
Vad är Det Goda Samhället?

o Allt fler erfar att det etablerade medielandskapet ofta är distanserat från 
fakta, neutralitet och ett konstruktivt samtal samt att åsikter utanför en smal 
åsiktskorridor varken ses, hörs eller beaktas

o Det Goda Samhället (DGS) är en stiftelse som grundades av Patrik Engellau 
med syfte att just ge konstruktiva och sakliga inlägg som komplement inom 
medielandskapet

o DGS har en hemsida som centrum för ca 20 ideellt arbetande skribenter som 
producerar flera artiklar per dag, och därtill även TV-program genom DGS-TV

Faktaruta om Det Goda Samhället

Genomföra research och gräva fram 

fakta, öka aktiviteten i sociala medier, 

utöka antalet skribenter, bredda medie-

plattformen med TV och Radio samt 

synliggöra DGS på ett effektivare sätt i 

medielandskapet

Stiftelsen Det Goda Samhället

www.detgodasamhallet.com

Vilka värderingar styr Det Goda Samhället?

o Det Goda Samhället är partipolitiskt obundet

o Tilltron till människors ansvarstagande och egen  förmåga är central i 
kontrast till en tilltagande uppfattning från samhällsföreträdare att 
medborgarna är svaga, hjälplösa och mer allmänt i behov av olika stöd

o De traditionella värderingar som grundat det moderna, framgångsrika 
Sverige utgör basen i definitionen av individens frihet och samhällsansvar

o Att verka för en förstärkt och fördjupad demokrati

Användandet av finansieringen

Patrik Engellau – Bakgrund

Patrik Engellau
+46 707 679 500
patrik.engellau@dgs.se

Jonus Bartholdson
+46 709 890 900
jonus.bartholdson@dgs.se

o Att bygga en medieplattform som är med och påverkar valet 2018

o Att genom ständigt kunskapsfokus lyfta fram fakta

o Att grundat på fakta framföra nya eller kompletterande perspektiv i 
samhällsfrågor

o Att genom breddning av åsiktskorridoren gjuta mod i den tysta majoriteten

o Att genom vår medieplattform ge kvalitativa underlag åt medborgarna inför 
kommande val

o Att vara den tysta majoritetens röst

o Att förstå vår samtid bättre

Grundat: 2015

Huvudkontor: Stockholm

Omsättning (2015): ca 2 Mkr

Skribenter: drygt 20 stycken

Stiftelsens styrelse: Patrik Engellau

Henric Ankarcrona

Jonus Bartholdson

Var en del av Det Goda Samhället du också!

o I arbetet med att utveckla DGS söker vi hela tiden efter bra idéer på teman, 
personer eller andra samhällsperspektiv att diskutera

o Genom att följa vårt arbete och sprida det vidare till dina vänner och bekanta 
når vi ut till fler med fakta och förståelsen för vår samtid

o Vill du delta i utvecklingen av Det Goda Samhället skicka ett E-post-
meddelande till: patrik.engellau@dgs.se

Henric Ankarcrona
+46 705 247 767
henric.ankarcrona@dgs.se

Målet med Det Goda Samhället

Trafik på Det Goda Samhället (jan 2017)

Unika besökare: 121 008

Visningar: 574 124

Publicerade inlägg: 69 st

Kommentarer: 3 208

Utrikesförvaltning och bistånd: 

Arbetat för UD, Sida och FN

Sekretariatet för framtidsstudier

Företag: Samhällsrådet, AktieTorget

Stiftelser: Svenska Jobs & Society, Den 

Nya Välfärden, Medborgarnas 

Offentliga Utredningar, Svensk Skola

Övrigt: Publicerat ett trettiotal böcker

http://www.detgodasamhallet.com/
mailto:patrik.engellau@dgs.se

