
Varför ska vi bilda förening?

I Sverige är den rättigheten (Föreningsrätten) grundlagsskyddad och ser ut så att alla människor i Sverige har rätt 
att fritt ansluta sig till och verka i föreningar. Vi har också rätt att inte tvingas gå med i en förening, den så kallade 
negativa föreningsrätten.

Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål som 
till exempel att motverka fattigdom. En ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar, som delar föreningens 
målsättning. 

Genom att vara en förening så kommer ni få en rad förmåner, exempelvis möjlighet till bidrag, skatteavdrag och 
rabatter vid hyra av lokal (beroende på vilken kommun) osv. Dessutom är en förening i sig själv en juridisk person 
– vilket innebär en viss ansvarsfriskrivning för medlemmarna och styrelsen. Förutom dessa förmåner så är fören-
ingslivet en stark gemenskap och samhörighet och kanske framförallt demokrati. Det är många som skulle påstå 
att det är då föreningslivet är som bäst. När medlemmarna känner att de har möjlighet att påverka beslut och 
verksamhet och upplever samhörighet med andra i föreningen. 

”Föreningar är en skola i demokrati”
I en förening är det medlemmarnas röst som bestämmer och varje medlem har en röst som har möjlighet att höras 
och kan påverka hela föreningens riktning och utveckling. Föreningslivet har en gammal demokratisk tradition, 
utvecklas metoder hela tiden för att utveckla den demokratiska dimensionen av föreningslivet. 

Hur viktiga är föreningar?
Varför kan vi inte bara starta företag istället så? För att inse hur viktiga föreningar är behöver man förstå hur de 
hänger ihop med övriga delar av samhället.

Samhället består av fyra sektorer:
• Den offentliga sektorn
• Privata sektorn 
• Hushåll/familj sektorn
• Civilsamhället

Den offentliga sektorn är det som ska fungera för alla - vård, skola, omsorg osv. Det är det som brukar kallas för 
vårt skyddsnät eller välfärden. Den offentliga sektorn går runt med hjälp av skattebetalarnas inbetalade skatt.

Den privata sektorn är företag och organisationer som producerar varor/tjänster och som oftast har ett vinst-
drivande syfte.

Hushålls/familj sektorn är den som alla hushåll tillhör. Här finns allt som ingår i din familj/hushåll.

Civilsamhället är alla de initiativ och aktiviteter där människor går samman av fri vilja för att förbättra sin egen 
eller andras vardag. Det är frivilligt deltagande - verksamheten styrs av medlemmar utifrån ett gemensamt intres-
se eller värdegrund. 



Civilsamhället är inte bara bra utan nödvändigt för att både staten (offentliga sektorn) och näringslivet (privata 
sektorn) liksom hushållen ska fungera effektivt, men det är också betydelsefullt såväl samhällsekonomiskt som för 
den enskilda människan, och för vår demokrati. Exempel på civilsamhällets betydelse är alla anhörigorganisatio-
ner som stöttar och skapar gemenskap för barn som har cancer eller människor med synnedsättningar.

Det civila samhället är en enorm bredd som innefattar social ekonomi, ideell sektor, folkrörelser och idéburna 
organisationer. Här ryms organisationsformer som stiftelser, föreningar, kooperativ, men även informella nätverk 
och möten. 


