
 

  

Vägen framåt för Forum – idéburna organisationer 
med social inriktning 
 
Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige 
och verkar för ett samhälle där ett starkt ideellt engagemang och självständiga idéburna 
organisationer har goda förutsättningar att bidra till och utveckla vårt samhälle, demokrati och 
generella välfärd. Forum vill att civilsamhället ses som en central och värdefull del av 
samhällsutvecklingen. För att främja civilsamhällets förutsättningar arbetar Forum med 
påverkans- och opinionsarbete, kunskapsspridning och med att underlätta för den idéburna 
organiseringen. Detta har Forum arbetat med i snart 30 år. Forums verksamhet Volontärbyrån 
har utvecklats till en stark aktör kring att bygga kunskap om och främja ideellt engagemang, och 
är i dag en plattform för fler än 3000 organisationer. Forum driver även verksamheten Ideella 
jobb. 
 

Samverkan för ett starkare civilsamhälle 

Forum har sedan några år tillbaka arbetat för att skapa en gemensam arbetsgivar- och 
intresseorganisation för civilsamhället. Detta dels för att våra medlemmar har velat se en ökad 
samverkan mellan paraply- och intresseorganisationerna, och dels för att en 
arbetsgivarorganisation har de finansiella musklerna för att driva civilsamhällets 
förutsättningsfrågor. Denna process utmynnande i att Fremia bildades 2021. Fremia har 
rekryterat en samordnare för de breda förutsättningsfrågorna för civilsamhället och har som 
ambition att utveckla detta ytterligare de närmaste åren. Forums styrelse ser positivt på 
Fremias ambition att växla upp det intressepolitiska arbetet som rör civilsamhället. Det 
långsiktiga målet är att Forums frågor ska kunna vara en del av Fremia med stabilitet och 
synergier utifrån Fremias storlek och bredd, för att på mest effektiva sätt kunna stärka arbetet 
för civilsamhällets förutsättningar. 
 
Svårt att finansiera intressepolitik 

Forum har de senaste åren arbetat med att stabilisera sin ekonomi, bland annat med fokus på 
att skapa ett positivt eget kapital. Forum har brottats med ett negativt eget kapital och det har 
varit svårt att hitta stabil finansiering för att bedriva påverkan och kommunikation i en bredd 
av intressepolitiska- och förutsättningsfrågor. För att hantera detta minskade Forum sin 
intressepolitiska verksamhet genom personalneddragningar under 2019, avvecklade 
verksamheten TechSoup och gjorde en omfattande kostnads- och intäktsöversyn. I det läget var 
det avgörande för Forums överlevnad att medlemmar gav omfattande ekonomiska tillskott. I 
dag är ekonomin i balans tack vare dessa åtgärder, men den samhällspolitiska delen av Forum 
är begränsad resursmässigt. Det är alltjämt svårt att finansiera ett brett intressepolitiskt arbete. 
Samtidigt ser styrelsen ett behov av ett fortsatt starkt intressepolitiskt arbete i de breda 
civilsamhällesfrågorna. Sammantaget leder detta till att styrelsen ser en fortsatt process kring 
Fremias påverkansarbete som mycket viktigt och prioriterat.  
 
Behov av samtal om Forums utveckling 

Ambitionen från Fremia att driva de breda förutsättningsfrågorna och Forums förväntningar på 
detta arbete gjorde att Forums styrelse i slutet av 2021 fattade ett inriktningsbeslut att fokusera 
på verksamheter och intressepolitiska frågor som rör ideellt engagemang samt det ideella 
engagemangets roll som fundamentet i civilsamhället och en förutsättning för ett öppet, 
demokratiskt samhälle. Styrelsens bedömning är att det fortsatt finns behov av en stark aktör 
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inom frågor som rör ideellt engagemang, och att Fremia som arbetsgivarorganisation har 
mindre erfarenhet av frågor som rör frivillighet och ideellt engagemang. Styrelsen bedömer att 
fokuseringen är nödvändig utifrån Forums ekonomiska situation och svårigheten att finansiera 
intressepolitik för de breda civilsamhällesfrågorna.   
 
Styrelsen vill tillsammans med medlemmarna arbeta med hur vägen framåt för Forum ska se ut, 
givet arbetet för närmare samverkan med Fremia och hur de breda förutsättningsfrågorna kan 
drivas, samt styrelsens mål att stärka det intressepolitiska arbetet med frågor som rör ideellt 
engagemang. Detta utvecklingsarbete måste göras med en ansvarsfull hantering av det 
ekonomiska läget. 
 
Utifrån detta lägger styrelsen två propositioner till Representantskapet 2022: 

 
1. Proposition om förändrad och reviderad verksamhetsinriktning  
2. Proposition om en medlemsbaserad arbetsgrupp som tillsammans med styrelsen fortsätter 
processen för Forums väg framåt 


