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Civilsamhället – en underutnyttjad 

samhällsresurs i kriser?  

För att möta framtida kriser behöver förmågan hos 

civilsamhällets organisationer tas till vara. 

Kunskapen på detta område är idag dock 

begränsad. Ambitionen i det här projektet är därför 

att utveckla vår förståelse för både civilsamhällets 

beredskap och dess faktiska och möjliga roll före, 

under och efter en nationell kris. Projektets resultat 

är primärt tänkt att gynna samverkan mellan 

civilsamhällets organisationer och kommuner, 

regioner och myndigheter med ansvar för 

samhällsskydd och beredskap.  

När en kris drabbar ett helt land eller en enskild kommun är 

det centralt att veta vilka aktörer man ska vända sig till. Vilka 

organisationer kan upplåta sina lokaler snabbt? Vem kan dela 

ut mat? Vem når ut med information till dem som saknar 

kunskap i det svenska språket? Vilka kompetenser och 

resurser finns hos olika aktörer i civilsamhället? För att 

beredskapen och hanteringen av kriser ska fungera bättre 

behöver vi bättre kunskap om de här och andra närliggande 

frågor. I det här projektet undersöks mer konkret vilka 

drivkrafter, vilken beredskap och vilken kapacitet att hantera 

kriser som finns hos olika organisationer i civilsamhället och 

vilka möjligheter och hinder som kan föreligga för dessa 

aktörer att samverka med offentliga aktörer på kommunal, 

regional och nationell nivå i Sverige. 

En mer utvecklad samverkan 

Kunskapen som erhålls genom projektet förväntas ha 

betydelse för hur kommuner, regioner och myndigheter med 

ansvar för samhällsskydd och beredskap bedömer, planerar 

och koordinerar samverkan med organisationer i 

civilsamhället. Kunskapen ska också göra det möjligt att 

utveckla sådan samverkan i dialog mellan operativa offentliga 

funktioner och civilsamhällets organisationer. 
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Flera fallstudier och två surveys 

I projektet genomförs två kvantitativa surveystudier samt 

kvalitativa fallstudier. Den första surveystudien är fristående 

och riktas till ett större strategiskt urval av svenska 

organisationer i civilsamhället. Här ställs frågor om aktuell och 

potentiell beredskap och insatser vid kris, samt kring 

samverkan med det omgivande samhället när det gäller sådana 

frågor. Den andra surveystudien genomförs i ansluting till den 

befintliga studie om medborgerligt engagemang som 

regelbundet genomförs vid Centrum för 

civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola. 

Frågorna i denna studie ställs till ett representativt urval av 

befolkningen. Baserat på de båda enkätstudierna kommer 

sedan organisationer att väljas ut för fallstudier som fördjupar 

kunskapen på organisations–  och individnivå. 

 

Projekttid 

Projektet pågår mellan januari 2022 och december 2025. 
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