser ska förbättra civilsamhällets 
villkor som en central del av demokratin.

Detta ska enligt regeringen ske genom dialog med civilsam-
hällets organisationer. De punkter man har satt upp för att 
kunna nå målen man har satt upp är:  

• Utveckla det civila samhällets möjligheter att göra 
 människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att 
 påverka den egna livssituationen eller samhället i stort,
• Stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra 
 till samhällsutvecklingen och välfärden både som röstbärare 
 och opinionsbildare och med en mångfald verksamheter, 
• Fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.
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Civilsamhället i Västerbotten

I Västerbotten finn det 7 181 organisationer, vilket är ca 3 % av 
alla de 238 000 organisationerna som finns i Sverige (Detta är 
mer än vad Västerbottens befolkningsandel utgör i Sverige). 
Den vanligaste typen av organisation i Västerbotten är ideella 
föreningar. efter dem är det ekonomiska föreningar, medan 
övriga stiftelser och fonder och trossamfund kommer där efter. 

Västerbottens civilsamhälle 
i siffror

 

När det kommer till uppdelning av civilsamhället mellan kom-
munerna i Västerbotten är det framförallt Umeå som domi-
nerar med att ha 39 % av alla organisationer baserade i kom-
munen. Även Skellefteå har med 23 % även de en stor del av 
Västerbottens organisationer baserade hos sig. Annars är det 
vanligaste att kommunerna har mellan 2 – 3 % av organisatio-
nerna baserade hos sig. 

Civilsamhällets geografi

 

De vanligaste verksamhets- områdena i Västerbotten är In-
tressebevakning; religiös verksamhet med 3801 organisa-
tioner, Sport-, fritids- och nöjesverksamhet med 1 302 orga-
nisationer, Fastighetsverksamhet med 248 organisationer, 
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållnings-
verksamhet med 215 organisationer, Öppna sociala insatser 
med 125 organisationer och Finansiella tjänster utom försäk-
ring och pensionsfondsverksamhet med 108 organisationer.

Inom Västerbottens finns det 19 559 anställda (inkl. fast an-
ställda, visstidsanställda, timanställda m.fl.) varav 6 270 för-
varvsarbetar vilket är 32 % av alla som jobbar i organisatio-
nerna. Förvärvsarbetande är uppdelade mellan kommunerna 
enligt följande:  

Antal förvärvsarbetande
efter kommun

 

Det är även en jämnfördelning mellan könen då det är 51 % 
kvinnor och 49 % män som arbetar inom civilsamhället. Den 
verksamhet som har flest anställda är Intressebevakning; re-
ligiös verksamhet där 35 % av alla som jobbar inom civilsam-
hället är anställda. De andra verksamheterna som har en hög 
andel av de anställda är Utbildning som har 16 %, Sport-, fri-
tids- och nöjesverksamhet där 12 % arbetar och Detaljhandel 
utom med motorfordon och motorcyklar där 11 % arbetar. 
Totalt ligger Västerbottens civilsamhälles lönesumma på 1,8 
miljarder kr och den årliga snittlönen ligger 95 181 kr. 

 Civilsamhällets intäkter ligger på 10,1 miljarder kr och det är 
främst de ekonomiska föreningarna som står för den största 
andelen med 82 % vilket kan ställas i relation mot att ekono-
miska föreningar endast utgör 9 % av alla organisationer i Väs-
terbotten. Medan ideella föreningar som utgör 86 % av alla 
organisationer endast står för 10 % av alla intäkter.  
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Antal		förvärvsarbetande	efter	kommun
Bjurholm	 39

Dorotea	44

Lycksele	174

Malå	59

Nordmaling	104

Norsjö	63	

Robertfors	 168

Skellefteå	1	642

Sorsele	22

Storuman	102

Umeå	3	422

Vilhelmina	160

Vindeln	81

Vännäs	141

Åsele	49
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