
Sweden has the potential to be a global player 
in sustainable global development. The principle 
of openness, respect for human rights, a strong 
civil society and basic social protection for all are 
important components in the implementation of 
Agenda 2030. Civil society is a cornerstone of society, 
contributes to a strong social contract and democratic 
development. The importance of  partnerships to 
implement the goals in the agenda cannot be stressed 
enough, and the conditions for civil society as a 
whole to be able to contribute, in collaboration and 
partnership with other sectors – in both crisis and 
long-term – need to be continuously highlighted and 
ensured.

What is The National Forum for 
Voluntary organizations?

The National Forum for Voluntary organizations is 
a national umbrella organization with almost 40 
member organizations that work for civil society’s 
conditions to be able to contribute to democracy and 
welfare. In 2021, Forum made its first ever spotlight 
report focusing on goal 1, goal 10 and goal 17 and 
on the social dimension of the agenda in a national 
context. The report complements Sweden’s second 
voluntary national review and deepens the analysis 
from civil society’s perspective on goal fulfillment and 
what is required for us to be able to jointly achieve 

Civil society for a sustainable future — a spotlight report on the 
social dimension of Sweden's implementation of Agenda 2030

sustainable development where we leave no one 
behind. Website and report (in Swedish) found here: 
https://www.socialforum.se/

The role of civil society for sustainable 
development

More than four million Swedes are engaged the 
country’s approximately 250,000 civil society 
associations and organizations. This plays a major role 
in Swedish society's development of social networks, 
public health and public education, as well as 
organization based on democratic principles. In civil 
society, trust between people is strengthened, a basic 
precondition for a cohesive society. At the same time, 
civil society helps to ensure that people in vulnerable 
situations do not risk "falling between the cracks" and 
helps mitigate consequences of social and economic 
vulnerability. At the onset of the pandemic, many 
of Forum's member organizations were quickly able 
to set up and support people in vulnerability. There 
are also reports that organizations now are helping 
people who have never been in contact with the social 
services before, for example young people without 
work, food and housing. Civil society organizations 
should not become a parallel resource or system 
that replaces the support that people have a right to 
from the public sector. However, in relation to the 
welfare state, civil society has an important task in 
partnership with the public sector. Civil society takes 
great responsibility for people in vulnerable situations 
in society. At the same time, these organizations are 

also affected by the pandemic in various ways, for 
example through reduced revenues and potential shut 
down of services – which in turn affects all the people 
who are in need of social support. Therefore, it is 
important that civil society has the prerequisites to be 
able to restart after the pandemic.

In every major societal change, civil society plays 
an important role. Even though the basic social 
protection net in Sweden works in general, there are 
economic vulnerabilities and cracks that are at risk of 
deteriorating in the wake of the pandemic. Openness, 
respect for human rights and basic social protection 
are important components in the implementation of 
Agenda 2030 and a sustainable future – and a civil 
society that contributes to welfare and democracy is 
crucial for that to become reality.

Recommendations

The government must prioritize and defend the 
expansion of civic space, work to ensure long-term 
sustainable conditions for civil society organizations 
and work for more partnerships between civil 
society and the public sector. In the report all 
recommendations are presented in full.

Download the report here.

https://www.socialforum.se/ 
https://socialforum.se/wp-content/uploads/2021/07/civilsamhalletforenhallbarframtid1v04.pdf


Sverige har potential att vara en global 
förändringsaktör för en hållbar global utveckling. 
Öppenhet, respekt för mänskliga rättigheter, ett starkt 
civilsamhälle och en grundläggande social trygghet 
är viktiga komponenter i genomförandet av Agenda 
2030. Tillsammans utgör civilsamhället en hörnsten i 
samhället, bidrar till ett starkt samhällskontrakt och 
demokratisk utveckling. Vikten av ett gemensamt 
ägandeskap för att genomföra målen i agendan 
kan inte nog understrykas. Dessutom behöver 
förutsättningarna för att ett brett civilsamhälle ska 
kunna bidra i samverkan och partnerskap – i både 
kris och på lång sikt – kontinuerligt belysas och 
säkerställas.

Vad är Forum? 

Forum – idéburna organisationer med social 
inriktning är en nationell paraplyorganisation 
med närmare 40 medlemsorganisationer som 
arbetar för civilsamhällets möjligheter att verka, 
med fokus på demokrati, välfärd och idéburen 
organisering. Forum gör i år sin första spotlight-
rapport någonsin med fokus på mål 1, mål 10 och 
mål 17 kring den sociala dimensionen av agendan i 
en svensk kontext. Rapporten kompletterar Sveriges 
frivilliga rapportering och fördjupar analysen från 
civilsamhällets perspektiv kring måluppfyllelse och 
vad som krävs för att vi gemensamt ska kunna nå en 
hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. Rapport 
och hemsida finns här: https://www.socialforum.se

Civilsamhället för en hållbar framtid — spotlight−rapport om den 
sociala dimensionen av Sveriges genomförande av Agenda 2030

Civilsamhällets betydelse för en hållbar 
utveckling 

Över fyra miljoner svenskar är ideellt aktiva i någon 
av det svenska civilsamhällets omkring 250 000 
föreningar och organisationer. Dessa verksamheter 
spelar stor roll för det svenska samhällets utveckling 
av sociala nätverk, folkhälsa och folkbildning, samt 
kompetens i organisering utifrån demokratiska 
principer. Här stärks tilliten mellan människor, en 
grundförutsättning för ett sammanhållet samhälle. 
Samtidigt bidrar civilsamhället till att människor i 
utsatta livssituationer inte riskerar att ”falla mellan 
stolarna” och att de negativa konsekvenserna av 
social och ekonomisk utsatthet begränsas. Många av 
Forums medlemsorganisationer kom igång snabbt 
med verksamhet för att stötta grupper i utsatthet. 
Vissa insatser har handlat om att avlasta den 
offentliga omsorgen i en svår tid, behov som bedöms 
kommer att kvarstå. Det finns också rapporter om att 
organisationer nu möter personer som aldrig tidigare 
varit i kontakt med socialtjänsten, till exempel unga 
som står utan arbete, mat och bostad.  Civilsamhällets 
aktörer bör inte bli en parallell resurs som ersätter det 
stöd som människor har rätt till från offentlig sektor. 
Civilsamhället har dock i relation till välfärdsstaten 
en viktig uppgift som samverkanspart och behöver 
stå starkt för att bidra i att fånga upp de människor 
som de offentliga skyddsnäten har svårt att nå och 
länka tillbaka till det skyddsnät som de har rätt till. I 
varje stor samhällsförändring och omställning spelar 
civilsamhället en särskild roll. Även om det sociala 

skyddsnätet i Sverige fungerar i stort finns det en 
ekonomisk utsatthet som i pandemins spår riskerar att 
förvärras. Civilsamhällets organisationer tar ett stort 
ansvar för samhällets mest utsatta. Samtidigt drabbas 
även dessa organisationer av pandemin på olika sätt, 
genom till exempel minskade intäkter och potentiella 
nedläggningar till följd av nedstängda verksamheter 
– vilket i sin tur drabbar alla de människor som är i 
behov av socialt stöd. Därför är det viktigt att även 
civilsamhället omfattas av viktiga stöd för en omstart 
efter pandemin. Öppenhet, respekt för mänskliga 
rättigheter och grundläggande social trygghet är 
viktiga komponenter i genomförandet av Agenda 
2030 – och ett civilsamhälle som bidrar till välfärden 
och den demokratiska utvecklingen är centralt för att 
det ska bli verklighet.

Rekommendationer

Rekommendationerna i denna rapport riktar sig 
till regering och riksdag, men också till de politiska 
partierna liksom till kommuner och regioner i landet. 
Regeringen måste prioritera försvaret samt vidgandet 
av civilsamhällets utrymme, arbeta för att säkerställa 
långsiktigt hållbara villkor för civilsamhällets 
organisationer samt verka för fler partnerskap 
mellan idéburna organisationer och offentlig sektor. 
I rapporten återfinns alla rekommendationer i sin 
helhet.

Ladda ner rapporten här.

https://www.socialforum.se/
https://socialforum.se/wp-content/uploads/2021/07/civilsamhalletforenhallbarframtid1v04.pdf

