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Anförande av Anders M. Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet: 
 

Morgonforum den 22 september 2015, Medborgarhuset, Stockholm. 
 

Är medborgartjänst ett bra sätt att öka tilliten? 
 
Det finns en grundläggande samsyn mellan de tankar som lett fram till idén om 
medborgartjänst och det alternativ som jag tror på – frivilligheten. Alla medborgare 
ska känna att det är betydelsefullt för samhället att de är med och drar sitt strå till 
stacken, dvs. till samhället. Tillvägsgångssättet skiljer oss däremot åt. 

Varför tvinga människor när så många ställer upp frivilligt? Ännu fler skulle 
dessutom göra det när de förstår att det behövs för hela samhällets bästa. 

Jag väljer i det här sammanhanget att exkludera frågan om värnplikt och civilplikt 
kontra frivillig rekrytering till inte minst försvarsmakten. Den frågan handlar främst 
om totalförsvarets behov av personal vid höjd beredskap och krig med allt vad det 
innebär i form av särskilda krav och förutsättningar. Krisberedskapen omfattar 
däremot i högsta grad av mitt inlägg. 

Studier visar att Sverige befinner sig i mästarklass i Europa när det gäller frivilligt 
arbete. Enligt ”Volontärbarometern” är medmänsklighet volontärens starkaste 
drivkraft. Folk vill göra skillnad. Verkligheten visar att frivilliginsatser behövs. 

Politiken visar att den ser civilsamhällets potential. Politiken för det civila samhället 
från 2010 och senare omprövad, har ett brett stöd i Sveriges riksdag, och är ett 
konkret uttryck för den politiska viljan. Vi är många inom civilsamhället med 
uppfattningar som stämmer väl överens med den övergripande politikens. Tyvärr 
har politiken inte fått det genomslag som behövs för att intentionerna ska 
förverkligas. I myndigheters hantering kännetecknas utvecklingen av att politiken 
reduceras till Excelark och civilsamhällets organisationer till subförvaltningar i 
statsförvaltningen. Myndigheter söker snarare efter motiv för att avvika från de 
övergripande principer som gäller snarare än att ta fasta på dessa. Så vill varken 
politiken eller civilsamhället ha det. Det är framför allt inte bra för resultaten i 
samhället. Men så ser det allt för ofta ut. Allt detta går dock att rätta till och 
möjligheten ligger i regeringens styrning av myndigheter.  

För närvarande arbetar en statlig utredning – civilsamhällesutredningen – med att 
överväga hur civilsamhället kan stärkas. Den ska vara klar inom ett halvår. Varför 
inte ställa som ett s.k. tvärvillkor i berörda myndigheters regleringsbrev att dessa, 
tillsammans med relevanta organisationer, ska pröva om inte vissa arbetsuppgifter 
lämpligast kan lösas genom ett idéburet-offentligt partnerskap? 

Civilsamhället är generellt sett inkluderande. Där finns det utrymme för flertalet 
människor och för olikheter av olika slag mellan oss. Vi har ju olika förutsättningar 
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och olika möjligheter. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det som krävs 
är att man ”beter sig som folk”. 

Erfarenheten visar att vi människor i stor utsträckning ställer upp när vi ser att det 
behövs för att hantera behov som berör oss och vi samtidigt ser hur vi kan göra det 
på ett konkret och gripbart sätt. Ibland spelar det ingen roll om vi gör det på egen 
hand eller som en del i ett spontant nätverk. Det vi gör blir ändå bra för de 
behövande. Men i andra fall kan ”soloåkningar” och spontana frivilliginsatser 
tvärtom ställa till med större skada än vad den genererar nytta. Då behövs det 
istället att civilsamhällets insatser är synkroniserade med de insatser som stat och 
kommun gör. Risken är annars att insatserna inte kommer dem till del som mest av 
alla behöver dessa. För att lyckas med detta behöver myndigheter och 
frivilligorganisationer skaffa sig en gemensam uppfattning om frivillighetens 
möjligheter och begränsningar, villkor och förutsättningar. Som det nu ter sig ses 
frivilliga mer som ett sätt att spara pengar än som aktörer med förmågan att vara 
med och utveckla samhället. 

Sverige har enorma resurser, stora möjligheter att skapa välfärd för hela 
befolkningen. Men resurserna är – och kommer att vara – fördelade på olika 
aktörer. Det innebär att den övergripande samhällsutmaningen blir att utveckla en 
förmåga att använda alla resurser i hållbara och ändamålsenliga kombinationer. Det 
som måste undvikas är att angelägna samhällsbehov inte möts och tillgodoses 
beroende på att inte alla tillgängliga resurser nyttjas när de finns och behövs. 

Frivilligt arbete är inte gratis för staten och kommunerna. Detta mångfacetterade 
arbete skapar däremot – när det fungerar bra – ett värde som flera gånger 
överstiger insatsen, kostnaden. En medborgartjänst skulle bli dyrare och 
förmodligen generera behov av insatser av ett slag som inte alltid svarar mot 
politiskt erkända behov för att kunna omfatta alla som omfattas av skyldigheten att 
fullgöra medborgartjänst.  

Staten och kommunerna bör i stället på riktigt anlägga ett inkluderande synsätt, där 
medborgarna snarare ses som en förstahandsresurs i stället för en sistahandslösning 
i den fortsatta samhällsutvecklingen. Samtidigt måste det offentliga åtagandet 
tydliggöras. Det handlar inte om att det offentliga ska tillåtas smita undan. 
Resultatet skulle vara till fördel för hela samhället. Så menar jag att ömsesidig tillit bäst 
skapas.   

Återigen: Varför tvinga människor till något som vi i tillräcklig omfattning kan göra 
frivilligt? 


