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Abstract 
In the beginning of the nineties there was a change in how the voluntary sector was perceived, and the significance of 
their work became reevaluated and more acknowledged. As a result, this sector gained a new and higher interest. The 
changes and downsizing in the welfare state with economic crises, due to political cutback, made the politicians look fore 
new solutions. One solution is to encourage cooperation between the public sector and the voluntary sector in order to 
handle the different needs of individuals. 
Uppsala community and the voluntary sector are working closely together within a project called “God Livsmiljö”. The 
purpose of the project is to work for a better quality of life for elderly people and dysfunctional persons, as well as for the 
ones who are nursing family or someone close at home. 
The aim of this paper is to investigate if the cooperation between the community in Uppsala and the voluntary sector 
contributes to the social welfare in Uppsala. 
This essay is conducted through a qualitative case study. I have used a method based on interviews combined with four 
selected theories which explain the voluntary sector from different perspectives. My results show that the voluntary 
sector’s contribution to the welfare through the project is of importance. Furthermore, the work of the voluntary sector 
can be seen as complementary, more on a human level, to the service delivered by the community. There has proved to 
be no competition between the two sectors. This study shows that the emerging of a strong voluntary sector not mainly is 
an effect of downsizing of social welfare. There could also be an explanation to the voluntary sector as a reaction to the 
change of family structure in the modern society. 
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Abstract. 
 
Frivilliga organisationers betydelse för välfärden 
-En studie av projektet ”God Livsmiljö” i Uppsala Kommun 
Author: Katarina Prstojevic 
 
 
In the beginning of the nineties there was a change in how the voluntary sector was 
perceived, and the significance of their work became reevaluated and more acknow-
ledged. As a result, this sector gained a new and higher interest. The changes and 
downsizing in the welfare state with economic crises, due to political cutback, made 
the politicians look fore new solutions. One solution is to encourage cooperation 
between the public sector and the voluntary sector in order to handle the different 
needs of individuals. 
 
Uppsala community and the voluntary sector are working closely together within a 
project called “God Livsmiljö”. The purpose of the project is to work for a better 
quality of life for elderly people and dysfunctional persons, as well as for the ones 
who are nursing family or someone close at home.  
 
The aim of this paper is to investigate if the cooperation between the community in 
Uppsala and the voluntary sector contributes to the social welfare in Uppsala.  
 
This essay is conducted through a qualitative case study. I have used a method 
based on interviews combined with four selected theories which explain the voluntary 
sector from different perspectives. My results show that the voluntary sector’s 
contribution to the welfare through the project is of importance. Furthermore, the work 
of the voluntary sector can be seen as complementary, more on a human level, to the 
service delivered by the community. There has proved to be no competition between 
the two sectors. This study shows that the emerging of a strong voluntary sector not 
mainly is an effect of downsizing of social welfare. There could also be an 
explanation to the voluntary sector as a reaction to the change of family structure in 
the modern society.                        
 
Keywords: Voluntary sector, Uppsala kommun, God Livsmiljö, Relations and Welfare.  
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1. Inledning. 
 
I de flesta västerländska länder har det sedan slutet av sjuttiotalet skett kraftiga 
neddragningar av offentliga välfärdsarbeten. Från politiskt håll har man samtidigt 
försökt pröva nya vägar och lösningar till att upprätthålla välfärden. Ett fruktbart 
alternativ som politikerna uppmuntrar till är nya samarbetsformer över sektorsgrän-
serna. Samarbete mellan staten och den tredje sektorns organisationer finns mer 
eller mindre i alla moderna stater. På vilket sätt relationen mellan dem har utarbetats 
och hur uppgifter på välfärdsområdet har fördelats beror på de egna ländernas 
historiska, politiska samt ekonomiska bakgrund och förutsättningar (Larsson 1996:9). 
 
Den socialdemokratiska välfärdsmodellen, även kallad den skandinaviska modellen, 
karaktäriseras av den generella välfärdspolitiken där socialpolitiken är ett redskap för 
att bekämpa olikheter och skillnader i välfärden. Välfärdsinsatserna är skattefinan-
sierade och offentliga institutioner ansvarar för huvuddelen av tjänsteproduktionen. I 
Sverige har frivilligorganisationer på grund av staten som den dominerande aktören 
fått en mer dold roll i välfärdsarbetet än i andra länder (Larsson 1996:9). ”I den 
skandinaviska modellen har inte en självständig frivillig sektor tilldelats någon 
betydelse. Rädslan för en välfärdsstat med totalitära drag har inte varit några 
argument för att upprätthålla organisationernas verksamhet. Det organisationerna 
kunde få till stånd kunde staten göra lika bra eller bättre” (Lorentzen 1993:318). 
 
Intresset för den frivilliga sektorn och dess organisationer väcktes i början av 
nittiotalet i och med att den svenska välfärden kom att förändras. Flera faktorer har 
utmanat och påverkat välfärden. Exempel på sådana faktorer är åldrande i popula-
tion, förändringar i familjestrukturen, liten tillväxt och hög arbetslöshet. Dessa faktorer 
har kommit att utmana men även ifrågasätta välfärdsstatens kapacitet, effektivitet och 
allmännytta (Schartau 2000:105). 
 
Den hårdnade samhällsekonomiska situationen, men även den ideologiska kritik som 
riktats mot välfärdstaten, har fått politikerna att söka nya alternativa lösningar. 
Frivilligsektorn har setts som en intressant alternativ lösning (Jeppsson-Grassman & 
Svedberg 1995:79-80). Bakgrunden till frivilligorganisationernas politiska roll är den 
långa traditionen av samarbete mellan staten och organisationer som finns i Sverige. 
Samarbetet har präglats av en så kallad ”Saltsjöbadsanda”, namngivet efter 1938 års 
huvudavtal i Saltsjöbaden, som haft långtgående verkningar för svensk politik 
(Heckschner 1951:61f).  
Frivilligorganisationernas välfärdsarbete är således inte någon ny företeelse. Emeller-
tid har intresset för det växt sig starkare på senare år. 
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1.1 Problemområde. 
 
Det finns flera tecken på att den offentliga sektorn har ekonomiska problem, som får 
eftervärkningar för den svenska välfärden (Hallström 2004). En lösning är att låta 
kommunerna själva bestämma hur deras verksamhet ska organiseras, vilket bland 
annat innebär att kommunerna har det samlade ansvaret för äldre människors 
boende och vård (Svenska kommunförbundet 2002:3). De minskade resurserna har 
lett till att vård- och omsorgsinsatserna har koncentrerats till de allra mest 
behövande. Även antalet personer som får hjälp av hemtjänsten har minskat drastiskt 
(Szebehely 2002:204). Tiden till den sociala kontakten har också minskat då 
vårdbiträden tvingas tillbringa allt kortare tid hos de äldre (Elisasson-Lappalainen & 
Szebehely 1996:100). Situationen har uppmärksammats av Uppsala kommun som 
har initierat projektet ”God Livsmiljö”. Det är ett projekt där kommunen valt att 
samverka med frivilligorganisationer för att förbättra människornas välbefinnande.  
 
Insatser från frivilliga organisationer har under en lång tid spelat en avgörande roll för 
viktiga delar inom den sociala omsorgen och för människors välfärd. I dagens 
Sverige börjar de frivilliga organisationerna att betraktas som en naturlig och 
integrerad del av den kommunala välfärdsproduktionen (Meeuwisse & Sunneson 
1998:176). De har allt oftare lyfts fram och pekats ut som en kraft och en resurs som 
är på väg att inta en mer central roll i välfärdsamhället. Regeringen har formulerat ett 
nytt politikområde, folkrörelsepolitik. Flera departement och utredningar uppmärk-
sammar den ideella sektorns ställning (www.socialstyrelsen.se). Frågan blir då, 
vilken betydelse har frivilliga organisationer för Sveriges välfärd? 

1.2 Syfte och frågeställningar. 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka betydelsen av 
samarbetet mellan de frivilliga organisationerna och kommunen för välfärden inom 
Uppsala kommun. Tonvikten i arbetet är lagd på samarbetet inom ramen för projektet 
”God Livsmiljö”. Med utgångspunkt från fyra utvalda teorier analyserar jag mitt 
empiriska material. 
 
För att besvara syftet har jag formulerat fyra huvudfrågeställningar: 
 

• Vilken betydelse har de frivilliga organisationerna för välfärden i Uppsala 
kommun? 

 
• Vilken rollfördelning har de frivilliga organisationerna gentemot Uppsala 

kommun? 
 
• På vilka sätt kan man härleda frivilliga organisationers utveckling till 

nedmonteringen av den svenska välfärden? 
 

• Hur kan man förklara frivilliga organisationers befintliga medverkan, genom 
ett behov eller ett skapat behov? 
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1.3 Metod och material. 
 
Detta kapitel syftar till att beskriva kunskapsteoretiska och vetenskapliga synsätt, de 
forskningsmetoder och den datainsamlingsmetod som jag har använt mig av i 
undersökningen. En metod är det sätt som forskaren arbetar efter. Tekniken är det 
tillvägagångssätt som författaren använder sig av inom forskningen (Holme & 
Solvang 1997:14f). 

1.3.1 Kunskapsteori och vetenskapligt synsätt. 

1.3.2 Induktion och deduktion. 
 
Det finns två alternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på; induktivt 
och deduktivt. Induktion är när författaren följer upptäckandets väg utan att först utgå 
från teorin. Underlaget utgörs istället av insamlad information, d.v.s. empiri som 
sedan formuleras till en teori. Ett induktivt arbetssätt innebär att man inte alltid 
arbetar helt förutsättningslöst då teorierna färgas av egna idéer och föreställningar av 
den som producerar teorin (Patel & Davidson 1991:21f). 
 
Deduktion är när författaren följer bevisandets väg där arbetssättet kännetecknas av 
att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 
företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds en hypotes som sedan empiriskt 
prövas i verkligheten (Ibid.1991:21f). 
 
Jag har arbetat på ett deduktivt sätt då jag kommer att söka kausalitet mellan mina 
befintliga teorier och empirin. 

1.3.3 Positivism och hermeneutik. 
 
Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Den utgår ifrån 
att kunskap ska vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft. 
Företeelser ska kunna reduceras till sina enklaste beståndsdelar, således finns det 
ett samband med orsak- och verkan förhållande (Ibid.1991:21f). 
 
Hermeneutiken kan sägas vara positivismens motsats. Detta vetenskapliga synsätt 
syftar till att framhäva betydelsen av förståelse och inlevelse för ett visst studieobjekt. 
Synsättet tillämpas främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Forskaren 
närmar sig studieobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse och skapar sig en 
helhetsbild. Hermeneutiken pendlar sedan mellan delar och helhet för att nå en så 
fullständig förståelse som möjligt (Ibid.1991:21f). 
I detta fall är mitt förhållningssätt hermeneutiskt, då jag söker en helhetsförståelse 
över frivilligsektorns betydelse för välfärden i Uppsala, och jag utifrån den kvalitativa 
metoden söker både förklaringar och förståelse. 
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1.3.4 Kvalitativ ansats. 
 
De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen besvaras med hjälp av en 
kvalitativ ansats. Valet av metod avgör hur problemet ser ut, vilka frågor som ska 
besvaras i studien och det önskvärda slutresultatet (Merriam 1994:21). Kvalitativ 
forskning går ut på: 
 

[..]att det finns många verkligheter, att världen inte är objektivt beskaffad utan snarare en funktion 
av varseblivning och samspel med andra människor. Verkligheten är en mycket subjektiv historia 
som behöver tolkas än mätas (Merriam 1994:31). 

 
Jag anser att en kvalitativ ansats till min undersökning är den lämpligaste metoden 
eftersom mina frågeställningar är svåra att kvantifiera, och på grund av att det per 
definition är kvalitativa inslag, som exempelvis retorik som ska studeras. Möjligen 
hade en del av materialet kunnat kvantifieras till tabellform för att illustrera 
exempelvis antal aktiva medlemmar i de frivilliga organisationerna och antal 
människor som får hjälp och stöd av de frivilliga organisationerna etc. Emellertid 
anser jag att det skilda material jag kommer att använda ger en tillräcklig 
helhetsanalys av min undersökning. 

1.3.5 Den kvalitativa metoden. 
 
Metodologiskt kommer denna uppsats vara en fallstudie där jag ska undersöka ett 
enskilt fall. Robert K. Yin menar att en fallstudie som försöker förklara just varför ett 
fenomen uppstår är att betecknas som en förklarande fallstudie (Yin 1994:1ff). 
Därmed faller min uppsats in i denna kategori. Eftersom jag i min studie har fokuserat 
mig på Uppsala Kommun och projektet ”God livsmiljö”, är fallstudie den metoden som 
är bäst lämpad. Det är det bästa sättet för mig att samla den information jag behöver 
för att besvara mina frågeställningar. Min avsikt är först och främst att förstå och 
beskriva empirin, vilket görs med hjälp och stöd av de utvalda teorierna. Jag har valt 
att inta ett eklektiskt förhållningssätt till de fyra olika teorierna som bygger på olika 
grunder; ett demokratiskt, ett relationellt, ett rollfördelningsmässigt och ett ekonomiskt 
perspektiv. De är intressanta för att de är varandra olika, men ur sitt teoretiska 
perspektiv förklarar frivilliga organisationers betydelse, roll och uppkomst. Ett 
teoretiskt perspektiv ”utgör ett sätt att betrakta verkligheten, t ex uppfattningar som 
människor har om vad som är viktigt och vad som får världen att fungera” (Bogdan& 
Biklen 1982:39 i Merriam 1994:66). Jag har valt att använda mig av Robert D. 
Putnam med det demokratiska perspektivet som huvudteori i studien, och de övriga 
tre teoretiska perspektiven som sekundära teorier. Detta val har jag gjort beroende 
på att alla teorier på något sätt behandlar relationen mellan det offentliga och 
frivilligorganisationer. Putnams teori är den som går mest ner på djupet när det gäller 
relationer inom frivilligorganisationer och relationen till det offentliga. Därmed finns 
det således mest information som är relevant för arbetet att analysera inom denna 
teori. Putnams teori förklarar emellertid inte exempelvis ekonomiska eller 
rollfördelningsaspekter, varför även de övriga teorierna är av vikt för arbetet.  
 
Enligt Merriam har fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod eftersom 
avsikten är att få fördjupad eller ny kunskap om komplicerade händelseförlopp eller 
förbisedda fenomen. Den används främst i kvalitativa studier i syfte att söka mening 
och betydelse i ett stort empiriskt material (Ibid. 1994:17-19). Detta stöds även av 
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Annika Lantz då hon menar att fallstudien anses vara lämplig när djupgående 
undersökningar ska göras, där forskaren vill ha reda på hur olika personer tolkar 
vissa situationer och fenomen. Vid fallstudier används i de flesta fall den kvalitativa 
metoden då den förklarar hur ett fenomen är och inte mängden av dem (Lantz 
1993:19). 
 
Emellertid kritiseras ofta fallstudier. Yin, kritiserar fallstudier i det hänseendet att de 
ger små möjligheter till generalisering. Syftet med fallstudier är trots detta inte att 
generalisera till en större population. Fallstudier generaliserar i förhållande till 
teoretiska antaganden (Yin1994:9f). En förutsättning för att resultatet för en fallstudie 
ska kunna tillämpas på andra fall är att det valda fallet är typiskt (Denscombe 
2000:43). 
 
På grund av att jag undersöker en kommun, Uppsala Kommun, kan jag inte bevisa 
att mitt specifika fall kan ses som representativt, och därmed kan jag ej heller 
generalisera. Ett ytterligare problem med fallstudier kan vara att definiera fallets 
gränser på ett absolut och entydigt sätt. Det kan vara problematiskt att bestämma 
vilka datakällor som ingår i fallet och vilka som ska lämnas utanför. Vidare att få 
tillträde till dokument, människor och miljöer kan vålla etiska problem, tillexempel när 
det gäller tillit (Ejevegård:1996:31ff). 
 
Vid fallstudier är det vanligt att flera metoder används, exempelvis intervjuer, enkäter 
och observationer, men det går även bra att använda en av dessa. Jag kommer att 
använda mig av intervjuer som jag kommer att komplettera med sekundär 
information såsom verksamhetsberättelser, dokument från organisationer och 
kommunen och broschyrer från de två utvalda organisationerna. Valet att använda 
intervjuer som metod var för att jag ansåg det var den bästa metoden för att få en 
fördjupad förståelse under en relativt kort period. 

1.3.6 Val av kommun och frivilliga organisationer. 
 
Intresset för frivilliga organisationer väcktes då jag vid mitt arbete som vårdbiträde på 
ett äldreboende träffade på en kvinna som var aktiv inom Röda Korset. Hon befann 
sig på min arbetsplats i syfte att vara sällskap till en av de boende. Det visade sig att 
hon inte var den enda utan de var flera rödakorsetarbetande som på ett eller annat 
sätt fanns där för de boende. Vid ett senare tillfälle när jag läste Socialvetenskaplig 
tidskrift läste jag en artikel om Uppsala Kommun och dess samverkan med frivilliga 
organisationer inom projektet ”God livsmiljö. Därav väcktes intresset för projektet och 
Uppsala kommun blev därför valet av mitt fallstudieobjekt. 
 
Inom projektet ”God Livsmiljö” är det tolv organisationer som undertecknat en 
överenskommelse om samverkan med Uppsala kommun. Utifrån dessa tolv har jag 
gjort ett urval, och jag anser att två djupundersökningar på två frivilliga organisationer 
(se nedan) är tillräckligt för att få den information som är nödvändig för min uppsats. 
Således gjorde jag mitt första urval utifrån det första mötet med en frivilligt arbetande, 
nämligen första kvinnan från Röda Korset. Den andra organisationen, 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet, har jag valt efter att ha läst om den i boken Bilder 
av Samverkan, och funnit att deras verksamhet är intressant. 
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1.3.7 Val av intervjupersoner och den kvalitativa intervjun. 
 
Vid val av intervjupersoner till min uppsats ville jag intervjua människor från olika 
nivåer och som har olika uppgifter inom projektet ”God livsmiljö”. 
 
Gällande intervjupersoner på kommunen ville jag intervjua de personer som var 
ansvariga för projektet. Det visade sig att det var två personer som arbetade med 
projektet på heltid. Vidare ville jag inom de frivilliga organisationerna intervjua 
personer som befann sig på olika hierarkiska nivåer inom organisationen, både 
anställda och frivilliga inom frivilligorganisationerna. Totalt gjorde jag 9 intervjuer. Via 
mina kontaktpersoner på respektive organisation fick jag kontakt med de övriga 
personerna som kunde bidra till arbetet. Jag är medveten om att det finns en risk 
med att låta organisationerna vara med och påverka valet av intervjupersoner, 
eftersom en del av den informationen som ges kan delvis vara styrd från organisa-
tionerna. Jag är emellertid inte av den uppfattningen att mina intervjupersoner vill 
förvränga verkligheten. Dels för att organisationerna var väldigt angelägna och 
intresserade att vara delaktiga i min uppsats, och dels för att frågorna inte var vidare 
känsliga för organisationernas verksamhet. Medverkande personer i dessa intervjuer 
var, föreståndaren för Gränden Diakonistiftelsen, vice föreståndare för Gränden 
Diakonistiftelsen, samt två frivilliga personer på Gränden Diakonistiftelsen, sam-
ordnare på Röda Korset, ordförande för Röda Kors kretsen i Uppsala, samt en Röda 
Korset konsult  på Röda korset. På kommunen intervjuade jag en processledare och 
en projektdirektör för projekt ”God livsmiljö”.      
 
Intervjuerna gjordes genom personliga möten i Uppsala. Jag åkte till respektive 
organisation och även till stadshuset där de kommunanställda sitter. Alla intervjuer 
spelades in med hjälp av bandspelare, vilket jag fann betryggande då risken är stor 
att viktig information inte kommer med när jag antecknar och intervjuar samtidigt. 
 
Intervjufrågorna var baserade dels utifrån mitt syfte, mina frågeställningar och dels 
utifrån mina teorier. Intervjuerna var strukturerade och frågorna kom från en 
medveten ordningsföljd. Intervjufrågorna skilde sig åt mellan kommunen och frivillig-
organisationerna. Frågorna var lika men annorlunda formulerade (se bilaga 1,2). Jag 
strukturerade intervjufrågorna utifrån olika rubriker och frågorna var relaterade till 
varje rubrik. Vid varje intervjutillfälle kom vi in på sidospår som rörde frivilligsektorn 
vilket väckte nya frågor. Intervjuerna övergick många gånger till en diskussions-
liknande form rörande intervjufrågan, där de intervjuade talade mycket fritt och öppet 
gällande sitt arbete och sin roll. Detta ansåg jag både vara betydelsefullt och 
intressant. 
 
Jag var även tvungen att beakta de nackdelar som finns med intervjuer. Intervjuaren 
måste till exempel ta hänsyn till den så kallade intervjueffekten, som betyder att det 
som inte uttrycks i ord alltid uttrycks i handlingar, då den intervjuade påverkas av 
forskarens identitet (Denscombe 2000:138). Jag hade en objektiv och neutral 
ståndpunkt under intervjuerna, vilket är en förutsättning för att öka validiteten och 
reliabiliteten i analysen. 
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1.3.8 Validitet och reliabilitet. 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos, och användbarheten av, ett mätinstrument 
och av måttenheten. Med validitet avser man att forskaren verkligen mäter det som 
han eller hon mäter (Ejevegård 1996:68f). 
 
Som jag ovan nämnde finns det en risk att de personer som jag intervjuade 
undanhöll information medvetet eller omedvetet. Genom att jag använde mig av 
bandspelare vid varje intervjutillfälle minimerar jag risken att tappa bort eller 
misstolka information. Intervjufrågorna ställdes utifrån mina frågeställningar, utifrån 
mitt syfte, mina teorier och min problemformulering. Genom att jag hade detta som 
utgångspunkt får resultatet en högre validitet. 
 

1.3.9 Källkritik. 
 
Det kritiska granskandet av sina källor är en viktig del av uppsatsskrivandet. Källor 
kan betraktas som grunden för all kunskap, och källkritikens uppgift blir därigenom att 
bedöma och värdera dessa källors trovärdighet. Källkritik kan betecknas som en 
samling regler som syftar till att utröna vad som är sant eller åtminstone sannolikt 
(Thurén 1997:7). Källkritik är viktig för att tolka sanningshalten i den information som 
forskaren möter i sitt dagliga arbete. Det finns fyra olika kriterier när man talar om 
källkritik, dömer efter: äkthet, tidssamband, beroende och tendens. Äkthetskriteriet, 
det vill säga textens autenticitet och deras korrekta återgivande av annat material, är 
en faktor som bör uppmärksammas vid behandling av texter (Ibid.1997:12). Mina 
primärkällor utgörs främst av kommunala dokument, organisationernas verksamhets-
berättelser, broschyrer, offentliga utredningar, rapporter med mera. Jag finner det 
osannolikt att dessa källor skulle vara förfalskade. Vid ett tillfälle, för Socialstyrelsens 
hemsida, använder jag Internet som källa. Vid Internetkällor är jag medveten om att 
innehållet kan förvanskas. Emellertid är Socialstyrelsen en offentlig myndighet som 
granskas regelbundet. Därför anser jag att Internetkällan inte föranleder sådana 
misstankar.  Tidskriteriet handlar om att en källa är mer trovärdig ju mer samtida den 
är. Detta är relevant för min uppsats då vissa intervjufrågor ställs ur ett tidsperspektiv 
(Ibid. 1997:27).  

1.4 Tidigare forskning. 
 
Gällande tidigare forskning inom frivilliga organisationer så har det i Sverige innan 
nittiotalet varit ett relativt nytt forskningsområde. Inom den statsvetenskapliga 
disciplinen har forskningen främst varit utifrån ett demokratiskt och ett 
maktperspektiv. Här har fokus varit att undersöka frivilliga organisationers roll som 
intressemedlare i korporativa sammanhang (Dahlberg1999:279). Internationellt så 
har forskningen gällande frivilligsektorn företagits även med hänsyn till dess roll som 
serviceproducent, medan i svensk forskning har denna roll snarare osynliggjorts 
(Ibid. 1999:279). Däremot har det på senare år i Sverige skett flera omfattande 
studier inom frivilligsektorn där Sköndals institut har drivit en betydande forskning åt 
Sverige. 
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Lena Dahlberg (1998) har gjort en nationell kartläggning av stöd till äldres anhöriga. 
Genom en studie där 67 hela kommuner och 13 kommun- och stadsdelar i 
Stockholm, Malmö och Göteborg undersöker hon ifall frivilliga organisationer trängs 
ut av kommunen och om teorin om nollsummespel stämmer (Dahlberg 1998:280). 
Dahlberg fann ett samband mellan kommunal och frivillig verksamhet och detta var 
att det skedde en viss befruktning mellan dessa två sektorer. Detta resonemang 
bygger på att det i flera kommuner finns omfattande anhörigstöd i både frivillig och 
offentligsektor, och i andra fanns begränsad verksamhet i båda sektorena. Dahlberg 
fann även samband där det visade sig att de frivilliga organisationerna var beroende 
av hur den kommunala verksamheten såg ut, medan kommunerna var mer 
självständiga då de kan bedriva en omfattande stödverksamhet fast inte de frivilliga 
organisationerna gjorde det (Ibid. 1998:285-286). 
 
Göran Johansson (1998) har skrivit en rapport om Frivilligcentralen i Tyresö. 
Centralen har funnits sedan 1993 och den uppstod genom incitament från politikerna. 
Centralen startades av den anledningen då kommunen befann sig i en ekonomiskt 
dålig period, och då det fanns behov och hjälp med en del enklare uppgifter inom den 
sociala omsorgen (Johannson 1998:5). Centralen var helt ekonomiskt beroende av 
kommunens bidrag. Johansson ställer sig frågor som hur man ska se på den 
gradvisa nedmonteringen av välfärden som sker i Sverige och ifall de frivilliga sociala 
arbetena är en effekt av det. Möjligen är det ett medel att komma närmare en fusion 
mellan den moderna välfärdsstatens fördelar och den utvidgade familjens 
grundläggande principer. Johanssons avslutande reflektioner av sin rapport är att 
dagens frivillighet inte går att likställa med frivillighet som bedrevs före 
välfärdsamhället, utan idag innebär frivillighet förnyelse och stävan till enkelhet och 
förment ursprunglighet (ibid. 1998:91). Vidare menar han att dagens frivillighet är en 
reaktion på viss demontering av den sociala servicen. Det går inte att bortse att 
dagens frivilliga sociala arbete kommer från det välfärdsamhälle vi haft (Ibid. 
1998:93). Johansson hävdar vidare att välfärd och frivillighet är symboler i den 
politiska gemenskapen och menar att politikerna uppbjuder medborgarna till 
engagemang. Emellertid menar han att det fungerar bäst ifall det inte drivs på några 
direkta direktiv. Politikerna på Tyresö beskriver sin målbeskrivning mellan kommunen 
och frivilligcentralen att den ska ”uppmuntra och skapa möjligheter för frivilliginsatser 
som ett komplement till kommunal verksamhet”. Ytterligare vill han tydliggöra 
gränserna mellan anställd och frivilligas uppgifter, att vård och omsorg kräver 
utbildning och professionalism, utan de offentliga och det frivilliga blir bäst ifall de 
kompletterar varandra. Frivillighetens uppgift är en annan än den offentliga, nämligen 
att höja kvaliteten i verksamheten. Hjälpen är i princip en gåva från hjälpare till 
hjälptagare, förmedlad av frivilligcentralen (Ibid.1998:96). 
 
Andra forskare som överstämmer med Johansson är; Habermann (1993), Karlsson & 
Gerhardsson (1996) samt Svedberg (1996). Dessa ser relationen mellan frivillig-
sektorns arbete och den offentliga omsorgen främst som ett komplement, även om 
en del anser att frivilligarbetet kan ses som ett alternativ eller vara en föregångare. 
Lundström & Svedberg (1998) är två forskare som anser att frivilligt arbetet kan ses 
som ett alternativ. Däremot är samtliga undersökningar eniga om att socialt frivilligt 
arbete inte är en ersättare för den ordinarie verksamheten. 
 
Staffan Johansson (2002) har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en undersökning 
om kommunernas relation med sociala ideella organisationer. Johansson bygger sin 

 - 14 -



undersökning på enkäter där han undersöker hur de svenska kommunerna förhåller 
sig till ekonomiska medel till de frivilliga organisationerna. Resultatet han kommer 
fram till är att kommunerna anser att ett ökat samarbete med organisationerna sedan 
1900-talet och förväntar sig även ett ökat samarbete i framtiden. De flesta 
kommunföreträdare 82 procent ser det ideella organisationerna som ett komplement. 
7 procent ser det som ett alternativ, 7 procent som avantgarde och 2 procent som 
ersättare till den kommunala verksamheten. 76 procent av kommunerna ansåg att de 
ideella organisationerna kommer att få ökad betydelse som ett komplement 
(Johansson 2000:37). Följaktligen av undersökningen finner han inget belägg för att 
kunna hävda att de ideella organisationerna fått någon ny roll i den lokala 
kommunala välfärdspolitiken. Däremot menar han att rollen som alternativ och 
ersättare har fått en ökad betydelse men rollen som komplement till den kommunala 
omsorgen är den viktigaste. 
 
Filip Wijkström, Stefan Einarsson och Ola Larsson har tillsammans skrivit rapporten 
”Staten och det civila samhället”. Rapporten är ett samarbete mellan Statskontoret 
och Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten har även utgjort ett underlag för 
Statskontorets regeringsuppdrag (Wijkström, Einarsson & Larsson:2004:5).  Syftet 
har varit att kartlägga de olika idétraditioner och tankemodeller som ligger till grund 
för statens syn och förhållningssätt till organisationerna. Undersökningen handlar om 
hur bidragen till organisationerna har förändrats genom tiden, och vad som har styrt 
den statliga bidragsgivningen. Författarna fann i sin rapport att relationen mellan stat 
och organisationerna går att förstås utifrån fyra förhållningssätt.  I det första 
förhållningssättet ses organisationerna som ett ”fristående organisationsliv”, medan 
man i det andra betraktar organisationerna som mer eller mindre ”integrerade” i 
staten”. Det gemensamma i dessa båda förhållningssätt är att organisationerna 
anses vara något särskilt och speciellt, vilket inte görs i de andra två 
förhållningssätten.  I det tredje beskådas organisationerna som en del av den statliga 
förvaltningen, även om de ofta betecknas som enskilda. I det fjärde förhållningssättet 
åses organisationerna som ”icke vinstdrivande” på markanden (ibid.2004:42-48). 
Eftersom det finns olika synsätt på organisationernas relation till staten, och att 
ansvaret för de områden där organisationerna är verksamma inte finns samlat under 
en statlig institution utan är spridda på olika departement och myndigheter, blir 
ersättningssystemen invecklade och anses vara ett lapptäcke som är slumpmässigt 
sammanfogat med bitar från alla områden. Rapporten visar emellertid att 
statsmakten har en vilja att ordna och strukturera upp i regelverken och villkoren i 
statsbidragsgivningen för att hitta en strömlinjeformad och optimal lösning på 
problemet (Ibid. 2004:99).  

1.5 Avgränsningar. 
 
I uppsatsen avgränsar jag mig till att undersöka Uppsala kommun, och två utvalda 
frivilligorganisationer som samarbetar med kommunen inom ramen för projektet ”God 
livsmiljö”. Projektet ”God livsmiljö” syftar till att arbeta för äldre människor och 
personer som är funktionshindrade, samt som stöd till anhöriga och närstående som 
vårdar hemma. Projektet ”God Livsmiljö” är ett samarbete mellan kommunen och tolv 
organisationer. Undersökandet av samtliga organisationer finns det inte utrymme till 
inom ramen för denna uppsats. Av den anledningen avgränsar jag mig till att 
undersöka Röda Korset och Diakonistiftelsen Samariterhemmet på djupet. Jag anser 
att dessa två djupundersökningar är tillräckligt för att kunna bedöma samarbetets 

 - 15 -



utformning.  Till frivilligsektorn kan, förutom frivilligorganisationers insatser, även 
räknas frivilliga insatser som görs av anställda inom den offentliga sektorn och som 
sker utanför ordinarie arbetstid. Dessa kommer inte att innefattas i denna 
undersökning. Jag behandlar endast de delar av frivilliginsatser som genom sina 
arbeten bidrar till välfärdsproduktionen, vilket antigen utförs oavlönat eller arvoderat i 
en frivillig organisation, och som även har en väsentlig betydelse för kommunal 
verksamhet idag. I arbetet likställer jag bitvis staten med kommunen i betydelsen att 
kommunen är frivilligorganisationernas kontaktpunkt med det offentliga. Emellertid får 
kommunerna övergripande mål och finansiering från staten. En viktig avgränsning är 
att arbetet inte syftar till att bedöma svensk välfärdspolitik ur ett politiskt eller 
ideologiskt perspektiv. 

 

1.6 Disposition. 
 
I kapitel 2 redogörs för mina begreppsdefinitioner, och detta för att läsaren ska få en 
större förståelse över vad jag syftar med frivilliga organisationer. Detta är även av 
betydelse då det finns en mångfald av olika benämningar och förklaringar av 
begreppet frivilliga organisationer. Sedan tydliggörs olika typer av samverkan som 
har uppkommit och används mellan kommun och frivilliga organisationer. Detta är 
viktigt för att förstå vilken typ av samverkan som kan förekomma mellan dessa olika 
sektorer.  Vidare presenteras projektet ”God Livsmiljö” och dess bakgrund och syfte. 
Detta för att få en historisk överblick från projektets begynnelse till framtidsplaner, 
och även för att få en helhets bild för projektets arbete. Vidare beskrivs mina två 
utvalda frivilliga organisationer. Här har jag valt att redogöra för deras nutida 
verksamhet, vilket är hithörande för samarbetet med Uppsala kommun. Kapitel 3 
introduceras uppsatsens teoretiska inriktning, även teoridiskussion och teorikritik 
framförs, dels för att öka förståelse och relevans för mina utvalda teorier, och dels för  
att ta hänsyn till den kritik som förts mot teorierna. Därefter följer uppsatsens 
empiriska avsnitt. Här redogörs för resultaten av besöksintervjuerna som genomfört. 
Avslutningsvis presenteras analys och diskussion kring de resultat som framkommit 
från det empiriska avsnittet, och frågeställningarna besvaras. Slutligen diskuteras 
resultatet utifrån den teoretiska referensramen. 
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2. Begreppsdefinitioner och bakgrund. 
 
Det finns idag många olika innebörder, begrepp och termer som används till att 
benämna frivilliga organisationer. Det kan vara; frivilligsektorn, tredje sektorn, ideella 
organisationer, ideella sektorn, volontär sektorn, civilt samhälle, idéburen 
organisation, föreningar etc.  
 
Med begreppet frivillig organisation avses i denna undersökning en organisation som 
har bildats utifrån gemensamma regler och idéer. Organisationen ska ha en viss 
offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form och ska kunna bildas och 
skapas utan beslut från någon myndighet. En frivillig organisation bedrivs inte i 
vinstsyfte. Eventuella överskott fördelas inte mellan de enskilda medlemmarna, utan 
används i samförstånd med verksamheten. Frivilliga organisationer bygger till 
väsentlig del på frivilligt arbete och frivillig anslutning. En frivillig organisation beslutar 
själv inriktning och utformning av sin verksamhet.  (Svenska kommunförbundet 1999: 
s.10-11). 

2.1 Socialtjänstlagen om samverkan med frivilliga organisationer. 
 
Såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen uttalar vikten av samverkan 
mellan organisationer och föreningar (Sol 5§ och Sol 4§) . När det gäller social-
tjänstens samhällsplanering säger (Sol 5§) ”Till socialnämndens uppgifter hör att 
medverka i samhällsplanering och i samarbete med andra samhällsorgan, organisa-
tioner och enskilda främja goda miljöer i Kommunen”. 
 
Vidare sägs (i Sol 8§) ”När det är lämpligt ska nämnden också samverka med andra 
samhällsorgan, organisationer och föreningar i den uppsökande verksamheten, som 
syftar till att upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp”  
Liknande uttalanden finns även i hälso- och sjukvårdslagen (HSL8§) ”I planering och 
utveckling av hälso- och sjukvården ska landstinget samverka med samhällsorgan, 
organisationer och privata rådgivare”. 
 
I propositionen 1996 97:124 understryks att ”att samarbete mellan frivilliga 
organisationer och enskilda behöver ytterligare utvecklas”. 
 
Problematiken med frivilligorganisationens och dess roll i samhället har även 
behandlats i flera statliga utredningar. I ett av förarbetena till den föregående social-
tjänstlagen står att ”socialtjänstens stöd till utomstående organisationer inte får 
medverka till att styra frivilliga organisationer” och att ”samverkan får inte inkräkta på 
organisationers integritet, initiativförmåga, och vitalitet”. Ytterligare står det att ” Det 
finns vissa tecken på att kommunerna utvecklar strategier för att få mer valuta för 
pengarna, denna utveckling ger oss anledning att på nytt slå vakt om ett rikt och 
oberoende föreningsliv” (SOU 1994 139:386). 
 
Även i förberedandet till den nuvarande socialtjänstlagen diskuterar frivilliga 
organisationers roll: ”Det finns inom ramen för socialtjänstlagens regler ett stort 
utrymme för kommunerna att utveckla nya stöd- och serviceformer. Alternativ bör 
växa fram i samverkan med andra aktörer, gärna med frivilliga organisationer och 
med enskildas nätverk och omgivning. Det handlar inte om att skjuta över 
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socialtjänstens ansvar eller kostnader på andra utan mera om att stimulera 
alternativa former för socialtjänstens stödinsatser” (SOU 1997 97:296). 
 
Vidare har en utredning om bidrag till ideella organisationer haft i uppdrag att belysa i 
vilken mån statsbidragens utformning kunde stimulera de frivilliga organisationernas 
ansvarsantaganden inom olika områden som ett komplement till offentligt 
huvudmannaskap. Utredningen fann att ideella organisationer i  ökad utsträckning 
borde engageras i diskussionen om övertagande av arbetsuppgifter som ett 
alternativ till privatisering av offentliga verksamheter (Organisationernas bidrag, SOU 
1993:71). 
 

2.2 Uppsala Kommun. 
 
Uppsala kommun har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sedan 
2002 politisk majoritet. 2003 genomgick Uppsala en del organisatoriska förändringar, 
där bland annat Uppsala kommun upplöstes och två nya kommuner bildades, 
Uppsala kommun och Knivsta kommun. Vidare har alla kommundelar försvunnit. 
Gällande Uppsalas ekonomi är den dålig. Det ekonomiska underskottet är på 130 
miljoner, och 2003 ansågs vara tufft och bekymmersamt för Uppsala (Årsredovisning, 
Uppsala kommun 2003:3-5).  
 
Gällande den historiska bakgrunden i Uppsala och frivilligorganisationer går den 
långt tillbaka i tiden. 1893 startade Frälsningsarmén en slumstation, där ”slumsystar” 
gick ut till hemmen för att hjälpa till. 1950 startade Röda korset i Uppsala ”hem-
samaritverksamhet”. Svenska kyrkan har även sitt säte i Uppsala, där församlingen 
drivit omfattande diakonalverksamhet (Bilder av samverkan 2003:9).  
 

2.3 Bakgrund till Projektet ”God livsmiljö”. 
 
Projektet ”God livs miljö” i Uppsala är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun 
och ett antal frivilliga organisationer i syfte att förbättra livskvaliteten för äldre över 65 
år människor, personer med funktionshinder i alla åldrar och personer som vårdar 
anhöriga. 
 
Bakgrunden till projektet började med att vård- och omsorgsutskottet gav 
kommunstyrelsekontoret i Uppsala 1996, i uppdrag att undersöka vilka frivilliga 
organisationer och föreningar som bedrev frivilligt socialt arbete för äldre och 
personer med funktionshinder. Genom denna undersökning upptäcktes att det fanns 
ett gemensamt intresse både ifrån de frivilliga organisationernas sida och från 
kommunens sida att arbeta gemensamt för att skapa ett bättre välbefinnande för de 
äldre, funktionshindrade och för personer som vårdar sina anhöriga. Resultatet blev 
att kommunstyrelsen ställde sig bakom samarbetet och 1997 grundades projektet 
”God Livsmiljö” (Överenskommelse om samverkan mellan Uppsala kommun och 
frivilliga organisationer/föreningar 2003:2). 
 
Under projektets gång har insikten om styrkan i en överenskommelse om ett 
gemensamt förhållningssätt till samverkan vuxit allt starkare. Detta ledde vidare till att 
den 30 oktober 2000 togs av kommunfullmäktige ett beslut gällande en överens-
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kommelse mellan Uppsala kommun och frivilliga organisationers och föreningars 
samverkan rörande frivilligt socialt arbete. Visionen för projektet har varit att tillsam-
mans med kommunen och organisationen skapa en god livsmiljö genom att se 
likheter, olikheter och möjligheter (Bilder av samverkan 2001:11). 
 
Projektet ”God livsmiljö” har samarbete mellan kommunen och tolv organisationer. 
En del av de organisationer som har skrivit under överenskommelsen är så kallade 
paraplyorganisationer, vilket betyder att det är ett stort antal organisationer inom sig. 
Detta innebär att projektet samverkar med uppåt 160 organisationer.   Tillsammans 
drivs olika sorters verksamheter.  Dessa deltagande frivilliga organisationer och 
föreningar är: 

• Frälsningsarmén. 
• Röda Korset i Uppsala. 
• Föreningen Bozorgan. 
• Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 
• Handikappsföreningarnas Samarbetsorgan (HSO). 
• Uppsala pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS). 
• Diakonicentrum. 
• VÄNSAM. 
• IN-SE projektet. 
• Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala 

(SIU). 
• Paniksyndromsällskapet i Uppsala. 
• Demensföreningen i Uppsala. 
 

Under senare år har projektet ”God Livsmiljö” vidare utökats till att röra även barn och 
ungdomar. Kontaktnät har etablerats med grundskolor och gymnasieskolor för att 
gemensamt med frivilligsektorn arbeta för att gamla och unga möts. 

2.3.1 Exempel på verksamheter som de frivilliga organisationerna i 
Uppsala kommun arbetar med. 
 
Röda Korset och kommunens hemtjänst och hemsjukvård samarbetar med att 
anordna studiecirklar i ”Att vara anhörig”. Till dessa studiecirklar rekryteras med-
arbetare för att ge stöd till personer som vårdar anhöriga. Även Frälsningsarmén och 
Diakonstiftelsen Samariterhemmet har dessa studiecirklar i ett flertal kommundelar i 
Uppsala.  
 
Inom ramen för ”God Livsmiljö” bedrivs projektet IN-SE (Invandrar-Svenska 
Engagemanget). Detta projekt arbetar för att stödja invandare till bättre hälsa genom 
sysselsättning och integration. Projektets målsättning är att skapa mötesplats för 
människor över 25 år med olika invandrarbakgrund, erbjuda dem möjlighet att tillvara 
sina inneboende resurser, öka deltagarnas kunskaper om det svenska samhället 
samt att förhindra isolering med psykiska besvär som följd. Deltagarna engageras i 
IN-SE-projektet genom samverkan med socialtjänsten, primärvården, Uppsala 
Akademiska sjukhus (UAS), försäkringskassan och arbetsmarknadsinstitutet  
(Bilder av samverkan 2001:13). 
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 Inom IN-SE projektet har ytterligare andra verksamheter byggts upp så som stöd för 
äldre invandare till exempel telefonjourverksamheter för äldre på fem olika språk. Här 
samarbetas också med andra frivilliga organisationer som Röda Korset och 
Diakonicentrum som utbildar personer till telefonjourverksamheten. Vidare samverkar 
projektet med en närliggande skola där det gemensamt bedrivs ett 
integrationsarbete. Femteklassarna träffar regelbundet pensionärer, vuxna och äldre 
invandrare på servicehuset (Bilder av samverkan 2001:14). 
 
Annan verksamhet som bedrivs är genom samverkan mellan kommunen och 
Handikappsförbundet, Paniksyndromsällskapet och Röda Korset. Denna verksamhet 
arbetar för personer i arbetsför ålder med funktionshinder. Yngre personer med 
funktionshinder har ofta en svår situation på grund av isolering. Därför har ”Träffpunkt 
Ramund” bildats för att bryta denna isolering för yngre med funktionshinder. 
 
VÄNSAM i Gamla Uppsala är en samverkansförening, ett slags paraplyorganisation, 
för ortens åtta olika äldreorganisationer. De arbetar för att öppna verksamheter för 
äldre på servicehus. Många äldre som vistas i sina egna bostäder, men även äldre 
som bor i särskild boendeform, önskar få mer kontakt med yttervärlden. I flera lokala 
projekt besöker man eller tar ut de gamla på aktiviteter (Bilder av samverkan 
2001:15). 
 
 

2.4 De två utvalda frivilliga organisationerna. 

2.4.1 Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 
 
Gränden är ett öppet Hus som drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Här drivs 
olika sorters verksamheter bland annat ett café, en vävstuga, samtalscirklar och 
möjlighet till stödsamtal. Även självhjälpsgrupper har funnits sedan 2001. Redan 
1998 skapades ett måldokument där det föredrogs att ”Gränden” ville skapa möten 
med den enskilda människan och synliggöra henne. Gränden vänder sig till utsatta 
människor och människor i utsatta situationer (Grändens verksamhetsberättelse 
2003:1). 
 
Gränden vänder sig till många berörda grupper av människor.  Många är kvinnor över 
30 år, många är förtidspensionärer med psykiatrisk, psykosomatisk eller kanske en 
neurologisk diagnos. Vad som bör understrykas är att Gränden når en grupp 
människor som ofta glöms bort, de tysta, behövande kvinnorna. Gränden vänder sig 
också till män som har ännu mer dolt problem nämligen lite isolerade annorlunda, 
kanske psykiskt sjuka män. Missbrukare är välkomna men det råder drogfrihet i 
lokalerna (Ibid.2003:2). 
 
En annan typ av verksamhet som bedrivits är så kallad arbetsträning, vilket innebär 
att tillsammans med skolkuratorer, socialförvaltning, försäkringskassa och arbets-
förmedling försöker återanpassa människor till arbetslivet. Vidare bedrivs jourhav-
ande medmänniska. Det är en telefonjour där människor får ringa in och samtala 
med diakoner och prästkandidater (Ibid. 2003:2). 
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Grändens sociala mottagning handhar socialkassa vad gäller kontanta medel och 
även mat och fika. Under 2002 fick Grändens sociala mottagning pengar ifrån Dom-
kyrkoförsamlingens julfemma samt ett gåvobelopp från en av medlemmarna i Sama-
riterhemmets församling. 
 
Gränden erbjuder samtal på olika nivåer, stödsamtal, själavårdande samtal men 
även ett samtal över en kopp kaffe. De människor som har allvarligare problem får 
hjälp med att få kontakt med en präst eller psykiatriker. De har även samtalsserier 
över längre tid. De kan likaså ha enskilda samtal. Grändens sysselsättning består 
också av hem- och sjukbesök (Ibid. 2003:3). 
 
Utflykter på sommaren anordnas därför att för många av Grändens gäster är detta 
den enda möjligheten att göra utflykter. Utbildningar som genomförs på Gränden 
finansieras av egna resurser. Från höstterminen 2003 har Grändens studiecirklar fått 
ett uppsving därför att de ingick ett samarbetsavtal med en studieorganisatör som 
dels betalar hög ersättning för Gränden och för dess gäster. Studieorganisatören har 
avgiftsfria kurser och cirklar (Ibid. 2003:4). 
 
I samband med genomgången av stiftelsens inriktning och ekonomi kom Mariehem i 
blickpunkten på ett särskilt sätt. Mariehem är ett hus som ligger utanför Uppsalas 
gränser som Gränden gör regelbundna utflykter till året om (Ibid. 2003:5). 
 
Utöver de verksamheter som jag nämnt bedriver Samariterhemmet ett gästhem, 
kyrka, sjukhuskyrka, syförening, patienthotell, pensionärshem, frimärksavdelning och 
Samariterhemmets gruppboende för dementa människor (Broschyr: Har du en timme 
över?). 
 
Gränden har ett visst övergripande ansvar för de frivilliga diakonala arbetena inom 
Samariterhemmet. Grändens frivilliga träffas varje månad och ges tillfälle för påfyll-
nad, information och frågor (Ibid. 2003:2). 
 
Gränden har fått kraftiga minskningar i bidrag från stiftelsen till Grändens verksam-
het. Konsekvenserna av detta är att Gränden har påbörjat ett arbete efter beslutet att 
renodla det socialdiakonala arbetet. På grund av detta kommer personalen att avstå 
från de delar i Grändens verksamhet som inte bedöms som kärnverksamhet (Ibid. 
2003:6). 

2.5 Röda Korset i Uppsala. 
 
Röda Korset i Uppsala har närmare 2791 medlemmar i sin verksamhet. Följande 
verksamheter har bedrivits under året i det flesta fall med deltagande också från 
övriga kretsar1 i Uppsala kommun. 
 
Besök- och ledsagarservices målgrupp är ofrivilligt ensamma och isolerade äldre 
ensamma människor inom Uppsala kommun. Verksamheten leds och planeras av 
två frivilligledare och har 87 frivilliga medarbetare. Antal uppdrag år 2003 var 2466 
stycken (Verksamhetsberättelse för Uppsala Röda Korset 2003:1). 
 

                                            
1 Kretsar motsvarar föreningar. 
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Trygghetsringningens främsta målgrupp är äldre människor inom Uppsala kommun 
som är ofrivilligt ensamma och isolerade och som önskar regelbunden telefonkontakt. 
Trygghetsringningen leds och planeras av två frivilligledare och verksamheten har 8 
frivilliga medarbetare som ringer till 21 personer alla vardagar året runt (Ibid. 2003:1). 
 
Samtalsgrupper vänder sig till äldre personer i eget boende företrädelsevis isolerade 
som har behov av stimulans. Verksamheten går ut på att ett 30-tal personer träffas 
varje onsdag där de under ledning av frivilliga handledare diskuterar olika ämnen 
(Ibid. 2003:1). 
 
Röda Korset i Uppsala arbetar även för andra målgrupper. Häktesgruppen ägnar sig 
åt häktade personer vars isolering bör brytas. Besök för dem betyder avbrott i 
tillvaron och ger tillfällen för samtal. Antalet frivilliga är 16 och två av dem är 
frivilligledare. Sjukhusvärdar hjälper patienter till olika kliniker som är i behov av hjälp 
inför ett läkarbesök. Sjukhusvärdarna är ca 70 stycken. Vuxnaskolan deras målgrupp 
är skolbarn på låg- och mellanstadiet i Liljeforsskolan i Uppsala. Skolan karaktäri-
seras av mångkulturellhet. Syftet med verksamheten är att utöka och fördjupa 
elevernas kontakter med vuxna i skolan och ger plats åt ömsesidigt erfarenhets-
utbyte. Sygruppen består av frivilliga som samlas två gånger i veckan och syr 
babypaket med mera för att användas i det internationella biståndsarbetet. Den 
globala gruppen på Röda Korset har startat en seminarieserie om tre länder, 
Nordkorea, Uganda och Uzbekistan. Syftet är att ge ett långsiktigt stöd av pågående 
internationella Röda Korsetprojekt. Avsikten är att öka engagemang för de stora 
globala frågorna och på sikt få flera medlemmar som vill arbeta med att förbättra 
människors livsvillkor i andra länder (Ibid. 2003:2). 
 
Vidare Röda Korset samarbete med företag, General Electric, tidigare Amersham, 
och Manpower, inom ramen för ansvarsfullt företagande. Anställda vid företagen får 
göra frivilliginsatser på arbetstid i viss omfattning. De anställda kan då besöka och 
ledsaga äldre människor vid ett äldreboende.   
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3. Teori. 
 
Det finns många olika perspektiv och angreppssätt att använda då man vill förklara 
och förstå ett visst fenomen. Av den anledningen har jag därför valt att använda mig 
av olika kombinationer av teorier. De valda teorierna ska fungera som ett hjälpmedel 
för att beskriva, förstå, eller förklara verkligheten.  
 

”In almost all, perhaps all, organizations there is some room for 
some democracy, and in almost all democratic countries there is 
considerable room for more democracy” (Dahl i Premfors 2000:11). 

3.1 Teoridiskussion. 
 
En diskussion kan föras gällande vilken verksamhetsbetydelse som bör tillskrivas till 
frivilliga organisationer för en väl fungerande demokrati och skapandet av god 
medborgargemenskap och medborgaranda. Det kan diskuteras att betydelsen av 
organisationernas roll har fått en allt för betydande position när man har studerat 
demokrati och demokratisering. Arbetsgruppen för social ekonomi bedömer ”att 
föreningar, kooperativ och liknande sammanslutningar på lokal nivå utgör en unik 
demokratisk ”infrastruktur” som är viktig för en fungerande demokrati i förnyade 
former”(Social ekonomi 1999:14). I Sverige finns det en stark folkrörelsetradition, 
medlemskap, medlemmars deltagande och demokratiska beslutstraditioner spelar en 
avgörande roll. Traditionellt anses det svenska föreningslivet fungera som en skola 
för demokrati. Det handlar om att människor engagerar sig i olika frågor, skaffar sig 
kunskaper och medvetenhet vilket möjliggör att vara pådrivande i samhällslivet 
(Ibid.1999:13f). 

3.1.1 Den fungerande demokratin. 
 
Putnams teori bygger på en undersökning i Italien där han studerade den förändring 
som skett sedan sjuttiotalet och tjugo år framåt. Förändringen bestod av en kraftig 
regionalisering där beslut lades hos de tjugo regionerna med ansvar på genom-
förande (Putnam 1996:28ff). Putnam upptäckte att institutionerna fungerade olika i 
sitt genomförande och sökte finna de bakomliggande orsaker och förklaringar till 
dessa skillnader. Putnam ställde sig frågan; Varför lyckas somliga demokratiska 
regeringar och varför misslyckas andra? Det Putnam kom fram till var att det fanns 
sociokulturella faktorer som var avgörande i skillnaden mellan regionerna och dessa 
faktorer förklarar Putnam delvis med hjälp av historiska referenser. Tyngdpunkten 
lade han emellertid på hur relationen mellan individer och grupper i samhället är 
ordnade, vilket var förklaringsfaktor till effektiviteten i institutionerna.  Putnam kom att 
undersöka något han namnger medborgargemenskapen det vill säga, samspelet 
mellan medborgarna och samhället. Putnam har i sin studie kommit fram till att det är 
tätheten och vitaliteten i det lokala organisationsväsendet som är avgörande för 
demokratin. Ju mer människorna är organiserade i sångkörer, fågelskådarklubbar, 
och idrottsföreningar, desto mer socialt kapital skapas i samhället (Ibid. 1996:7). Idén 
om betydelsen av socialt kapital går tillbaka till spelteoretisk modell som syftar till att 
förklara under vilka villkor två eller flera egenintresserade och nyttomaximerande 
aktörer kan utveckla ett för båda parter givande samarbete (Ibid:196ff). 
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3.1.2 Socialt kapital. 
 
Det blir inte lätt att bygga upp ett socialt kapital, men det är nyckeln till att få 
demokratin att fungera avslutar Putnam sin bok (Ibid.1996:223). Vad menar då 
Putnam med socialt kapital? 
 
”Med socialt kapital menar vi här inslag i samhällsorganisationen, till exempel förtroende, normer och 
nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer”(Ibid. 
1996:201). 
 
Följden av socialt kapital blir att frivilligt samarbete underlättas i samhällen eftersom 
normer för samspel och nätverk av samhällsengagemang finns där, och enligt 
Putnam är det en grundförutsättning för att demokratin ska utvecklas lyckosamt. Det 
medborgliga engagemanget han fann menar han är starkt sammankopplat med 
effektiva offentliga institutioner. De samband Putnam såg var att medborgaranda 
leder till medborgargemenskap vidare till socialt kapital och slutligen till effektiva 
institutioner (Ibid.1996:219). I de regioner han fann att medborgandan var mindre 
stark betraktades laglöshet och korruption som något normalt. Människorna som 
levde i dessa samhällen upplevde sig maktlösa och exploaterade (Ibid.1996:219). 
Däremot förväntade sig medborgarna mer av samhället i de regioner som var mer 
medborgligt inställda. De krävde effektivare offentliga tjänster. Förmågan att 
samarbeta för allas gemensamma bästa menar Putnam är grundläggande för den 
medborgliga gemenskapen (Ibid. 1996:220). 
 

3.1.3 Relation som bygger på förtroende. 
 
Enligt Putnam skapar deltagande i organisationslivet ett socialt kapital som innebär 
att relationerna mellan medborgarna kan bygga på förtroende. Handlingar som 
bygger på människors egenintresse ter sig annorlunda då de förankras i sociala 
nätverk som ger ömsesidigt förtroende. Genom denna förtroendegemenskap kan 
samhället bättre övermanna situationer där egenintressena kommer före de 
gemensammas (Ibid.1996:110). Förtroendet mellan människor tenderar att öka ju 
mer människor med god medborgaranda visar för varandra. Det har visat sig att 
sammanslutningar mellan människor har lett till bättre, stabilare och effektivare 
demokrati. Detta har medfört en inverkan på den individuella människans sätt att 
samarbeta, visa solidaritet och känna samhällsanda. Därutöver har det haft en effekt 
på staten. Man vågar söka samarbete med sin nästa därför att man hyser förtroende 
för att denne också kommer att samarbeta (Ibid.1996:111). 
 
”Förtroende oljar samarbetet. Ju högre graden av förtroende är inom ett samhälle, 
desto sannolikare är det att det råder samarbete. Och samarbetet i sig föder 
förtroende”(Ibid.1996:206) . 
Vidare har Putnam kommit fram till att denna medborgaranda har en betydelse och 
förklarar även varför vissa regioner har bättre ekonomier än andra, eller bättre 
ekonomisk tillväxt. Det är inte den ekonomiska tillväxten som ger medborgaranda 
utan tvärtom det är medborgarandan som ger ekonomisk tillväxt. 

3.1.4 Normsystem som underlättar samverkan. 
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I organisationslivet där olika sorters samverkan förekommer skapas samhållning 
vilken bygger på normsystem, vilket i sig underlättar samarbetet. Normer kan vara 
ömsesidighet, ärlighet, lojalitet, tolerans och förtroende. Normernas funktion är här ett 
rättsnöre, guide och verkar som en mall för förtroende och även för nätverkets 
samanhållning (Ibid.1996:107). 
 
För att tydliggöra Putnams resonemang kan det beskrivas som ett bytesförhållande 
som bygger på ömsesidiga förväntningar, det vill säga det är nödvändigt att åtgärda 
en vänlighet, och alla misstror den som glömmer en tjänst. Den renodlande 
ömsesidighetens norm är en stark produktiv beståndsdel i det sociala kapitalet. 
Samhällen som bygger på denna norm har lättare att hantera kollektiva dilemman 
(Ibid.1996:207). De samhällskontrakt som uppstår mellan medborgarna är inte 
juridiskt utan moraliskt. Straff för att eventuellt bryta mot någon norm är inte böter 
eller fängelse, utan uteslutningar ut solidaritetens och samverkans nätverk 
(Ibid.1996:220). Putnam hävdar att i de samhällen som saknar normer och med-
borgarnätverk är möjligheterna för att arbeta för det gemensammas bästa dåliga. 

3.1.5 Socialt kapital i form av nätverk. 
 
Frivilligt samarbete är beroende av socialt kapital. Normer för renodlad ömsesidighet 
och medborgliga nätverk stimulerar till socialt förtroende och samarbete av den 
anledningen att det leder till att avhopp minskar och osäkerheten sjunker och vidare 
blir det en förebild för hur samarbeten ska se ut i framtiden (Ibid.1996:213). Nätverk 
kan vara av olika slag till exempel grannföreningar, körer, idrottsklubbar, ornitolog-
föreningar, masspartier etc. Dessa sammanslutningar av människor är mycket 
betydelsefulla för det sociala kapitalet. Ju tätare de är i ett samhälle, desto troligare 
är det att dess invånare kan samarbeta med ömsesidig nytta. Nätverken är resultat 
av fungerande normer och ett gott förtroende medborgarna emellan. Dessutom 
förbättrar dessa nätverk informationen till alla medlemmar och även kommunika-
tionen dem emellan (Ibid.1996:209-215). 

3.1.6 Teorikritik. 
 
Kritik har riktats mot Putnams teori från olika håll och ett av dem är att de anser att 
Putnam förenklar. Det finns andra brister vilket gör att man inte kan godta Putnams 
tes helt och hållet. En kritik är bland annat gällande förhållandet mellan god ekonomi 
och demokrati. Putnam hävdar att det finns ett samband mellan medborgaranda och 
demokrati. Detta ifrågasätts inte, utan hur detta samband ser ut, i vilken riktning det 
går, eller om det är en tredje variabel påverkar sambandet har någon inverkan på 
detta. Kritiken riktas mot att inte Putnam klargör detta tydligare (Karlsson 1995:109). 
Förekomsten av frivilliga sammanslutningar kan inte heller enbart ses ur positiva 
termer. Detta är Putnam själv medveten om och detta skriver han om i ”Den ensam-
ma bowlaren” (2001). Sammanslutningar som kriminella motorcykelgäng, rasistiska 
och nazistiska organisationer uppfattas mindre bra och bidrar inte till en fungerande 
demokrati (Putnam 2001:24f).  

 - 25 -



3.2 Government and voluntary organizations: a relational 
perspective. 
 

3.2.1 Teoridiskussion. 
 
Det saknas relevanta och viktiga studier gällande frivilliga organisationers betydelse 
och historisk utveckling i den rådande välfärdsforskningen. Författarna Kuhnle och 
Selle menar att det finns ett glapp mellan frivilliga organisationers betydelse i 
välfärdstaten och dess historiska utveckling. Deras syfte är just att utveckla och 
sammanföra dessa två betydelsefulla områden eftersom författarna anser att det inte 
går att förstå den frivilliga sektorns roll ifall man inte förstår statens roll i välfärds-
samhället. Relationen mellan stat och frivilligsektorn speglar hur den politisk, sociala 
och kulturella kontexten ser ut i samhället. Avsaknaden av en teori som består av 
både dessa komponenter har gjort att det uppstått tvivel och myter om relationen 
mellan stat och frivilliga organisationer. Författarna utgår utifrån ett historisk och 
strukturell och statsvetenskapligt perspektiv och deras teori syftar enbart till de 
frivilliga organisationer som arbetar med socialt frivilligt arbete (Kuhnle&Selle 1992:2-
3). 
 

3.2.2 Synen på relationen mellan frivilliga organisationer och staten. 
 
Den traditionella synen på relationen mellan frivilliga organisationer och staten är att 
staten har gjort ett aktivt intrång på frivilliga organisationers verksamhet. Enligt 
Salamon så har frivilligsektorn tidigare setts som korrumperad av staten genom att 
vara starkt beroende av statliga medel. Salamon menar däremot att det inte stämmer 
med den utveckling av den relation som stat och frivilliga organisationer har haft 
(Salamon 1987:99-117). Inte ens i statsdominanta välfärdsländer som Sverige har 
det inte på något sätt aktivt förstört eller försvagat frivilligsektorn. Historiskt sett så 
har inte statliga institutionella lösningar på välfärdens problem uteslutit andra 
organisationer som frivillig sektorn (Kuhnle & Selle1992:4). 
 
Vidare har den allmänna uppfattningen om relationen mellan stat och frivilligsektorn i 
de flesta studier som gjorts varit att relationen bygger på konflikter, det vill säga att 
frivilligsektorn konkurrerar med staten gällande socialt arbete. Kuhnle och Selle 
menar att detta inte stämmer med verkligheten utan att stat och frivilliga organisa-
tioners relation bygger på samarbete. Deras huvuduppgift är inte att bevisa att det 
finns ett samarbete, utan de konstaterar bestämt att det finns ett (Kuhnle&Selle 
1992:5). 
 
Författarna menar att denna typ av statlig relation kan ses parallellt med studier där 
man studerar relationen mellan marknaden och staten. Denna relation behöver inte 
huvudsakligen bestå av konflikter även ifall neo-konservatister och neo-liberaler vill 
att det ska uppfattas på sådant sätt. Författarna menar att välfärdsstaten i någon 
utsträckning har hindrat vissa marknadskrafter men absolut inte förstört markanden 
då ekonomin och välfärdsstaten har utvecklats sida vid sida (Ibid. 1992:5). 
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De flesta författare inom detta ämne har tagit för givet att en statsdominerad stat som 
de skandinaviska länderna skulle ha en svag eller icke existerande frivilligsektor. 
Emellertid har det visat sig att den frivilliga sektorn har varit stark i de skandinaviska 
länderna i socialt arbete, även då det har varit ett starkt samarbete med staten, trots 
att frivillig sektorn har varit ideologiskt stark under vissa perioder (Ibid. 1992:4). Nyare 
studier inom välfärdsforskningen har påvisat att staten har en stor och relevant 
betydelse för den frivilliga sektorns överlevnad. I de västländer som har en stor 
volontär sektor har det visat sig att det statliga bidraget är viktigare än det privata 
stödet, med andra ord en omfattande frivilligsektor förutsätter ett stort statligt stöd. 
Detta kommer att innebära att den frivilliga sektorn kommer att möta samma problem 
som staten gällande ekonomiska och andra svårigheter (Ibid. 1992:5). 
 

3.2.3 Politiska och ideologiska förändringar. 
 
På sjuttiotalet blev debatten het angående omfattningen av den offentliga sektorn, 
och dess finansiella, sociala och politiska aspekter ifrågasattes (Ibid:1992:9). Många 
började tvivla på att staten verkligen löste problem eller om det var den som skapade 
problemen. Välfärdsstaten befann sig under hård kritik av neo-konservatister och 
neo-liberaler som påstod att välfärdsstaten var ineffektiv och överreglerad. Lösningen 
kom att bli att decentralisera och öka medborgligt deltagande (Ibid. 1992:9). 
 
Den offentliga svaghetens bakomliggande orsak var den ideologiska förändringen 
och detta medförde att de frivilliga organisationerna plötsligt blev högt prioriterade för 
dess konstruktiva roll. Där det fanns möjligheter till personligt engagemang och 
meningsfulla aktiviteter. Detta på grund av att de arbetade till största del inom socialt 
arbete och att de fungerade som demokratiska institutioner. Enligt författarna blev 
deras tillväxande roll begränsad (Ibid.1992:10). Sammanfattningsvis kan det sägas 
att förändringarna mellan stat och frivilliga organisationer sker då eventuella 
fundamentala förändringar inträffar såsom förändringar i offentliga policys. Frivillig-
sektorns roll i samhället beror enligt författarna på förändringar i välfärdsstaten 
(Ibid.1992:7). 
 

3.2.4 Förklaringsfaktorer för relationen mellan stat och frivilliga 
organisationer. 
 
Anheier och Seibel menar för att kunna analysera den frivilliga sektorn bör man utgå 
från tre olika dimensioner. Den första dimensionen påvisar betydelsen av den 
politiska traditionen som en stat har dominerats av. Ifall staten har karaktäriserats av 
liberala, socialdemokratiska eller konservativa åskådningar. För det andra läggs det 
betoning på betydelsen av graden på religiös homogenitet/heterogenitet exempelvis 
ifall staten domineras av katolska eller protestantisk hegemoni eller om medborgarna 
är religiöst heterogena. Slutligen mäts graden av statens decentralisering eller 
centralisering av den offentliga välfärdsverksamheten (Anheier & Seibel 1990:384). 
 
Relationen mellan stat och frivilliga organisationer är väldigt komplex. Staters 
mönster av frivilligsektorns engagemang skapas utifrån en sociopolitisk integration, 
och inte utifrån ekonomiska kriterier såsom effektivitet. Institutioners förändringar 
sker inte omgående då omgivningen förändras. Av den anledningen är det därför 
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viktigt att se till historiska processer. Kramer har i sin bok ”Voluntary agencies in the 
welfare state” jämfört fördelningen av ansvar mellan staten och frivilliga organisa-
tioner och uppmärksammat betydelsen av de egna staternas specifika historia och 
sociopolitiska kontext. Vidare utvecklar Kramer en tes frivilligsektorns olika roller 
gentemot staten. Trots det sammanför han inte sina jämförelser om frivilliga orga-
nisationer med teorier om välfärdsstatens utveckling (Kramer 1981: a.a). 
 
Kuhnle och Selle har utvecklat en analysmodell bestående av två dimensioner för att  
mäta närheten av staten och frivilliga organisationer. 
 
 Närhet          Avstånd 

(I termer av kommunikation  och kontakt) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur1. Relationen mellan frivilliga organisationen och staten (Kuhnle & Selle, 1992:30). 
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Det första steget innebär hur regelbunden kontakten mellan stat och frivilliga 
organisationer har varit, samt vilket utrymme de frivilliga organisationerna har fått och 
hur kontakten mellan stat och frivilliga organisationer har varit det vill säga kompli-
cerad eller inte. Antingen kan relation vara väldigt nära och följaktligen kan den 
frivilliga organisationen bli integrerad med staten, eller så blir den avståndstagande 
och därför separerad från staten. Politiska traditioner kan förklara varför det kan 
finnas en stor ideologisk skillnad mellan staten och frivilliga organisationer men att de 
ändå kan ha en nära kontakt med varandra.  I statsdominerade samhällen kan 
avståndet vara stort mellan stat och frivilliga organisationer. Att det skulle vara ett 
stort ideologiskt avstånd mellan frivilliga organisationer och stat behöver inte 
innebära hinder för en närhet i termer av kommunikation och kontakt inte ska finnas 
(Kuhnle&Selle1992: 28). 
 
Det andra steget relateras till vilken grad den frivilliga organisationen är självständig 
till staten. Den frivilliga organisationen är antigen helt självständig eller beroende av 
staten i termer av ekonomiska medel och kontroll. 
 
 Frivilliga organisationer som främst sysselsätter sig med frivilligt socialt arbete är 
statlig kontroll av verksamheten viktig. Däremot är kontroll dimensionen mer väsentlig 
än den finansiella dimensionen därför att frivilliga organisationer är beroende av 
offentliga medel (Salamon 1987:110-115). Men det är viktigt att poängtera i detta 
sammanhang att offentliga medel nödvändigtvis inte betyder stark statlig kontroll. 
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Graden av kontroll kan vara självständig gentemot graden av ekonomiska medel. 
Oberoende om det inte finns någon offentlig finansiering kan den statliga kontrollen 
vara stark ändå (Kuhnle&Selle: 1992:29). 
 
Ovasett frivillig organisation kan den placeras i någon av de fyra rutorna ovanför. 
Även ett land kan bli placerat i någon av de fyra rutorna beroende på tidsperiod och 
vilken frivilligorganisation som är i fråga. Analysmodellen kan användas för att 
klassificera olika sorters relationer, och dessa relationer ser olika ut beroende på 
utvecklingen inom staten eller inom frivilligsektorn. Som jag tidigare har nämnt är den 
allmänna uppfattningen att det råder en konflikt mellan staten och frivilliga 
organisationer och på grund av denna uppfattning så är synen på frivilligsektorn att 
den har förflyttats från ruta 4 mot ruta1. Dessförinnan kommer relationen att hamna 
på ruta 2 där staten dominerar och där den frivilliga organisationen har litet inflytande 
och deras självständighet är avgränsad av offentlig policy. I båda fallen är tolkningen 
att den frivilliga andan förstörd. Ruta 3 är det idealiska förhållandet för att pluralism 
ska existera. Grupper av människor organiserar sig och försöker att påverka politisk 
policys men blir samtidigt inte integrerade i beslutsfattandet eller implementerings-
processen (Ibid. 1992:29). 
 

3.3 Frivilliga organisationers avsedda rollfördelning. 
 
För att kunna svara på min frågeställning gällande vilken rollfördelning de frivilliga 
organisationerna har gentemot Uppsala kommun, kommer jag att använda mig av 
Erik Blennbergers fyra olika kategorier för att urskilja vilken rollfördelning de frivilliga 
organisationerna åtagit sig. Dessa är Avantagare, Komplement, Alternativ och Er-
sättare. De fyra kategorierna är snarlika men med små nyansskillnader. Detta gör att 
om man granskar kategorierna ur olika perspektiv eller med kort och långsiktig 
inriktning kan man få olika resultat gällande deras roll. 
 
Avantgarde: En frivillig organisation kan se sin verksamhet som ett pionjärarbete och 
en förelöpare för offentliga insatser. Genom upptäckt av att ersätta grupper och 
utveckling av nya metoder strävar man efter att bli förtrupp av för sociala insatser. En 
avantgardistisk roll innebär att frivilligorganisationen bedriver sin verksamhet i det 
offentliga rummet för att nå mycket publicitet. Frivilligorganisationerna agerar således 
för att se till att det står rätt till i den offentliga sektorn, väcka intresse för problemet 
(Blennberger 1993:44). 
 
Komplement: Den vanligaste rollen som sociala frivilligorganisationer vill spela 
gentemot myndigheterna är att vara ett komplement till den offentliga sektorn, som 
parallell resurs eller som extra välfärdstärkare. Frivilliga organisationer av typen 
patient- intresse- och klientorganisationer uppfattar ofta hela sin verksamhet som ett 
komplement till den offentliga sektorn. Om aktörerna ser detta som en välfärdstärkare 
innebär detta att organisationerna kan genomföra insatser som ligger utanför 
kommunens kompetensområde och som av resursmässiga eller principiella själ inte 
kan krävas av kommunen. Som extra välfärdsförstärkare toppar frivilliga organisa-
tionerna välfärden utöver den generella nivån som redan finns (Ibid. 1993:45). 
 
Alternativ. Det handlar om någon typ av konkurrensförhållande till myndigheter eller 
den offentliga sektorn. ”Det sociala arbetet bör ske inom ramen för en värdepluralism 
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snarare än en värdeneutralitet” Frivilliga organisationers verksamhet berör samma 
område som kommunen men bör ha en särskild karaktär för att kunna konkurrera 
med kommunen, annars rör det sig snarare om ett komplement än ett alternativ. Ses 
frivillig organisationerna som ett alternativ till kommunen innebär detta att både 
organisationerna och kommunen räkans som legitima (Ibid. 1993:45). 
 
Ersättning: Alternativ kan betyda ”istället för” och inneböra att konkurrensen handlar 
om att ersätta myndigheterna och att ta över verksamhet, en tanke som betecknas 
som idén om den goda egna dominansen. Det kan innebära att frivillig 
organisationerna tar över produktionen av vissa tjänster (Ibid. 1993:45). 
 

3.4 Institutional Choice and the Nonprofit Sector. 

3.4.1 Teoridiskussion. 
 
Ekonomer har haft en betydande roll gällande teoriutveckling inom frivilligsektorn. En 
av anledningarna är att ekonomer ställer sig frågor som vilka faktorer som avgör stor-
leken på sektorn, på vilket sätt kan den frivilliga sektorn jämföras med det offentliga 
rörande kvantitet, kvalitet, kostnad, effektivitet och distributionssätt i samhällets väl-
färdsservice (Kuhnle&Selle: 1992:20).    
 
 
Teorin om Institutional failure förklarar frivilligorganisationernas förekomst med att de 
regerar lagbundet och mekaniskt på brister i den offentliga sektorn och på mark-
nadens utbud. Teorin menar att frivilligorganisationer uppstår då människor upplever 
missnöje med den välfärd staten levererar. Organisationen är en reaktion på ett 
behov, antigen kvantitet- eller kvalitetsmässigt. Orsaken är antigen kommunikations-
problem mellan politiska beslutsfattare och konsumenter eller de politiska beslut som 
fattas (Badelt 1990:56). 
 
Institutional failure-teorin ser verksamheten som ett nollsummespel där summan av 
verksamheten är konstant. När den offentliga sektorn växer så minskar frivillig-
sektorn. Om statens sociala välfärdsservice skulle fungera optimalt, skulle inget 
tomrum finnas som frivilligorganisationerna behöver fylla. Varken kvantitativt, alltså 
genomföra samma uppgifter som kommunen, eller kvalitativt, alltså genomföra andra 
uppgifter än kommunen, som ett komplement, ersättare eller alternativ (Dahlberg 
1998:279). 
 
Den främste företrädaren för Institutional failure-teorin, Burton Wesibrod, hävdar att 
staten har vissa begränsningar i ett demokratiskt samhälle eftersom den bara produ-
cerar varor och tjänster i den utsträckning majoriteten beslutar. När människor blir 
otillfredsställda vänder de sig istället till frivilligorganisationer som kan träda in och 
skapa en alternativ välfärd (Weisbrod 1977:57f). 
 
Service i offentlig regi har även andra begränsningar enligt denna teori. Tidsbegräns-
ningar är ett exempel. Frivilliga organisationer har större möjligheter att under flera år 
pröva nya angreppssätt. Staten är begränsad i detta hänseende. Nästan alla sociala 
program har därför börjat hos frivilligarbetare (Amnå 1995.128). 
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Initiativen kommer mestadels inte från organisationerna själva, utan från människors 
efterfrågan på grund av brister i offentlig service (Dahlberg 1998:286). 
 
 
Teorin om Institutional failure har även den kritiserats. Bland annat hävdas det att 
man inte kan vara säker på att frivilliga organisationer ersätter brister hos staten. Det 
kan istället vara tvärtom, att staten går in och ersätter det som organisationerna inte 
klarar av. Kritiken har även gällt att teorin inte kan förklara fenomenet frivilligorganisa-
tioner på ett fredställande sätt (Kuhnle & Selle 1992:22). 

3.5 Teoretisk referensram.  
 
I detta avsnitt gör jag en summering av de teoretiska resonemangen som ligger till 
grund för den empiriska undersökningen och den avslutande diskussionen. Resone-
mangen bygger på de utvalda teorier vilka jag anser vara relevanta och betydelse-
fulla för undersökningen. 
 
Frivilliga organisationers betydelse för demokratin diskuterar Putnam i sin teori ”Den 
fungerande demokratin”. Där menar han att tätheten och vitaliteten i de lokala orga-
nisationerna har en avgörande roll för demokratin.  Putnams teori består av tre viktiga 
beståndsdelar; förtroende, normer och samverkan. Dessa bygger på följderna av 
människors engagemang i olika frivilliga organisationer som exempelvis idrotts-
föreningar, sångkörer, fågelskådningsklubbar (Ibid.1996:7). Putnam hävdar att ju mer 
människor aktiverar och organiserar sig i olika föreningar, ju mer socialt kapital fram-
bringas i samhället. Följden av socialt kapital blir att normer, nätverk och samspel 
mellan medborgarna möjliggör handlingar som tillexempel bygger på förtroende och 
frivilligt samarbete. Man har övertagit socialt kapital i form av givna normer för 
samspel och även aktiva nätverk för engagemang. Slutsatsen är att samhället med 
stort ärvt socialt kapital har större möjlighet att utvecklas till en framgångsrik demo-
krati (Putnam 1996:223).  
 
Putnam skriver att ”Med socialt kapital menar vi här inslag i samhällsordningen, till 
exempel förtroende, normer och nätverk som kan förbättra samhällsaktiviteten 
genom att underlätta samordnade operationer” (Ibid.1996:201). 
 
Emellertid medger Putnam att det finns sociokulturella faktorer som är väsentliga i 
olikheterna mellan regionerna han undersökte, och det förklarar han till viss del med 
hjälp av historiska referenser (ibid.1996:200f). 
 
Dessutom ligger tyngdpunkten i teorin på hur samspelet mellan individer och grupper 
i samhället är ordnade som förklaring till institutionens effektivitet. Han undersökte 
samspelet mellan medborgarna och samhället, alltså medborgargemenskapen. 
Putnam upptäckte att följden av medborgargemenskapen gynnar institutionerna på 
ett positiv sätt. Medborgarandan skapar medborgargemenskap som slutligen 
påverkar institutionerna att vara effektiva (Ibid. 1996:219). Medan Putnam diskuterar 
vikten av frivillig aktivitet i gemensamma föreningar för en bättre fungerande 
demokrati, diskuterar Kuhnle & Selle relationen mellan stat och frivilliga 
organisationer. De menar att relationen mellan stat och frivilligsektorn speglar hur 
den politiska, sociala kontexten och kulturella kontexten ser ut i samhället. Med 
utgångspunkt i dessa tankar bör man enligt Anheier & Seibel utgå från tre 

 - 31 -



dimensioner för att kunna analysera frivilligsektorn. Den första dimensionen 
konstaterar vikten av den politiska traditionen som stat dominerats av. Den andra 
dimensionen framhäver betydelsen av graden av religiös homogenitet/heterogenitet, 
med andra ord vilken religion som staten dominerats av eller om medborgarna har 
varit religiöst homogena. Den sista dimensionen mäter graden av den statliga centra-
liseringen kontra decentralisering av de offentliga välfärdsverksamheterna (Anheier & 
Seibel 1990:38). 
 
Vidare vill Kuhnle & Selle mottsätta sig den allmänna vedertagna uppfattningen som 
dominerar forskningen inom frivilligsektorn; att relationen mellan stat och frivilliga 
organisationer bygger på konflikter, och att staten konkurrerar med frivilligsektorn 
gällande socialt arbete. Enligt författarna stämmer inte dessa påståenden utan de 
menar istället att relationen bygger på samarbete och ett ömsesidigt beroende 
(Kuhnle & Selle 1992:5). Dessutom har nyare forskning betonat betydelsen av staten 
för frivilligsektorns överlevnad, och påvisat att i västländerna har frivilligsektorns 
bidrag från staten varit viktigare än från andra bidragsgivare. Nackdelen med detta 
beroende enligt författarna är att frivilligsektorn, i lika stor utsträckning som staten, 
kommer att möta samma problem gällande ekonomi och andra bekymmer (Ibid. 
1992:5). 
 
För att kunna mäta närheten av staten och frivilliga organisationer har Kuhnle & Selle 
utvecklat en analysmodell som består av två dimensioner (figur 1 sid 24). Modellen 
består av fyra olika analyssteg. Analysmodellen är viktig då den kan användas för att 
indela olika sorters relationer. Det optimala tillståndet är då pluralism existerar; då 
människor organiserar sig och är pådrivande men inte integrerade i beslutsfattande 
eller i implementeringsprocessen.     
 
För att kunna urskilja vilken roll frivilliga organisationer kan ha kontra den offentliga 
sektorn, kan man enligt Blennberger använda sig av fyra olika rollfördelnings-
kategorier. De fyra är likartade men med små gradskillnader; avantgarde, komple-
ment, alternativ och ersättning. Den vanligaste roll som sociala frivilligorganisationer 
vill spela gentemot offentliga myndigheter är komplement (Blennberger:1993:45).  
 
Existensen av frivilliga organisationer kan diskuteras utifrån olika utgångspunkter och 
perspektiv. Teorin om Institutional failure förklarar förekomsten av frivillig-
organisationerna med att de reglerar lagbundenhet och agerar automatiskt på brister 
i den offentliga sektorn eller marknaden. Det kan exempelvis vara att människor är 
missnöjda med vad staten har att erbjuda (Badelt 1990:56). Vidare bygger teorin på 
ett nollsummespel. När den offentliga sektorn växer minskar frivilligsektorn, det vill 
säga ifall staten tillgodoser sina skyldigheter på bästa sätt uppstår inget behov för 
frivilliga organisationer att fylla (Dahlberg 1998:279).  
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4. Resultat. 
 
I detta kapitel sammanställer jag de intervjuer jag genomfört med de frivilliga 
organisationerna och Uppsala Kommun. Jag sammanfogar inte intervjuerna från de 
frivilliga organisationerna med kommunen, utan de redovisas för läsbarhetens skull i 
två separata delar. Resultatet presenteras i form av fyra underrubriker för de frivilliga 
organisationerna och kommunen respektive, som var och en hör till respektive 
frågeställning. På så sätt underlättas läsförståelsen av resultaten i analysdelen. 
 

4.1 Frivilligorganisationens betydelse för välfärden i kommunen. 
 
Både Röda Korset och Diakonistiftelsen Samariterhemmet driver ett omfattande 
socialt arbete, och många av tjänsterna som erbjuds är jämförbara hos båda orga-
nisationerna. Den största skillnaden är den organisatoriska delen där Röda Korset 
består av olika enheter och kretsar2 som har uppdelade arbetsuppgifter, medan 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en mindre och tätare organisation. Inom 
Gränden arbetar både frivilliga och anställda sida vid sida, men enbart de anställda 
med professionell utbildning tar emot människor med allvarligare problem. Röda 
Korset har ett liknande arbetssätt med professionella kriscenter.  
 
Diakonistiftelsens föreståndare Lennart Hammar (Intervju 1) menar att det finns 
många vägar dit, och de flesta som kommer till dem är psykiskt sjuka, men givetvis 
kommer även många andra människor som söker olika former av hjälp. Många äldre 
människor söker sig till organisationen eftersom de erbjuder många tjänster till dem. 
Märta Larsson, biträdande föreståndare på Diakonistiftelsen (intervju 3), berättar att 
gästerna3 kan både komma direkt från gatan, eller ha någon relation till kyrkan, eller 
så kan de skickas från kommunen.  
Eva Andér, konsult på Röda Korset (intervju 2), säger att människor kommer till dem 
efter att de har sett annonser i tidningen eller efter vad de hört genom grannar och 
vänner. Röda Korset erbjuder olika tjänster till äldre människor och även till deras 
anhöriga. Vidare kommer det många andra till Träffpunkten, som är en öppen och 
internationell mötesplats för alla människor som bara vill umgås och prata. Från 
kommunen kommer även gäster genom psykiatrikurator, genom kuratorn i neurologi, 
genom uppmuntran från diakoner, genom socialarbetare och även genom mun-till-
munmetoden (intervju 1). Klienter som kommer från kommunen är människor som 
kanske behöver ett annat stöd än vad den kommunala verksamheten ger, som till 
exempel samtal (Intervju 3). Kommunerna brukar även rekommendera människor 
som behöver den sociala kontakten, som exempelvis promenader, att kontakta 
frivilliga organisationer (intervju 2). 
 
Eftersom kommunen inte är i stånd att ta hand om alla växande behov som finns i 
samhället, fyller de frivilliga organisationerna luckor som har betydelse för välfärden 
(Intervju 1). Det finns människor som inte passar in riktigt någonstans menar Kerstin 
Månsson, frivilligarbetare på Diakonistiftelsen (intervju 4). De finns tecken på att de 

                                            
2 Kretsar motsvarar lokalföreningar. 
3 Gäster, är Diakonistiftelsens Samariterhemmets officiella benämning på de människor som söker sig 
till verksamheten.      
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anställda inte alltid hinner med, och då finns de frivilliga där, men inte för att ta över 
personalens arbete, utan mer som stöd. Kommunen har frågat alla frivilliga organisa-
tioner om vilka behov de ser, som inte kommunen själva ser (intervju 3). Syftet med 
arbetet är att upptäcka utsattheten i samhället, vilket görs genom regelbundna lokala 
utsatthets- och kapacitetsstudier för att undersöka hur det ser ut i det lokala närsam-
hället. Om det upptäcks ett behov är det inte alltid sagt att frivilligorganisationen 
måste tillgodose behovet, utan istället kan de agera som pådrivande, påtryckande 
opinionsbildare.  
Detta är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. ”Tro inte att kommunerna kan sova i 
lugn och ro”, säger Andér och menar att de frivilliga organisationerna uppmärk-
sammar brister som kommunen förbisett (intervju 2). Frivilligorganisationerna får 
tillgång till de politiska remisserna från kommunerna, och med det finns det möjlighet 
att delge de synpunkter och i vissa fall skarpare kritik, säger Görel Oscarsson, ord-
förande för Röda Korset kretsen (intervju 5).  
Arbetet som frivillig innebär att man höjer livskvaliteten för någon annan människa. 
Frivilliga har mycket att ge och många som söker sig dit kanske aldrig blir bra, 
däremot har deras livskvalitet ökat genom att de inte är ensamma (intervju 3). 
Hammar hävdar att det idag resoneras om det civila samhället där kommunen är en 
viktig part. Man kan enligt Hammar se en upplösningstendens där gränserna mellan 
landsting, kommun, stat, näringsliv och frivilliga organisationer börjar suddas ut. 
Anställda på företag och banker ges möjlighet att arbeta frivilligt på arbetstid med en 
frivillig organisation. Det har aldrig varit ett syfte av kommunen att detta skulle vara 
något billigare alternativ eller att kommunen inte skulle kunna klara av allt, utan det 
handlar om ”vi” som medborgare måste börja ta ett större ansvar. Alla människor är 
beroende av varandra, ett ömsesidigt beroende (intervju 1). Frivilligorganisationer 
bidrar till mångfald och alternativa lösningar, inte på ett personligt men på ett 
medmäskligt plan (intervju 2). 

4.1.1 Frivilliga organisationernas relation till kommunen.  
 
Genom att de båda frivilliga organisationerna har skrivit under överenskommelsen för 
projektet ”God livsmiljö”, är relationen mellan kommunen och organisationerna nära.   
Utöver projektet finns det en relation mellan sektorena genom finansieringen av 
verksamheten. Frivilligorganisationerna kan ansöka om kommunala medel där (2003) 
Diakonistiftelsen fick 100 000 kronor och Röda Korset 165 000 kronor.  
För närvarande råder det en diskussion gällande bidragen, där det eftersöks 
generella bidrag, det vill säga bidrag som inte är detaljstyrda. Kommunen håller för 
närvarade på att arbeta fram ett sådant bidrag. Krav som ställs från kommunens sida 
är att det ska vara vissa öppettider och aktiviteter, och de måste även uppfylla vissa 
kriterier för att kunna få bidrag från kommunen (intervju 1). 
 
Ingen av de båda organisationerna anser sig vara ekonomiskt beroende av kom-
munens bidrag, däremot menar de att bidragen underlättar för verksamheten (intervju 
1,2). Det kan ses som en uppskattning från kommuns sida att de ger bidrag för det 
arbete organisationerna gör (intervju 3). Gällande påverkan från kommunens sida, 
kan det vid något tillfälle upplevas att kommunen kommer och trampar in i områden 
som de inte har något suveränitet över. Det kan vara angelägenheter som att starta 
nya verksamheter menar Hammar. Kommunen kan ha synpunkter, men de kan aldrig 
agera (intervju 1). Frivilligorganisationerna är enligt dem själva helt autonoma. De 
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bestämmer helt själva hur de bedriver sin verksamhet, och de tar inga direktiv från 
kommunen (intervju 1,2,3,5). 
 
Samarbetet mellan frivilligorganisationerna och kommunen fungerar mycket bra 
enligt samtliga intervjuade4 som hade insikt i hur relationen var uppbyggd (Intervju 
1,2,3,5). Det finns ingen konflikt utan de är två parter som möts med respekt, under-
stryker Andér. Kommun är tydlig med att visa vilka åtaganden som är deras, och som 
är lagstadgade (intervju 2). De är intresserade av de frivilliga organisationernas 
verksamhet och har regelbundna möten för att diskutera olika frågor (intervju 5). 
Samarbetet för positiva resultat med sig, och ifall behov upptäcks kan det visa sig att 
frivilligorganisationen kan utföra arbetet på ett bättre sätt genom att de har en annan 
infallsvinkel, något som kommunen uppskattar. 
Frivilligorganisationerna är inte anställda och har inga intressen likt kommunen att 
bevaka. Samhället bör inte undvika ett bidrag som tillför och skapar en bättre välfärd 
utöver det kommunen levererar, menar  Andér (intervju 2). 
 

4.1.2 Frivilligorganistionernas roll. 
 
Samtliga sju intervjuade ansåg att frivilligorganisationerna är ett komplement till kom-
munen och ej en ersättare för kommunalt arbete. Om det vore fallet skulle arbetet 
vara på entreprenad och få full kostnadsersättning. Kommunen har enligt social-
tjänstlagen en rad skyldigheter, och dessutom uppmanas den i lagtexten att 
samarbeta med frivilligorganisationer (Intervju 1). I vissa fall kan man se det frivilliga 
arbetet som ett alternativ till den kommunala verksamheten, då frivilligorganisa-
tionerna erbjuder professionell hjälp som motsvarar den kommunala. Skillnaden är 
att de som kommer hit vill inte ha den kommunala hjälpen utan frivilligorganisa-
tionernas. Vi kan även ses som en form av spjutspets i den meningen att frivilliga 
organisationer kan prova nya alternativa arbetsmetoder, säger Hammar (intervju 1). 
Frivilligorganisationerna är vaksamma att inte ta över det som är kommunens ansvar 
då det är lätt att det kan hända (intervju 3). De är tydliga med att inte ta över profes-
sionella roller, något som frivilligorganisationerna måste akta sig för (intervju 3). De 
som arbetar helt frivilligt är noga med att inte göra arbete åt personalen. De ger 
istället omsorg, inte omvårdnad, som att prata och lägga pussel säger Maja Larsson, 
frivilligsamordnare på Röda Korset ( intervju 6). Även Signe Härner, frivillig arbetare 
på Diakonistiftelsen, understryker att kommunen inte får lasta över arbete på dem. 
Ett frivilligt arbete får enligt henne inte bli ett måste, eftersom det då naturligen inte 
kan ses som frivilligt längre (intervju 7). De arbetar som socialpionjärer, och historiskt 
sett har de alltid gjort det. Många av Röda Korsets verksamheter har tagits över av 
den kommunala tjänsten. Exempel på det är hemsamariter, färdtjänst och tandvård 
(intervju 2).  
 

                                            
4 De som jag intervjuade vilka arbetade helt frivilligt visste inte hur relationen mellan kommun och 
fungerande. De låg inte heller i deras intresse då det var där för att erbjuda sin hjälp till behövande. 
Frivilliga ska inte veta sådant (intervju 4). 

 - 35 -



4.1.3 Frivilligorganisationernas arbete ett behov eller ett skapat 
behov i samhället. 
 
Förändringar på 1900-talet med minskade resurser och nedskärningar i samhället 
har skapat ett stort behov av sociala hjälpfunktioner. Befolkningsstrukturen ser 
annorlunda ut, det är fler som blir äldre och kommunen har konstant dålig ekonomi. 
Den kommunala omsorgen har sjunkit, vilket har lett till att äldre stannar hemma 
längre och blir mer ensamma. Nedläggning av de hospitaliserade mentalsjukhusen 
har lett till att psykiskt sjuka som inte är i behov av direkt vård saknar även syssel-
sättning, bostäder och sociala kontakter. Många människor faller mellan två stolar, 
och då fyller de frivilliga organisationerna, genom exempelvis Gränden, en funktion 
som mötesplats för dessa människor, säger Hammar (intervju 1). Behoven har i sig 
inte ökat, men människorna som söker frivillig hjälp har idag annorlunda behov. 
Andér poängterar att ingen större tillströmning har skett på senare år (intervju 2). 
Vidare kan människor som kommit snett i förhållandet till kommunen kontakta 
frivilligorganisationerna. I vissa falla kan hjälp bestå i att hjälpa dessa människor 
tillbaka. Många vill i många fall inte ha med det allmänna att göra, säger Hammar 
(intervju 1).  
 

4.2 Uppsala kommun och projektet ”God livsmiljö”   
 
I kommunen intervjuades Margareta Magnusson Wannstedt som arbetar som 
processledare för att driva fram samverkan mellan kommunerna och frivilligorganisa-
tionerna (intervju 8).  Camilla Lindberg, som också intervjuades, är projektdirektör för 
projektet ”God livsmiljö” (intervju 9). 
 
Grunden till projektet ”God Livsmiljö” lades då personal på hemtjänsten kontaktade 
Margareta Magnusson Wannstedt när de önskade göra något mer för de äldre. De 
hade uppmärksammat att många människor behövde mer stimulans och att många 
satt ensamma både i bostäder och i äldreboende.  Politikerna fick information om 
detta vilket ledde till att Magnusson Wannstedt fick i uppdrag att undersöka hur det 
ser ut i Uppsala och vilka organisationer som arbetar för att stödja äldre och personer 
med funktionshinder. Utifrån den karläggningen 1996 bjöds alla frivilliga organisa-
tioner med politiker in till stormöten för att diskutera frågan, vilket slutligen ledde till 
en överenskommelse om samverkan mellan de båda sektorena (intervju 8) (se 
avsnitt Bakgrund till ”God livsmiljö”). Kommunstyrelsen har sedemera tagit ett beslut 
om fortsatt utveckling mellan kommunen och frivilligorganisationerna. Samverkan ska 
även innefatta civilsamhällets övriga aktörer, såsom företag, högskolor och mass-
media.  Kommunen söker vägar för att skapa en överbryggande samverkan mellan 
frivilligorganisationerna, arbetsmarknadssidan, och försäkringskassan (intervju 9). 
Arbetslösa ska kunna göra insatser som volontärer och långtidssjuka ska få använda 
sig av frivilligorganisationer till arbetsträning. Målet är att vidga samarbete så långt 
det går (intervju 9).  
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4.2.1 Kommunen och ekonomin. 
 
Uppsala kommun har det ekonomiskt svårt. Emellertid hävdar kommunföreträdarna 
att det aldrig varit en diskussion kring kommunal övervältring till frivilligorganisa-
tionerna. Den enskilde får själv bestämma om den vill vända sig till kommunen eller 
frivilligorganisationerna. Den rådande diskussionen i samhället är att ekonomin ligger 
bakom samarbetet med frivilligorganisationerna, och många hävdar att kommunen 
förväntar sig att frivilligorganisationerna ska åta sig vissa uppgifter. ”God Livsmiljö” 
startade 1996 och det är svårt att beskylla kommunen för att ha startat projektet av 
ekonomiskt skäl, menar Magnusson Wannstedt (intervju 8).  
 

4.2.2 Samverkans betydelse för välfärden. 
 
Båda kommunföreträdarna poängterar att samverkan mellan kommunen och frivillig-
organisationer gagnar samhället och den enskilda människan i samhället (intervju 8, 
9). Frågan är om staten kan tillgodose alla människans behov. Hela samhället infanti-
liseras och människan tror hela tiden att någon annan ska göra allt. Enligt Lindberg 
finns det tydliga strömningar att så är fallet. Kommunen arbetar för att människan ska 
ta eget ansvar och för sin närmiljö, ett medborgaransvar (Intervju 9).   
Kommunen arbetar i förebyggande syfte där det egna ansvaret, medborgaransvaret 
och frivilliginsatserna finns. ”Coprate social reponsebility” är en benämning inom ett 
fält där kommunen ska efterstäva att förhindra att behov uppstår, eller att fördröja att 
åtgärder behövs (intervju 9). Lindberg har utvecklat en skiss för att analysera och 
tydliggöra vad kommunen arbetar med, och vad den borde arbeta mer med. Skissen 
har även föredragits för kommunstyrelsens arbetsutskott, och de sex5 välfärds-
nämnderna. Meningen är att allt detta tillsammans med nämndernas arbete ska 
gagna vår välfärd (intervju 9). Samhället idag menar Lindberg har för många stuprör, 
men samverkan mellan sektorerna är både allmänt mänskligt och ekonomiskt ur ett 
samhällsnyttigt perspektiv. Detta medför även att människor möts mera, vilket i sin 
tur leder till en ökad förståelse för varandra och respekt, och vilket påverkar hela 
samhällsutvecklingen (intervju 9).   
Organisationerna är viktiga för demokratin och inflytande i processen. Processen är 
viktig för organisationer då de upplever inflytande, och först då kan vi egentligen tala 
om demokrati. Organisationerna gör förändringar i samhället då de tar ansvar, inte 
med att ersätta, utan genom att skapa ett gott samhälle genom att vi bryr oss om 
varandra. Det finns inga uppgifter som staten gör som de frivilligorganisationerna inte 
har gjort. Uppgifter som kommunen har idag har initierats från frivilligorganisa-
tionerna, och lämnats över till staten. Men nu har människor kommit till en punkt då 
de har insett att staten inte kan ta över och svara för hela människan välbefinnande. 
Det finns vissa behov som kommunen inte kan uppmärksamma (intervju 8). 
Kommunen har inte uppsökande verksamheter, och kommunen har inte alltid sett till 
den enskilda människan, medan organisationerna gör det. Av den anledningen har 
frivilligorganisationerna alltid sett behoven komma före staten och kommunen. 
Frivilligorganisationerna har haft en sådan roll att de uppmärksammar behov utifrån 

                                            
5 Nämnderna är Äldrenämnden, Nämnden för vuxna med funktionshinder, Nämnd för barn och vuxna, 
Nämnden för arbetsmarkand och utbildning, Nämnden  för kultur och Nämnden för natur och fritid.  
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en brist eller att något kan göras på ett annat sätt (intervju 9). Magnusson Wannstedt 
menar att kommunen bör låta frivilligorganisationer träda fram (intervju 8).      
 

4.2.3 Kommunernas syn på frivilligorganisationernas roll. 
 
Båda kommunföreträdarna menar att kommunen och de frivilliga organisationerna väl 
kompletterar varandras verksamheter. Exempelvis inom projektet ”God livsmiljö” är 
anhöriga och närstående som vårdar sina sjuka en målgrupp, och det finns ett uttalat 
intresse från frivilligorganisationerna att på olika sätt stödja detta arbete. De frivilligas 
arbete inriktas på insatser på det personliga planet med stöd och uppmuntran för att 
de anhöriga ska må bättre och orka med sitt dagliga vårdande arbete. Genom 
samarbetet med frivilligorganisationerna inom projektet fanns det redan en upp-
arbetad kontakt att knyta an till, när en plan för anhörigstöd upprättades av kom-
munen (intervju 8). Kommunen skickar inga klienter till de frivilliga organisationerna, 
däremot kan de hjälpa till att förmedla kontakten ifall någon upplever sig ensam och 
isolerad. Men inte i betydelsen av att kommunen ser ett problem som den av tids- 
eller resursbrist lägger över på någon annan, understryker Magnusson Wannstedt 
(intervju 8). Organisationerna skulle reagera om så var fallet, och ifrågasätta om 
detta verkligen är deras roll. Kommunen är tydlig med vad som är dess ansvar. Det 
är viktigt att kommunen står för det den ska stå för, nämligen att ge insatser där de 
behövs, fortsätter Magnusson Wannstedt (intervju 8). 
 

4.2.4 Kommunens relation till frivilligorganisationerna. 
 
Frivilligorganisationerna kan inte bli beroende av de kommunala bidragen, och det vill 
de inte heller. De har en uttalad strategi att inte göra sig beroende av kommunen. 
Organisationerna säger även tydligt ifrån om det är något som de inte är nöjda med. 
Ifall frivilligorganisationerna anser att något inte skulle vara efter överenskommelsen, 
kan de alltid åberopa densamma där det tydligt står hur samarbetet ska gå tillväga 
(intervju 9). På kommunen upplever man starkt att frivilligorganisationerna vill att 
kommunen ska lyssna på dem, uppmärksamma vad de gör och respektera deras 
arbete (intervju 8). Frivilligorganisationerna kan även ha principiella åsikter om 
kommunens arbete, vilket kommunen även enligt Magnusson Wannstedt tar hänsyn 
till (intervju 8). Den optimala samverkan mellan frivilligorganisationerna och kom-
munen är ännu inte nådd, men grunden är lagd. Begreppet ska vidgas, speciellt på 
skolsidan, men även på företagssidan.  
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5. Analys och slutdiskussioner. 
 
I detta kapitel sammanfogar jag det empiriska materialet med teoridelen. Jag 
analyserar relationen mellan de frivilliga organisationerna och Uppsala Kommun, 
samt vilken betydelse denna samverkan har för välfärden i kommunen. Som stöd 
använder jag mig av Putnams teori om socialt kapital, Kuhnle & Selles teori om 
frivilliga organisationers relation till staten, Blennbergers rollfördelningskategorier 
samt Badelt med fleras teori om institutional failure. Avsnittet inleds med en teoretisk  
resumé. 

5.1 Teoretisk resumé.   
 
Jag börjar analysen utifrån Robert D. Putnams teori om det sociala kapitalet från 
boken ”Den fungerande demokratin”. Denna teori belyser vikten av engagerade 
medborgare som i olika sammanslutningar skapar förtroende mellan varandra. 
Förtroendet skulle i det bredare perspektivet sprida sig inom hela det politiska 
systemet. Detta engagemang förklarar Putnam med begreppet socialt kapital. Vidare 
får begrepp som normer, förtroende och skapande av nätverk en djupare betydelse 
och ger förklaring till det sociala kapitalets mängd och effektivitet. Fortsättningsvis 
analyser jag med stöd av Stein Kuhnles och Per Selles teori ”Government and 
Voluntary Organizations: a relational perspective”. Teorin bygger på samspel och 
beroende mellan stat och frivilliga organisationer. Vidare används Erik Blennbergers 
teori om frivilligorganisationers roller i förhållande till offentlig sektor. Avslutningsvis 
använder jag mig av Christoph Badelts “Institutional Choice and the Nonprofit Sector” 
från boken ”The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organizations”. 
Denna teori beskriver frivilliga organisationers inträde på marknaden då staten 
misslyckats med sina åtaganden.  
 

5.1.2 Medborgarandan. 
 
Enligt Putnam så innebär medborgaranda att medborgarna har ett speciellt 
förhållande till varandra som leder till samarbete. Viljan att samarbeta är det 
viktigaste uttrycket för en god medborgaranda. Detta kan ta sig i uttryck av olika typer 
av sammanslutningar. Hur ser medborgarandan ut i Uppsala? Uppsala kommun har 
genom projektet ”God livsmiljö” samarbete med tolv olika frivilligorganisationer som i 
sin tur är paraplyorganisationer. I praktiken innebär det samarbete med 160 
föreningar. Vidare har projektet lett till korsbefruktning mellan frivilligorganisationerna 
på ett upplevt positivt sätt (intervju 2). Emellertid är syftet med samarbetet att alla 
aktörer i samhället ska bli delaktiga i det civila samhället. Betydelsen av att 
medborgarna tar eget ansvar och inte förlitar sig för mycket på staten, poängteras 
både av kommunen och frivilligorganisationerna. De intervjuade på frivillig-
organisationerna menade att staten och kommunen inte kan tillgodose alla behov 
som finns utöver den kommunala verksamheten, som exempelvis ensamhet och 
isolering. Även kommunen uppmärksammade situationen, vilken således initierade 
projektet. Krafterna bakom samarbetet kommer alltså från kommunen, och inte från 
de frivilliga organisationerna.  
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5.1.3 Förtroende. 
 
Mängden av förtroende visar samhörighet och tillit och samarbetet i sig föder 
förtroende, enligt Putnam. Inom projektet ”God Livsmiljö” träffas frivilligorganisa-
tionerna och kommunen för regelbundna möten där viktiga frågor diskuteras. Även 
principiella synpunkter förmedlas till kommunen. Enligt kommunföreträdarna tar de till 
sig åsikterna. Utöver mötena har frivilligorganisationerna även möjlighet att framföra 
sina åsikter gällande kommunens politiska remisser. Samtliga intervjuade uppfattar 
att samarbetet bygger på ömsesidig respekt. Genom överenskommelsen i ”God 
Livsmiljö” har båda parter tillsammans arbetat fram en linje som de ska arbeta efter. 
Förtroende skapas mellan parterna, och därmed en gemensam vilja att skapa en 
bättre livsmiljö för de behövande, trots olika arbetsmetoder.  Kommunföreträdarna 
upplever att frivilligorganisationerna anser att det är viktigt att kommunen lyssnar på 
dem och respekterar deras arbete. Enligt Putnam tenderar förtroendet att öka ju mer 
människor visar god medborgaranda, och därigenom ökar medborgarnas förtroende 
för de politiska institutionerna. Projektet ”God Livsmiljö” medför även att förtroende 
skapas och behålls mellan frivilligorganisationernas besökare, då de upplever att de 
får den hjälp de behöver som inte den kommunala verksamheten kan ge. Enligt 
Putnams resonemang om förtroende är det en viktig del för att åstadkomma ett 
framgångsrikt samarbete.      
 

5.1.4 Normer. 
 
Normer kan, enligt Putnam vara ömsesidighet, lojalitet, tolerans och förtroende. 
Frivilligorganisationerna som studerats bygger sin organisation utifrån två olika 
ideologiska grunder. Diakonistiftelsens normer bygger på den kristna läran, vilket ses 
som ett riktmärke för organisationen. Röda Korset bygger sina normer utifrån en 
humanistisk människosyn. Anställda och frivilligarbetare på respektive frivillig-
organisation bygger sitt gemensamma samarbete utefter nya värderingar och normer 
som skapas genom samarbetet.  Båda organisationerna utgår således från sitt egna 
unika normsystem, men genom samarbetet skapas nya gemensamma normer.  
Finns det då normer som kommunen står för och inte frivilligorganisationerna?  
Utifrån mina intervjuer ses kommunens arbete bygga på samma normer, men 
ovasett hur mycket pengar en kommun har kan den inte tvinga den anställde att ge 
det mervärde individen behöver. Viljan måste komma från människan själv, från det 
egna intresset att hjälpa till (intervju 8). Projektet ”God Livsmiljö” innefattar olika 
sociala frivilligorganisationer vilka erbjuder service baserad på en mångfald olika 
normer och värderingar. Som fundament finns emellertid en gemensam norm att 
skapa ett bättre välbefinnande för individer med specifika behov. Resultatet innebär 
att kristen, muslim eller ateist kan finna sin gemenskap inom projektet. Projektet har 
skapat gemensamma normer genom överenskommelsen som alla delaktiga 
undertecknat. Normerna är en väl fungerande mall för samarbetet.  

 - 40 -



5.1.5 Nätverk 
 
Nätverk kan se olika ut, de kan vara grannföreningar, körer och partier. Enligt 
Putnam är dessa sammanslutningar av människor betydelsefulla för det sociala 
kapitalet. Projektet ”God livsmiljö” är ett exempel på nätverk där flera tusen 
människor är aktiva inom föreningar som motsvarar deras grundsyn, och som 
tillsammans valt att samarbeta med kommunen för att åstadkomma en bättre välfärd 
för medborgarna i Uppsala. Nätverket skapar ett mervärde som täcker behov som 
ligger utöver de tjänster som de kommunala tjänsterna levererar. Enligt Putnam är 
nätverk ett resultat av fungerande normer och ett gott förtroende medborgarna 
emellan. Projektet ”God Livsmiljö” kan ses som ett stort nätverk mellan kommun och 
frivilligorganisation. Kommunen och frivilliga arbetar för samma syfte men med olika 
metoder. Frivilligorganisationerna arbetar på ett medmänskligt plan, medan 
kommunen arbetar på ett allmännyttigt plan.   
 

5.2  Relationen mellan frivilligorganisationen och kommunen. 
 
Författarna till teorin ”Government and voluntary organizations: a relational 
perspective” anser att det inte går att förstå frivilligsektorn om man inte förstår statens 
roll i välfärdsamhället. Detta görs med den politiska, sociala och kulturella kontexten i 
samhället. Anheier och Seibel menar att man bör utgå från tre dimensioner då man 
ska analysera frivilligsektorn. Den första dimensionen ser till den politiska traditionen, 
den andra dimensionen ser betydelsen av den religiösa homogeniteten. Den tredje  
dimensionen mäter graden av kommunens decentralisering av den offentliga 
välfärdsverksamheten.  
 
Uppsala kommun en socialdemokratisk, vänster-politisk och miljöpolitisk dominans. 
Kyrkan har i Uppsala en stark närvaro, men det går inte att tyda att religiös tillhörighet 
spelar någon större roll i relationen mellan de frivilliga organisationerna och 
kommunen. Kommunen är decentraliserad från staten i den meningen att den själv 
bestämmer hur dess verksamhet skall organiseras.  
 
Kanske kan Uppsala med dessa förutsättningar ha en större benägenhet att 
samverka med frivilligorganisationer, men Uppsala har ingen större politisk skillnad i 
jämförelse med övriga Sverige. Däremot kan Uppsala möjligen skilja sig gällande den 
sociala och kulturella kontexten då frivilligorganisationer tidigt haft ett fäste i där. 
Sverige har historiskt sett haft en stark folkrörelsetradition, vilket eventuellt kan ha 
betydelse i dagens relation mellan stat och frivilligsektor.   
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Kuhnle & Selle har utvecklat en analysmodell som används som ett redskap då 
närheten mellan staten och frivilliga organisationer ska mätas.   
 
      Närhet      Avstånd 
 

Integrerat 
Beroende 
 
1
  

Delat 
Beroende 
 
2 

Delad 
Själv-
ständighet 
 
4 

Integrerad 
Själv-
ständighet 
 
3 
 

Beroende 
 
 
 
 
 
 
Oberoende 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 1: Relationen mellan frivilliga organisationer och staten (Kuhnle & Selle: 1992:30). 
 
I ruta 1 och 2 dominerar staten. Organisationerna har liten inverkan och har sin 
handlingsfrihet kraftigt avgränsad till den offentliga policyn. 
Ruta 3 motsvarar ett tillstånd av pluralism. Grupper av människor organiserar sig och 
försöker påverka den offentliga policyn i frågor som rör dem, men utan att bli inte-
grerade i den offentliga beslut- och implementeringsprocessen. 
Ruta 4 motsvarar ett samarbete där staten har mycket låg inverkan på organisa-
tionernas verksamhet.  
 
Enligt författarna råder uppfattningen att det finns en konflikt mellan det offentliga och 
frivilliga organisationer, och beroende på välfärdsstatens utveckling har organisa-
tionerna förflyttas från ruta 4 till ruta 1. Men frivilligorganisationernas vandring till ruta 
1 går genom ruta 2, där de är avgränsade av offentlig policy.  
 

5.2.1 Närheten mellan frivilligorganisationerna och Uppsala 
Kommun 
 
Projektet ”God Livsmiljö” grundades 1997, och år 2000 togs ett beslut om en 
överenskommelse mellan Uppsala kommun och frivilligorganisationerna. Samverkan 
har lett till regelbundna möten mellan kommunen och de frivilliga organisationerna 
där aktuella frågor diskuteras. Av samtliga intervjuade ansågs relationen vara god 
och konfliktfri. Vid något enstaka tillfälle har det av organisationerna upplevts att 
kommunen ibland utan rätt kan lägga sig i deras angelägenheter. Men det har inte 
varit av den digniteten att det skapat problem i samarbetet. Diakonistiftelsen har en 
annan ideologisk bakgrund än kommunen med den kristna tron i grunden. Av 
intervjuerna kan det inte tolkas att ideologin skulle har någon större betydelse för, 
eller skapa problem i samarbetet med kommunen. Samarbetets syfte är att hjälpa 
behövande människor.   
En viktig anledning till att projektet upplevs konfliktfritt är att båda parter gemensamt 
har skapat tillvägagångssättet för samverkan. Projektets centrala riktlinjer är 
baserade på gemensamma beslut, vilket minskar sannolikheten att konflikter om dem 
uppstår. Om organisationerna skulle uppleva att kommunen på något sätt inte 
uppfyller deras förväntningar, kan alltid den gemensamma överenskommelsen 
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åberopas. Detta kan även ses som att frivilligorganisationerna rent konkret har stor 
möjlighet till insyn, kontroll och inverkan på den kommunala verksamheten.  
 
Enligt Kuhnle & Selle kan frivilligorganisationer vara antigen beroende eller 
självständiga i förhållande till de offentliga medlen. Båda de undersökta 
organisationerna har av Uppsala kommun sökt och erhållit ekonomiskt bidrag. 
Samtliga intervjuade menade att frivilligorganisationerna inom projektet inte var 
beroende av bidragen, och att organisationerna klarar sig utan dem. Enligt 
kommunföreträdarna är inte bidragen av den storleken att det är möjligt för en frivillig 
organisation att bli ekonomiskt beroende, och upplever inte heller att någon av 
organisationerna eftersträvar det. Enligt analysmodellen ovan skulle relationen 
genom projektet placera frivilligorganisationerna i Uppsala inom ruta 3. Frivillig-
organisationerna har en integrerad relation till kommunen där de genom de 
gemensamma mötena framför sina åsikter, och på så sätt har möjlighet att påverka 
besluten. Besluten fattas emellertid enbart av kommunen. Enligt Kuhnle & Selle 
innebär ruta 3 även att frivilligorganisationerna inte deltar i implementerings-
processen. Det överensstämmer med studien i det hänseendet att frivillig-
organisationerna inom projektet ”God Livsmiljö” i Uppsala, enbart är verksamma i det 
som ligger utanför kommunens åtaganden. Frivilligorganisationerna är alltså inte 
ålagda att överta någon del av kommunens åtaganden, och får heller inte betalt för 
det. Det förekommer inte någon form av entreprenadrelation. Studien visar att de 
frivilliga organisationerna inom projektet enligt Kuhnle & Selles synsätt kan anses 
vara oberoende av de offentliga medlen.  
En tanke som uppkommer är ett scenario där kommunen har obegränsad ekonomi 
och möjlighet att ge generösa bidrag. Skulle frivilligorganisationerna då kunna eller 
vilja bli ekonomiskt beroende av kommunen? 
 
Kuhnle & Selle menar att oavsett om frivilliga organisationer är beroende av offentliga 
medel eller ej, så kan den kommunala kontrollen av organisationernas verksamhet 
ändå vara stark. Samtliga intervjuade, både de från kommunen och de från de 
frivilliga organisationerna, menar att organisationerna inom projektet är noga med att 
hävda sin självständighet gentemot Uppsala kommun. Studien visar snarare en 
situation där de frivilliga organisationerna inom projektet har stor insyn i hur 
kommunen sköter sin verksamhet, och där kommunen har större intresse av vad 
bidragen används till än hur verksamheten bedrivs. Den kommunala kontrollen 
begränsar sig till detaljstyrning av vad bidragen skall användas till, och inte hur 
organisationens verksamhet i stort skall bedrivas. Vidare är det en pågående process 
inom kommunen att minska detaljstyrningen och arbeta fram generella bidrag. Enligt 
Kuhnle & Selles teori visar studien att frivilligorganisationerna inom projektet ”God 
Livsmiljö” bedriver sin verksamhet med en svagare kommunal kontroll.  
 

5.3 Frivilligorganisationernas rollfördelning. 
 
Enligt Blennberger kan frivilliga organisationer inta olika typer av roller gentemot det 
offentliga. Organisationerna inom projektet erbjuder tjänster såsom ledsagning till 
sjukhus och läkare samt sällskap vid promenader och arbetsträning. De stöder även 
anhörigvårdare. De informerar om aktiviteter och ger råd och hjälp med kommunala 
vård- och omsorgsfrågor. Vissa av dessa tjänster innebär en roll som är likartad 
kommunal service, exempelvis att man följer patienter till sjukhus och arbetsträning. 
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Samtliga intervjuade på frivilligorganisationerna anser att de har en komplementroll 
relativt den kommunala verksamheten. Liknande sysslor utförs men med klara 
skillnader. Även kommunens företrädare anser att frivilligorganisationerna är ett 
komplement, då de står för omsorg och inte omvårdnad. Undersökningen visar att 
organisationerna inom projektet har den roll som Blennberger benämner som 
komplement. Det råder ingen synbar konkurrens mellan sektorena. Det medför att 
det inte går att klassa frivilligorganisationerna enligt det Blennberger kallar alternativ.  
 
Vissa behov kan kommunen inte tillfredställa utan initiativet att hjälpa måste komma 
frivilligt från människan. Frivilligorganisationerna kan ses som en parallell resurs som 
utför likartade uppgifter som kommunen, men även som en välfärdsstärkare som 
höjer välfärden med det lilla extra, såsom medmänsklighet och att finnas där för 
sällskap. Blennberger lägger även in funktioner som dessa i komplementrollen.  
 
Vidare ser sig organisationerna som sociala pionjärer genom att visa på det goda 
exemplet. Frivilligorganisationerna agerar både för att väcka uppmärksamhet för 
förbisedda behov och för att själva täcka behoven. Enligt Blennberger stämmer detta 
även överens med rollen som avantgarde. Det finns i sig inget motsatsförhållande i 
att frivilligorganisationerna samtidigt kan ha både rollen som komplement och som 
avantgarde. 
 
Utöver Blennbergers fyra roller, visar även undersökningen att de frivilliga 
organisationerna inom projektet ”God Livsmiljö” utövar en roll som påtryckare 
gentemot Uppsala kommun.  Genom utsatthets- och kapacitetsstudier undersöks och 
upptäcks behov och brister i den sociala välfärden i kommunen. Om ett behov 
uppmärksammas som inte ligger inom frivilligorganisationernas verksamhetsområde, 
kan de fungera som pådrivande opinionsbildare för att kommunen skall sätta in 
resurser inom detta område.    
 

5.4 Institutional Failure. 
 
Denna teori förklarar förekomsten av frivilligorganisationerna genom avsaknaden av 
kommunala resurser. Intressant är om det är bara är de kommunala resurserna som 
avses. Frivilligorganisationerna förbiser inte att många av deras besökande eventuellt 
kan vara en effekt av de nedskärningar som skett inom vård och omsorg. Emellertid 
är de noga med att betona att vikten av deras arbete inbegriper att uppfylla det 
tomrum som många ensamma och isolerade människor upplever på ett 
medmänskligt plan. Denna typ av behov är svåra att fylla genom ekonomiska 
resurser. Däremot kan de ekonomiska bristerna vara en anledning till att 
frivilligorganisationerna fått ett återintresse i dagens debatt om välfärden. När 
nedskärningar sker i det offentliga uppmärksammas behov som inte upptäckts 
tidigare, såsom ensamma människor. Troligtvis har människor varit ensamma redan 
innan välfärdskrisen, däremot kanske det inte har varit lika synligt som idag.  
 
Teorin om institutional failure ser även verksamheten som ett nollsummespel där 
summan av är konstant. När offentlig sektor växer minskar således frivilligsektorn 
enligt teorin. En alternativ tolkning kan vara att möjligen så uppmärksammas inte 
frivilligsektorn på samma sätt när offentlig sektor växer som när den reduceras. Enligt 
Kuhnle & Selle beror förändringar i relationen mellan offentlig sektor och frivillig-
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organisationen på att det sker fundamentala förändringar i den offentliga policyn. 
Frivilligsektorns roll beror således enligt teorin på förändringar i välfärdsamhället.   
 
Emellertid bör beaktas att intervjupersonerna till undersökningen har varit inom 
ramen för projektetet ”God Livsmiljö”. Dessa ser inte situationen utifrån en ekonomisk 
kris. Fallet kanske skulle vara annorlunda om besökarna till frivilligorganisationerna 
skulle intervjuas. De kan möjligen kan ha annan bild av situationen än frivillig-
organisationerna och kommunen.     
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6. Slutdiskussion.   
 
I detta avslutande kapitel presenteras de väsentliga resultaten från analysen. 
 
Mitt syfte i denna magisteruppsats har varit att undersöka betydelsen av relationen 
mellan Uppsala Kommun och frivilligorganisationerna för välfärden i kommunen. Som 
stöd har jag använt teorier som från olika perspektiv förklarar frivilligorganisationers 
roll och uppkomst. 
 
Enligt Robert D. Putnam skapas en god medborgaranda genom ett vitalt föreningsliv 
där sociala normer, förtroende och ömsesidighet möjliggör samarbetet och en social 
tillit. Projektet ”God Livsmiljö” är ett samarbete över sektorsgränser mellan Uppsala 
kommun och närmare 160 frivilliga föreningar. Projektet kan ses som ett enda stort 
nätverk där varje enskild organisation har sina unika normer och värderingar. För-
troende skapas dels inom organisationerna mellan frivilligt arbetande, anställda och 
besökare genom det sociala kapital som skapas i organisationslivet. Människor med 
samma värderingar sammansluter sig i olika gemenskaper. Samarbetet mellan 
kommunen och frivilligorganisationerna har även det medfört att de gemensamt har 
skapat förtroende och därmed normer och riktlinjer för det gemensamma arbetet. Min 
uppfattning efter studien är att en vidare följd av denna ömsesidiga öppenhet och 
förtrogenhet är att även dialogen mellan det offentliga och medborgarna blivit mer 
regelbunden och öppen.  
 
Av min undersökning framkommer att Uppsala kommun präglas av en stor med-
borgaranda, en vilja från olika samhälleliga aktörer att skapa ett bättre välbefinnande 
och en god livsmiljö. Ifall medborgarandan beror på det stora antal organisationer 
eller den sociokulturella bakgrunden i Uppsala, är svårt att ge ett entydigt ett svar på, 
och kräver i min mening en egen studie.  
 
Vid en jämförelse med Putnams teori att socialt kapital är nyckeln till en bättre 
fungerande demokrati, så kan jag tydligt se att uppsatsens resultat överensstämmer 
med teorin. Samma typ av förtroende och socialt kapital som Putnam ser förekomma 
inom organisationer. Har jag under arbetets gång även funnit möjlig mellan de 
undersökta organisationerna och kommunen inom projektet ”God Livsmiljö”. Jag ser 
tydligt de fenomen som Putnam beskriver inom ”God Livsmiljö”, och en förklaring till 
det kan vara just de gemensamma normer som projektet skapat. Min slutsats är att 
aktörerna känner sig som medlemmar i en delvis ny organisation, men med ena 
benet förankrat i den organisation de kommer från och verkar i. En syntes mellan 
aktörer har skapat en synergi inom projektet som medfört en upplevt ökad välfärd 
inom kommunen.  
 
Demokratin och välfärden har goda förutsättningar att fungera i Uppsala beroende på 
att samtliga aktörer inom projektet tar ett medborgerligt ansvar, och har ambitionen 
att Uppsalas välfärd ska fungera bättre. Undersökningen har klart visat att de frivilliga 
organisationerna är delaktiga både i processen att skapa och utforma kommunens 
sociala välfärdsåtagande, och att genomföra det. På så sätt bringas individens behov 
närmare och har även inflytande över de kommunala besluten. Detta stämmer 
således överens med teorin att tätheten och vitaliteten i det lokala organisations-
väsendet betydelsefull för demokratin i samhället. Studien visar att projektet ”God 
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Livsmiljö” har en positiv inverkan på demokratin i Uppsala, vilket i sin tur har en 
positiv inverkan på välfärden. 
 
 
Enligt kritiker så förenklar Putnam sin teori om det sociala kapitalet. En intressant 
tanke är huruvida demokrati- och välfärdsvinsten skulle vara lika stark om ”God 
livsmiljö” bestod av andra typer av frivilligorganisationer än just socialt engagerade, 
exempelvis körer och idrottsföreningar. Putnam skänker intitalt inte typen av 
organisation någon tanke, utan menar att organisationen som fenomen är 
demokratifrämjande. Jag menar att fallet inte säkert skulle vara så. Jag mottsätter 
mig inte att förtroende, normer och nätverk skapas även inom dessa organisationer, 
men att de medför en lika stark förutsättning för effektivare institutioner och bättre 
demokrati kan ifrågasättas. Ett av resultaten i denna studie visar att demokratin 
förbättras med ”God Livsmiljö” just på grund av det faktum att frivilligorganisationerna 
är delaktiga både som initiativtagare, utformare och utförare av den kommunala 
sociala välfärdspolitiken. Jag finner det svårt att se en lika stark och relevant koppling 
mellan körer och den kontinuerliga processen i skapandet och utförandet av kom-
munal politik. Klart uttryckt så är min mening att den sociala välfärden är av så stor 
betydelse för samtliga medborgare, att ett socialt projekt som ”God Livsmiljö” vinner 
större medborgerligt och politiskt engagemang, så det härigenom faktiskt kan skapa 
en starkare demokrati- och välfärdsvinst än de flesta andra organisationer som 
exempelvis körer eller ornitologklubbar.  
 
Kuhnle & Selle hävdar att relationen mellan sektorena måste ses utifrån ett politiskt 
sociokulturellt perspektiv. Det går inte att bortse från att Uppsala inte skiljer sig ifrån 
övriga kommuner i Sverige, och vilket kan vara en förutsättning för en konfliktfri 
relation mellan kommun och frivilligorganisation. I undersökningen har jag funnit att 
relationen bygger på ett ömsesidigt beroende, där frivilligorganisationerna är själv-
ständiga och oberoende av kommunen. Genom ”God livsmiljö” har kontakten och 
relationen mellan sektorena blivit tätare, vilket är till fördel för frivilligorganisationerna 
gällande insyn och påverkan. Studien visar även att det är lättare för de frivilliga 
organisationerna att framföra kritik mot den kommunala verksamheten, än vad 
kommunen har emot organisationerna. Vidare måste man beakta att de teoretiska 
resonemangen är massivt förankrade i välfärdsperspektivet och den sociala servicen 
sätts i centrum. Det medför att intresset för andra verksamheter inte blir lika stort, 
vilket skulle begränsa frivilligsektorn till en medmänsklig statsnytta. Emellertid menar 
jag inte att organisationerna inte vill uppfatta sig så. Därmed kan teorin även 
ifrågasättas då den bara ser till relationen i förhållande till staten. Frivilligorganisa-
tionens betydelse för kultur, företag och sociala sammanhang värderas inte. I min 
mening kan det vara väl så betydande för en vidare förståelse för relationen till staten 
och relationens betydelse för välfärdens alla aktörer.  
 
Ser jag till frivilligorganisationernas rollfördelning i relation till kommunen så överens-
stämmer studiens resultat med den tidigare forskningen. Inom ”God Livsmiljö” ser 
samtliga aktörer frivilligorganisationerna som ett komplement till den kommunala 
verksamheten. Uppsatsen visar även frivilligorganisationerna i en roll som avant-
garde, då de inom sitt verksamhetsområde agerar som pionjärer och fortlöpare för 
offentliga insatser. Utöver detta åskådliggör studien att frivilligorganisationerna utövar 
en roll som påtryckare gentemot Uppsala kommun.  
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Varför frivilligorganisationerna fått denna roll relativt den offentliga sektorn kan 
besvaras med hjälp av Institutional failure-teorin. Teorin får i studien stöd i den 
aspekten att frivilligorganisationernas förekomst kan vara en signal på att det finns 
behov och brister i den kommunala servicen som inte blir tillgodosedda. Diakoni-
stiftelsen upplever att många som besöker organisationen har psykiska besvär, och 
att mötesplatsen finns där som en plattform för dem. Emellertid går det att konstatera 
att teorin inte beaktar familjens roll, den informella sektorn, i det nollsummespel som 
teorin bygger på. Kanske kan det tomrum som enligt teorin uppstår när den offentliga 
verksamheten är otillräcklig, inte fyllas av kommunen. Kanske är den upplevda 
bristen ett symptom på att det är familjens roll i samhället som har förändrats. 
 
Sammanfattningsvis visar min undersökning att Uppsala Kommun präglas av en god 
medborgaranda. Genom projektet ”God livsmiljö” skapas socialt kapital, inte bara 
inom organisationerna, utan även mellan kommunen och organisationerna. 
Frivilligorganisationernas relation till kommunen är både självständig och oberoende 
men samtidigt integrerad genom projektet (ruta 3 i analysmodellen).  Viljan att skapa 
en bättre livsmiljö för medborgarna är lika stor hos båda parter. Rollen som 
komplement till den kommunala verksamheten är den roll som både kommunen och 
frivilligorganisationerna vill att de ska ha. Frågan är om studien visar att frivillig-
organisationerna är en effekt av välfärdens reduktion. Det går inte att komma ifrån att 
staten och kommunen har en dålig ekonomi. Däremot är det av vikt att se vilken typ 
av hjälp människorna söker som kommer till organisationerna. Besökarna söker i 
första hand inte hjälp med matning och medicinering, utan önskar snarare hjälp att 
bryta sin ensamhet. Arbetet visar inte att sådan hjälp är ett tecken på brister i 
ekonomin. Jag menar att det kanske är ett tecken på brister i den informella sektorn. 
Vissa behov kan helt enkelt inte det offentliga skyddsnätet ersätta, såsom 
medmänsklighet. Emellertid är det kanske just det nedskärningarna i offentliga 
verksamheten har fått samhället att upptäcka. En vidare diskussion är huruvida de 
frivilligorganisationernas medverkan är ett resultat av ett skapat behov eller inte. 
Studien ger inget entydigt svar på den frågan, men jag kan se att det finns samband 
mellan icke ekonomiskt relaterade brister i samhället och det arbete som de frivilliga 
organisationerna utför. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor till frivilligorganisationerna. 
 
Inledning – presentation av mig själv och syftet med min uppsats. 
 
Frivilligorganisationen och din egen roll. 
 

- Hur började Er verksamhet? 
- motiv 
- orsak 
- Hur många aktiva medlemmar har Er organsiation? 
- Varför är Du frivilligt aktivt? Hur började det? 
- Hur länge har Du varit frivilligt aktiv? 
- Hur kommer det sig att Du tog det uppdrag du har nu? 

 
Frivilligorganisationen och dess relation till Kommunen. 
 

- Hur samarbetar Ni med kommunen? 
- Hur kommer det sig att Ni blev delaktiga i projektet ”God Livs miljö” 
- Får Ni finansiellt bidrag, och i så fall vilket? 
- Får Ni klienter av kommunen? 

 
Frivilligorganisationen och dess rollfördelning. 
 

- Hur skulle Ni vilja beskriva ert förhållande till kommunen?   
- ersättning eller avantagare 
- alternativ eller entreprenad 
- komplement  

 
Frivilligorganisationers beroende av kommunen. 
 

- Skulle ni vilja beskriva Er relation till kommunen som: 
- beroende eller självständiga 
- konflikt eller konfliktfritt 

 
- Vilken sort av samverkan föredrar Ni? Skulle Ni föredra att samarbeta på 

något annat sätt? 
- Hur ställer Ni Er till betald förmedling av tjänster till kommunen? 
 
- Är ersättning i form av avtal och kontrakt av kommunala tjänster i Er mening 

något negativt eller positivt? 
 

- Går utvecklingen mot ett ökat ansvarantagande, ersättning eller andra former 
av förhållningssätt, som något oundvikligt och nödvändigt eller är det något Ni 
tror man kan undvika? 

- Är arbetet Er mening fortfarande ”frivilligt”,  eller har det blivit ett behov så att 
ni  ”måste” fortsätta? 
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Frivilligorganisationer betydelse för välfärdsstaten.  
 
- På vilket sätt anser Ni att Er verksamhet är av betydelse för en fungerande 

välfärd? 
 

- På vilket sätt har behovet av Er verksamhet sedan ekonomin i Sverige har 
blivit sämre? 

- Har behov ökat eller minskat? 
- Har behovet på något övrigt förändrats? 
 
- Människor som vänder sig till Er, söker de hjälp och stöd hos Er först, eller 

efter att de tagit kontakt med den kommunala hjälpen?   
- varför kommer de till Er och söker den hjälpen?  

 
- Anser Ni att Ni har någon större inverkan på demokratin? 
- Är ni drivande gällande att framföra era sakfrågor och intressen i politiken? 
 
- Anser Ni att frivilliga organisationers inträde på markanden eventuellt skulle 

vara en effekt av att: 
- Staten/kommunen misslyckats i sina åtaganden? 
- Staten /kommunens finansiellt försämrade situation? 
- Kanske pga det allmänna missnöjet med den offentliga servicen?  

 
Drivande aktörer. 
 

- Vilka kontakter är för Er vikiga och betydelsefulla? 
- Vem/vilka ser Du som drivande aktörer eller som eldsjälar för att sprida Er 

verksamhet? 
 

Framtiden. 
 

- Hur ser Du på Er organisations framtid?  
- Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna för Er i kommunen? 
- På vilket sätt tror du att Er verksamhet kommer att ha för betydelse för den 

svenska välfärdsstaten? 
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor till Uppsala kommun. 
 
Inledning – presentation av mig själv och syftet med min uppsats. 
 
Din egen roll och arbetsuppgift. 
 

- Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter. 
 
Bakgrunden till samverkan.  
 

- Hur startade kommunens samarbete med de frivilliga organisationerna? 
- Vad var tanken/motivet/orsaken bakom idén till ”God Livsmiljö” 
- Varför ansåg Ni det nödvändigt att ta ett beslut om en överenskommelse 

mellan Kommunen och de frivilliga organisationerna? 
- På vilket sätt har samverkan med de frivilliga organisationerna varit till någon 

betydelse för kommunens ekonomiska situation?  
 
Kommunen och dess relation till de frivilliga organisationerna. 
 

- Hur samarbetar Ni med de frivilliga organisationerna? 
- Ger Ni finansiella bidrag, och i så fall varför? 
- Hänvisar Ni klienter till de frivilliga organisationerna? 

 
Synen på frivilligorganisationernas rollfördelning.  
 

- Hur skulle Ni vilja beskriva ert förhållande till de frivilliga organisationen?  
- Ersättning eller avantgarde 
- Alternativ eller entreprenad 
- Komplement 

  
Frivilligorganisationers beroende av kommunen. 
 

- Skulle Ni beskriva Er relation till de frivilliga organisationerna som att de är: 
- Beroende av Er eller självständiga från Er? 
- Konfliktfull relation eller konfliktfri relation? 
-  
- Vilken sorts av samverkan föredrar Ni? Skulle Ni vilja föredra att samarbeta på 

något annat sätt? 
-  
- Hur ställer Ni Er till betald förmedling av tjänster från kommuner? 
-  
- Är ersättning i form av avtal och kontrakt av kommunala tjänster i Er mening 

något negativt eller positivt? 
-  
- Går utvecklingen mot ett ökat ansvarstagande, ersättning eller andra former 

av förhållningssätt, som något oundvikligt och nödvändigt eller är det något Ni 
tror man kan undvika? 
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- Är de frivilligas arbete fortfarande ”frivilligt”, eller har det blivit ett behov som 
”måste” fortsätta? 

 
Frivilligorganisationerna betydelse för välfärdsstaten och demokratin. 
 

- På vilket sätt anser Ni att de frivilliga organisationerna har betydelse för 
välfärdsstaten?   

- På vilket sätt har behovet av frivillig verksamhet förändrats sedan 
ekonomin i Sverige blivit sämre? 

- Har behovet ökat eller minskat? 
- Har behovet på något övrigt sätt förändrats? 
- Anser Ni att frivilliga organisationer har någon större betydelse för 

demokratin? Om ja, hur i så fall? Om nej, Varför inte? 
-  
- Anser Ni att frivilliga organisationers inträde på markanden eventuellt 

skulle vara en effekt av att: 
- Staten/kommunen misslyckats i sådana åtaganden? 
- Staten/kommunen finansiellt försämrade situation?  
- Kanske pga det allmänna missnöjet med den offentliga servicen? 

 
Din egen roll och drivande aktörer. 
 

- Hur skulle du vilja beskriva din egen bakgrund?  
- Var/när kom du för första gången i kontakt med frivilliga organisationer och 

dess samarbete med offentlig service?  
- Vad anser du att samverkan bidrar med? 
- Vem eller vilka ser Du som drivande eller som eldsjälar för samarbetet mellan 

kommunen och de frivilliga organisationer?  
- Vilka betydelse har andra politiska initiativ kring samverkan? 
 

Framtiden.  
 

- Hur ser du på kommunens framtida samverkan med de frivilliga 
organisationerna? 

- Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna mellan Er och de frivilliga 
organisationerna?  

- På vilket sätt tror Du att de frivilliga organisationerna kommer att ha betydelse 
för välfärdsstaten?  
     

  
 
 


