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Idéer som reser,  
containrar som formaterar 

Marta Reuter, Filip Wijkström & Abbas Emami

globala idéer reser över nationella gränser och översätts in i lokala 
sammanhang. Med sin ankomst förändrar de både vad vi ser och vad vi 
gör. Idéerna handlar om nya frågor som engagerar och mobiliserar men 
också om nya former för att omsätta engagemang och vilja i verksamhet. I 
över sättningen smälter de ihop – eller kolliderar – med tidigare generationers 
idéer. Dessa ligger infrusna i de nationella regel- och normsystem i vilket 
civilsamhället är inbäddat – ett institutionellt ramverk som växer fram inom 
respektive nationalstats regim. 
 En av de mest centrala aspekterna i den pågående omförhandlingen av 
samhällskontraktet rör detta nationella ramverk, och dess motsats – det 
transnationella sammanhanget. Möjligheten att som idéburen organisation 
verka i det transnationella rummet – men även sårbarheten och osäkerheten 
som detta kan innebära – följer med den transformation av nationalstatens 
betydelse som vi bevittnar idag.

i tolv aktuella kapitel bidrar forskare från olika discipliner och lärosäten 
med detaljerade analyser av civilsamhällets utveckling, men också motstånd 
och resistens. Vi möter Pride och undersöker kvinnorörelsens organisering  
i Europa. Vi får lära oss mer om både sparbankernas och konsumentkoope-
rationens europeiska resor. Konturerna för ett nytt rum för importerad frivil-
lighet och filantropi mejslas fram, och arbetarrörelsens problem att hantera 
globaliseringen analyseras. Vi får veta vilka som är nationalstatens sista 
väktare, hur det går till när pappaskolor går på export, men också vad som 
kan hända med en transnationell gåva och varför en invandrarorganisation 
inte når fram i sin europeiska strävan.

Antologin är en fristående uppföljning på Civilsamhället i samhällskontraktet som 
också kan beställas direkt från förlaget på www.europeanpress.se

www.civilsociety.se
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ideell arena syftar till att främja kun-
skapsutvecklingen i ideell sektor. Utifrån 
forskning om och utveckling av ideell sektor 
driver och utvecklar vi ledarprogram, mö-
tes  platser och nätverk för ledande förtro-
endevalda och tjänstemän i ideell sektor. 
Utveckling och erfarenhetsutbyte bygger på 
ett gemensamt ansvarstagande mellan drygt 
80 organisationer ur den ideella sektorn.

För att stärka och utveckla relationen till 
forsk ning om civilsamhället har ideell 
arena inrättat ett vetenskapligt råd. Denna 
antologi har tagits fram inom ramen för det 
vetenskapliga rådets arbete. Antologin är 
den andra i en serie som aktualiserar vik tiga 
frågor för ideella sektorns framtid samt dess 
ledning och styrning. Boken och dess inne-
håll utgör därmed en viktig resurs för nya 
samtal, erfarenhetsutbyte och kompetens-
utveckling i vår verksamhet. 

www.ideellarena.se

Finansiellt stöd för antologin har erhållits 
från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.
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