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Titel  

Vem har ansvaret? Mediebilder av frivilligt socialt arbete 1994-2003 
Sammanfattning 

Sveriges välfärd byggdes en gång av frivilliga organisationer som startade institutioner och 
verksamheter för att hjälpa de socialt utsatta i samhället.  Missbruksvård, skolor, äldreboenden 
och sjukvård är några av de institutioner som fortfarande lever kvar idag i statlig drift. Det är 
även ofta inom dessa områden som neddragningarna i den offentliga sektorn återigen 
kompenseras med hjälp av frivilliga insatser. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det 
frivilliga sociala arbetet framställs i media åren 1994-2003.  Huvudfrågeställningen är; På vilket 
sätt framställs det frivilliga sociala arbetet i media?   
 
Ett genomgående tema i analysen visar hur samtliga artiklar, oavsett om det är 
frivilligorganisationerna eller andra som är författare, använder sig av både retoriska och 
genrebetonade knep för att framställa utsagor som sanningar. Som visas i analysen finns det en 
risk med detta och det är att det är svårt att ifrågasätta sanningshalten i utsagorna.  
 
Analysen visar en kluvenhet i framställningen av det frivilliga sociala arbetet. Både 
frivilligorganisationer och de övriga framhåller arbetets värde och vikt, men skillnaden ligger i hur 
stort värdet är. Ytterligare en väsentlig skillnad i framställningen av frivilligarbetet ligger i 
ansvarsfördelningen mellan samhället och frivilligorganisationerna. Det berör vad som ska 
omfattas av välfärdsstaten (samhället) och vad frivilligorganisationerna bör ägna sig åt. Det 
frivilliga sociala arbetet framställs som välbehövligt och i vissa fall det enda alternativet för de 
som inte längre kan få hjälp av samhället. Frivilligorganisationerna lyfts fram som någon som bryr 
sig när samhällets resurser inte längre räcker.  
Nyckelord 

Frivilligt socialt arbete, ideellt arbete, diskursanalys, massmedia, media 
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Inledning 
"Vad skulle hända om Sveriges frivilligorganisationer ställde in sin verksamhet en dag? 
Vi vet. Det frivilliga arbetet i Sverige motsvarar nästan 300 000 helårsarbeten. Det är 
lika mycket som det sammanlagda arbetet på Sveriges tio största företag! Det är lätt att 
inse att en enda dag utan dessa insatser skulle få oerhörda konsekvenser för Sverige. 
Om vi i de socialt inriktade frivilligorganisationerna slutade att engagera oss en enda 
dag skulle, bland annat 

1 500 kvinnor som utsatts för våld och sexuella övergrepp bli utan skydd och stöd. 
210 barn inte få någon att prata med på Bris, 
3 000 äldre få sitta i ensamhet utan besök från Röda korset, 
400 hemlösa inte få tak över huvudet hos Hela människan "1 

Frivilligt socialt arbete är utbrett över hela vårt land. Trots en allmän uppfattning att det frivilliga 
sociala arbetet för en tynande tillvaro vid sidan om vällfärdsstaten så ökar antalet frivilliga timmar 
varje år. Arbetet utförs ofta i det tysta och ingen vet riktigt hur mycket arbete som utförs ideellt. 
Det inledande citatet är hämtat från en debattartikel som är underskriven av flera frivilliga 
organisationer med forum för frivilligt socialt arbete i spetsen. Detta gör att siffrorna som 
presenteras är de frivilliga organisationernas egna uppskattningar baserat på deras medlemmars 
egna uppgifter. Frivilligt socialt arbete är svårdefinierat då det är många olika aktörer som utför 
arbetet, vilka ofta har egna definitioner. Leif Holgersson presenterar en vid definition av socialt 
arbete i boken Socialpolitik och socialt arbete. Han menar att socialt arbete kan betraktas som det som 
utförs för att lösa sociala problem både på individ- och gruppnivå.2 Frivillig socialt arbete kan då 
tolkas som det sociala arbete som sker helt på frivillig basis. Holgerson pekar på att de första 
frivilligorganisationerna som arbetade med socialt arbete var starkt kopplade till den katolska 
kyrkan.3 Efter reformationen var organisationer som arbetade med frivilligt- och socialt arbete på 
tillbakagång men blev åter starkare under 1800-talet.  Holgersson menar att det var 
välgörenhetsorganisationer, nykterhetsorganisationer och frikyrkorna som gick i bräschen för det 
uppblommade sociala arbetet genom uppbyggandet av olika anstalter och institutioner. Bland 
andra startades CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete 1903 av Gerda Meyerson. Hon var 
liberaltfilantrop och arbetade för förbättrade levnadsvillkor för bland andra industriarbeterskor. 
CSA:s verksamhet byggde på ett liberalt och socialt engagemang, bland annat var de som startade 
den första socialhögskolan 1921.4 
 
Under 1990-talet genomfördes det stora ekonomiska förändringar i Sverige som bland annat 
ledde till en kraftigt förändrad livssituation för många människor. Den ekonomiska 
omvälvningen innebar bland annat en sänkning av marginalskatten, men den svenska 
lågkonjunkturen innebar även en högre arbetslöshet, lägre sysselsättningsgrad och lägre 
skatteintäkter till staten. Detta medförde ökade offentliga utgifter och tvingade fram kraftiga 
                                                 
1 Artikel 4 
2 Leif Holgersson (2000) Socialpolitik och socialt arbete, s. 11 Stockholm: Norstedts juridik 
3 Holgersson (2000) s. 18  
4 Holgersson (2000) s. 63-64 
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reformer och neddragningar i den offentliga sektorn.5 Under denna nedmontering av 
välfärdsstaten lyftes debatten om frivilligt socialt arbete upp på dagordningen. Eva Jeppsson 
Grassman menar att det var ett rop på avlastning från en tyngd välfärdsstat som återigen 
legitimerade frivilliga insatser.6 Genom att flytta perspektivet från välgörenhet till frivilligt socialt 
arbete gavs debatten ett sken av nymodighet. Betoningen lades på ”[…] frivilligt socialt arbete : 
medborgaren som medmänniska.”7 
 

Syfte och frågeställning 
Sveriges välfärd byggdes en gång av verksamheter och inrättningar som bland andra 
nykterhetsrörelsen byggt upp för att hjälpa de socialt utsatta i samhället.  Barnstugor, skolor, 
äldreboenden och sjukvård är några av de institutioner som fortfarande lever kvar idag om än i 
statlig drift. Det är även ofta inom dessa områden som neddragningarna i den offentliga sektorn 
återigen kompenseras med hjälp av frivilliga insatser. Men på vilket sätt betraktas dessa insatser, 
är de en välkommen del av vår svenska välfärd eller ses de som ytterligare ett tecken på 
välfärdens nedmontering? Hur ser massmedia på detta och hur upplever organisationerna sin 
egen roll? 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur det frivilliga sociala arbetet framställs i media 
åren 1994-2003.  Huvudfrågeställningen är; På vilket sätt framställs det frivilliga sociala arbetet i 
media?  Denna frågeställning åtföljs av många intressanta följdfrågor såsom; Finns det likheter 
och eller skillnader i hur det frivilliga sociala arbetet beskrivs utifrån de olika författarna?  Vad 
kan dessa eventuella skillnader bero på? 
 
 

Avgränsningar och urval 
Uppsatsen kommer att baseras på en diskursiv textanalys av artiklar som behandlar frivilligt 
socialt arbete. En viktig aktör i massmedia är ledarskribenter som bildar en yrkeskår med stora 
möjligheter att påverka den allmänna folkliga opinionen.8 Deras ord har ofta stor genomslagskraft 
och mitt mål var därför att basera uppsatsen på ledarartiklar.  Som komplement till ledarartiklar 
letade jag efter debattartiklar, då även dessa speglar samtidens aktuella debatter. Tyvärr visade sig 
mitt mål ouppnåeligt då ledare och debattörer inte frekvent behandlat det frivilliga sociala arbetet 
de senaste tio åren.  
 

                                                 
5 Johan Fritzell, Olle Lundberg, (2000), Välfärd, ofärd och ojämlikhet, s. 10, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 
6 Eva Jeppsson Grassman (1997) För andra och för mig, Sköndalsinstitutets skriftserie nr 8 
7 Jeppsson Grassman (1997) s. 12-13 
8 Kirsten Drotner, m. f l.  (2000) Medier och kultur, s. 17, Lund: Studentlitteratur  
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För att få tillräckligt med material utökades sökningen till att omfatta samtliga tillgängliga artiklar 
och på hela den tillgängliga tidsperioden. Det som begränsar källmaterialet och på så sätt även 
uppsatsen är den låga tillgången på artiklar som är relevanta för uppsatsens syfte. 
 
Artiklarna är hämtade från presstext med sökord frivilligt socialt arbete. Sökningen utfördes på 
samtliga anslutna tidningar, hela den tillgängliga tidsperioden samt alla typer av artiklar.  Ett första 
urval gjordes genom en översiktsläsning på presstext och jag valde ut 17 artiklar i storleken en 
sida till fyra sidor text. Ur detta material valde jag till slut 11 artiklar som jag ansåg ha högst 
relevans för uppsatsens syfte. Dessa artiklar är främst hämtade från Tidningarnas Telegrambyrå 
(TT )och Dagens Nyheter (DN), vilket inte har varit ett medvetet val. Då träfflistan på sökordet 
enbart uppgick till 66 träffar och en stor del av artiklarna var pressinformation från TT som inte 
var avsedda för publicering minskade det faktiska grundmaterialet markant. Det är rimligt att anta 
att frivilligt socialt arbete inte är ett ämne som diskuterats flitigt de senaste 10 åren. 
 
De aktuella artiklarna är från tidsperioden januari 1994 till december 2003. Artiklarna är fördelade 
på följande vis; två från 1994, två från 1995, en från 1998, en från 2001, en från 2002 samt fyra 
från 2003. Det är flera olika författare, tidningar och telegrambyråer bakom de artiklar som ligger 
som grund för min analys. Eftersom det alltid är den ansvarige utgivaren som svarar för vad som 
publiceras har jag har valt att bortse från enskilda journalister och där det är möjligt istället 
referera till tidningen som publicerat artikeln. Detta då jag inte är intresserad av enskilda 
individers sätt att spegla det frivilligt sociala arbetet, utan jag är intresserad av den samlade bilden 
av det frivilliga sociala arbetet som återges i tidningarna och på vilket sätt det kan tolkas ge 
uttryck för dagens samhälle. I analysen kommer jag dock att diskutera artiklar skrivna av 
frivilligorganisationerna kontra övriga journalister och författare.  Detta då det är av stort intresse 
för min frågeställning att se om det finns likheter och eller olikheter i framställningen av det 
frivilligt sociala arbetet mellan frivilligorganisationerna och övriga som kommer till tals.  
 
 

Metod och teori 
Göran Bengtsson och Kristina Boréus skriver i boken Textens mening och makt att vårt språk inte 
enbart speglar vår verklighet, utan att det även bidrar till att forma den.9 Den ödmjukheten för 
vår omvärld har väckt mitt intresse för att närmare studera hur texter kan uppfattas av 
omgivningen.  Ett sätt att studera språket är att använda diskursanalys. Diskursanalys är ett 
samlingsnamn för en mängd olika teorier och metoder för praktisk och teoretisk studie av texter. 
Samtliga inriktningar definierar oftast diskurser och texter olika samtidigt som de bygger på 
samma grund. Diskursanalys vilar på en vetenskapsteorietisk ansats som innebär att våra 
föreställningar inte återspeglar en objektiv verklighet utan att den konstrueras subjektivt genom 
                                                 
9 Göran Bergström, Kristina Boréus (2000) Texten mening och makt, s.221, Studentlitteratur: Lund 
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språket. Ett diskursanalytiskt angreppssätt bygger på en språkfilosofi som innebär att förståelsen 
av verkligheten går genom språket. Genom språket skapas representationer av verkligheten vilket 
även leder till att representationerna hjälper till att skapa verkligheten. Den fysiska världen får sin 
betydelse genom diskurserna.10  
 
Teorierna om diskurser och hur de kan analyseras bygger på fyra grundläggande premisser som 
alla vilar på socialkonstruktivistiskt grund.  Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
diskuterar Vivien Burrs sammanställning av socialkonstruktivism som de presenterar i Burrs fyra 
punkter. För att arbeta med diskursanalys bör forskaren instämma i att (1) det finns ingen 
självklar kunskap utan all kunskap är en produkt av hur vi kategoriserar och uppfattar välden. (2) 
vår kunskap om välden alltid är historiskt och kulturellt betingad, (3) vårt sätt att uppfatta världen 
skapas och upprätthålls i sociala processer samt (4) olika sätt att förstå välden leder till olika 
sociala handlingar vilket ger konkreta sociala konsekvenser.11  
 
Då jag som forskare är en del av den värld som jag ska undersöka är det viktigt för mig att 
försöka ställa mig både främmande och frågande till materialet. I annat fall är det omöjligt för mig 
att se bort från det som anses som självklart i utsagorna och hitta det som finns bakom.12 Det är 
även viktigt att förtydliga att jag har ett specifikt sätt att tolka mitt material. Mitt förhållningssätt 
till materialet påverkar vad jag ser och hur jag tolkar de utsagor och diskurser som jag finner 
intressant. Om någon annan genomför samma undersökning kommer den därför till viss del att 
skilja sig från min.13  
 
Jag har valt att studera artiklar med utgångspunkt ut Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
som lämpar sig väl för mindre materialmängder och djupare analyser.14 Fairclough menar att alla 
närmar sig diskursanalys på sitt eget sätt.  

”[…] doing discourse analysis; people approch it in different ways according to the 
specific nature of the project, as well as their own views of discourse.”15 

Vidare menar han att diskursanalys ska ses som ett tvärvetenskapligt åtagande där det specifika i 
en diskurs är helt beroende av den sociala kontext den befinner sig i.16 Enligt Winther Jørgensen 
och Phillips är några av de mest centrala målen men kritisk diskursanalys att klarlägga 
förhållandet mellan språkbruk och social praktik, samt hur de diskursiva praktikerna arbetar för 
upprätthållandet av social ordning och hur de bidrar till social förändring.17  Fairclough menar att 

                                                 
10Marianne Winther Jørgensen, Louise Philips (2000) Diskursanalys, s. 15, Lund: Studentlitteratur 
11 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 12 
12 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 28 
13 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 29 
14 Norman Fairclough (2004), Discourse and social change, s. 230, Cambridge: Polity, cop. 
15 Fairclough (2004) s. 225 
16 Fairclough (2004) s. 226 
17 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 76 
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språket är en ofrånkomlig del av människans sociala liv.18 Han skriver att vi inte kan få någon 
omfattande förståelse för de sociala effekter som kan uppstå i olika diskurser utan att närmare 
studera vad som händer när individer pratar eller skriver.19 Faircloughs utgångspunkter gör att 
språket har en grundläggande betydelse för hans tolkning av diskurser. Han menar att allt som är 
skrivet, allt transkriberat material och även allt som sägs kan betraktas som texter, det vill säga att 
allt språk kan betraktas som texter.20   
 
Fairclough definierar diskurs på flera olika sätt. Winther Jørgensen och Phillips sammanfattar 
Faircloughs definitioner på följande sätt;  

”[…] substantivet diskurs som språkbruk såsom social praktik.”21  
Författarens kursivering 

”[…] som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelsen utifrån ett bestämt perspektiv […]”22 
Författarens kursivering  

Fairclough använder sig även av ytterligare en vid definition av diskurser.  

”[en diskurs kan tolkas] as an element of social life which is closely interconnected 
with other elements.”23 

Fairclough använder sig även av ett diskursbegrepp som omfattar tre olika nivåer, nämligen 
diskurs som text, som praktik samt som social praktik.24 Genom att studera varje del separat ges 
möjligheten att sammankoppla dem och på så sätt upptäcka dolda förhållanden. Fairclough 
menar att en viktig del av textanalysen går ut på att tolka vad som ligger bakom en text, det som 
inte framgår ordagrant. Förutom detta anser han att en annan viktig del av analysen är att lyfta 
fram och ta ställning för de grupper i samhället som tidigare negligerats.25 I analysen, tolkningen 
eller konsumtionen av texter uppstår ett meningsskapande hos varje uttolkare. Detta 
meningsskapade av texter skapar olika sociala effekter, med andra ord anser Fairclough att det är 
meningsskapandet som påverkar det sociala samspelet, inte texten i sig.26  
 
Nyckelbegrepp är ord eller ett begrepp som har särskild stor betydelse för det specifika 
forskningsområdet.27 I det här fallet innebär det ord som framkommit som centrala i materialet 
och därför viktiga för analysen och diskussionen. Vilka ord eller begrepp som blir centrala är 
beroende på i vilket sammanhang, både socialt och kulturellt, som de presenteras i.28 I den här 
uppsatsen är bland andra samhället ett nyckelbegrepp.  När individer interagerar med varandra 
                                                 
18 Norman Fairclough (2003) Analysing Discourse, s. 2, New York: Routledge, cop. 
19 Fairclough (2003) s. 3  
20 Fairclough (2003) s. 3 
21 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 72 
22 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 72 
23 Fairclough (2003) s. 3 
24 Bergström, Boréus (2000) s. 224  
25 Fairclough (2004) s. 9 
26 Fairclough (2003) s. 11 
27 Fairclough (2004) s. 236 
28 Fairclough (2004) s. 185 
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bildas kommunikativa händelser som bildar diskursordningar.29 Om flera diskursordningar 
samsas i en diskurs benämner Fairclough det som interdiskursivitet.30 Interdiskursivitet omfattar 
hur diskurser rör sig mellan och över olika diskursordningar och kan förklaras med förekomsten 
av olika diskurser inom en och samma text eller genre. Flera olika diskurser kan förekomma i 
samma text.31 Hög interdiskursivitet i en text tyder på förändring, medan låg tyder på 
reproduktion av ett gammalt system.32 Interdiskursivitet är del av det som omfattas av begreppet 
intertextualitet, vilket berör hur olika texter hänger samman med varandra och även i viss mån 
bygger på varandra. 
 
Utsagor är yttranden som ämnar ge information eller som framför ett påstående. Flera utsagor 
kan tillsammans grupperas och bilda en diskurs.  Modalitet visar talarens relation till sin utsaga 
och kan vara en varierande del sanning, övertygelse eller tvång.33 Vilken form av modalitet som 
väljs i skapandet av en text (eller ett tal) har betydelse för diskursens konstruktion. Genom att 
helt och hållet instämma i sitt påstående skapas en modalitet som kallas sanning. Det görs genom 
att en utsaga framställs som helt oomtvistlig och helt korrekt.34 Ofta används olika former av 
modalitet i olika diskurser vilket är en viktig del av min analys, hur framställs utsagorna? 

”[…] lägger massmedia ofta fram tolkningar som om de fakta, dels genom att använda 
kategoriska modaliteter och dels genom att använda objektiva och inte subjektiva 
modaliteter (till exempel genom att säga ”den är farlig” i stället för ”vi anser att den är 
farlig”). Mediernas användning av kategoriska modaliteter både speglar och främjar 
deras auktoritet.”35 

Transivitet beskriver hur händelser förbinds med subjekt och objekt. Transivitet kan enligt 
Bergström och Boréus delas in i tre grundstenar. Dessa är processer, deltagare och 
omständigheter.  Samtliga tre delar har stor betydelse för hur en text tolkas, men jag kommer inte 
att beröra samtliga tre delar i uppsatsen utan fokuserar på deltagare. Deltagare delas in agenter 
och de som påverkas av en process, där agenten är den som handlar och den som på verkas kan 
vara både mänsklig eller ickemänsklig. 36 Fokuseringen på deltagare är av intresse då det kan ge en 
djupare förståelse för hur textförfattarna väljer att framställa det frivilligt sociala arbetet och vem 
som ges möjlighet att agera i texterna. Låg transivitet kan exemplifieras genom satsen ”Apoteket 
nedlagt” som helt saknar handlande subjekt. Nedläggningen kan tolkas som helt naturlig eftersom 
det inte finns någon agent synlig i satsen. Frånvaron av agent fråntar även agenten ansvaret och 
vikten läggs vid effekterna, det finns ingen som genomfört handlingen.37 I satsen 

                                                 
29 Fairclough (2003) s. 220 
30 Fairclough (2003) s. 218 
31 Fairclough (2003) s. 17 
32 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 87 
33 Fairclough (2003) s. 219 
34 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 88 
35 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 88 
36 Bergström, Boréus (2000) s.198-199 
37 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 87 
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”Kommunledningen beslutar om att lägga ner Apoteket” finns en tydlig agent som utför 
handlingen, vilken också kan ta ansvaret för handlingen. 
 
 

Analys 
Analyskapitlet är uppdelat i fem avsnitt som alla berör varandra och till viss del även går in i 
varandra. I avsnitten kommer jag att presentera citat ur analysen, diskutera vad dessa 
respresenterar samt knyta an till relevanta teoretiker. Det första avsnittet berör hur artiklarna är 
uppbyggda och hur det går att tolka utsagorna med hjälp av diskursanalys och med hjälp av 
medieanalys. Det andra avsnittet är den första övergripande diskursen som uttolkas i materialet 
och handlar om ansvarsfördelningen mellan staten och frivilligorganisationerna. Det tredje 
avsnittet behandlar den andra övergripande diskursen som berör framställningen av 
välfärdsstaten som en stat i förfall. Det fjärde avsnittet är den tredje övergripande diskursen och 
den behandlar framställningen av frivilligorganisationernas legitimering av sitt arbete. Det femte 
och sista avsnittet är en slutförande diskussion.  
 

Allmänt om artiklarna 
Generellt byggs samtliga artiklar upp genom att hänvisa till i huvudsak tre olika områden. De 
handlar om neddragningarna i den offentliga sektorn, att frivilligorganisationerna och deras 
arbete underskattas samt att frivilligorganisationernas arbete bara bör vara ett komplement till 
den svenska välfärdsstaten. I samtliga artiklar ges en eller flera talesmän möjlighet att 
kommentera det frivilliga sociala arbetet. I spetsen för frivilligorganisationerna finns 
paraplyorganisationen Forum för frivilligt socialt arbete. De övriga som kommer till tals är främst 
forskare, politiker och myndighetsrepresentanter. Det är dessa individer tillsammans med 
journalisterna som författat artiklarna som ihop bildar den grupp som kommer att benämnas som 
”övriga”. Indelningen i representanter från frivilligorganisationerna och övriga är gjord utifrån 
resultat i analysen som visar att det finns både likheter och olikheter i framställningen av det 
frivilliga sociala arbetet. 
 
Analysen är baserad på tidningsartiklar. En artikel kan tolkas som en utsaga vilken sätts i omlopp 
genom en framställning som är specifik för det sammanhang den används i, en så kallad genre. 
En genre kan karakteriseras med hjälp av följande tre kriterier; formell uppbyggnad, typiskt 
ämnesområde samt sättet att vända sig till mottagaren.38  Dessa tre kriterier skapar ett unikt sätt att 
skriva på och det skapar även specifika förväntningar på en text. En artikel förutsätter oftast att 
läsaren ska kunna fatta ett beslut eller ta ställning till en fråga när artikeln är läst. För att hjälpa 
läsaren till beslut används olika uttryckssätt samt olika retoriska verktyg. Blandningen av personer 
                                                 
38 Drotner, m.fl. (2000) s. 17 
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som ges utrymme i artiklarna som ligger till grund för analysen är stor och genom att låta titlar 
som generalsekretare, minister, forskare och professor synas i texten ges ett sken av trovärdighet. 
Analysen visar att artiklarna är skrivna i ett visst syfte, exempelvis att få läsaren att ta ställning för 
en fråga, och för att inte motverka detta syfte kan författarna välja att använda en modalitet som 
syftar på att framlägga sanning. Winther Jørgensen och Phillips framhåller att massmedia ofta 
använder sig av sanningsskapande modalitet för att lägga fram utsagor som fakta.39 Följande citat 
från materialet är ett exempel på hur detta kan se ut. 

"De som är engagerade i ideellt arbete är ofta anställda i den offentliga sektorn […]."40 

Det är sällan som de forskare eller rapporter som det hänvisas till i artiklarna presenteras närmare, 
vilket leder till att det är svårt att kontrollera sanningshalten i en artikel och det medför även att 
det blir svårare för läsaren att ifrågasätta utsagorna.  Massmedier har fått en allt större makt över 
samhället och deras förmåga att nå många människor ger dem en stark maktposition att välja 
vilka frågor som ska diskuteras eller inte.41 Genom att de har makten att välja vad som ska upp på 
dagordningen i en offentlig debatt har de även möjlighet att styra vilken typ av information som 
ska nå läsare och på vilket sätt informationen ska presenteras. Som samhällsmedlemmar utsätts vi 
dagligen för texter och artiklar i många olika former vilka alla gör anspråk på att påverka 
individen i en viss riktning. När vi talar, eller skriver en text, så finns det alltid ett syfte med 
handlingen och det syftet är oftast att uppnå något. Inte sällan kan ändamålet vara information 
eller argumentation där syftet är att få mottagaren att direkt anta en viss åsikt.42 Följande citat är 
ett exempel på hur en utsaga presenteras och läggs fram som ett faktum. 

"Ökningen kommer att fortsätta, tror bedömare."43 

Citatet ovan är hämtat från materialet och visar hur ord med hög auktoritet, i det här fallet genom 
att använda begrepp som tyder på vetenskaplighet, kan användas för att styrka påståenden.  
Utsagan kan tolkas som att begreppet bedömare används för att öka chansen att läsaren direkt 
associerar bedömare med en person med stor kunskap inom ämnet, bedömaren är då tillförlitlig. 
Detta trots att bedömare enbart tror, vilket kan vara lätt att bortse från.  Agenten, bedömaren, har 
placerats sist i satsen vilket leder till att läsaren direkt konfronteras med påståendet för att sedan 
få bisatsen, tror bedömare, presenterad.  Trots tolkningen, att begreppet bedömare används för att 
öka tillförlitligheten, minskas bedömarens betydelse när begreppet sätts sist i satsen. Det som 
läsaren och uttolkaren av meningen med största sannolikhet kommer att fastna för är det första 
de möter, att ökningen kommer att fortsätta. 
 
De agenter som synliggörs i texterna är framför allt organisationerna själva som försöker påverka 
sin position. De gör sin röst hörd genom paraplyorganisationen Forum för frivilligt socialt arbete. 

                                                 
39 Winther Jørgensen, Philips (2000) s. 88 
40 Artikel 13 
41 Drotner, m.fl. (2000) s. 57 
42 Drotner, m.fl.  (2000) s. 152 
43 Artikel 5 
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Även övriga representanter har tillsammans stort utrymme. De som inte får möjlighet att tala för 
sig själva är framför allt de som utför arbetet, deras antagna ståndpunkt presenteras av 
representanter från frivilligorganisationerna eller från samhället. De som vänder sig till 
frivilligorganisationerna är även de starkt underrepresenterade i texterna, och precis som med 
dem som utför det frivilliga sociala arbetet representeras de av företrädare från 
frivilligorganisationerna och de övriga. 
 
Vetskapen om att artiklarna är skrivna i en viss genre, som med hjälp av ovanstående diskussion 
benämns journalistiska texter, bidrar till att ge en ökad förståelse för på vilket sätt artiklarna är 
skrivna och med vilket (antaget) syfte de är skrivna i. Detta ger större insikt i textanalysen och 
leder även till fler verktyg att använda vid tolkningen av materialet. 
 

En diskurs om ansvar 
Flertalet av artiklarna, tre av de fyra som publicerades under 2003, har stora likheter och kan 
antas bygga på samma stomme.  Det första citatet nedan är ur en debattartikel i DN som 
undertecknats av flera olika frivilligorganisationer med paraplyorganisationen Forum för frivilligt 
socialt arbete i spetsen. De följande två citaten kommer ur artiklar publicerade av TT. 

”Sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet har vi inom frivilligsektorn sett hur 
kommuner och landsting successivt överfört ansvaret för viktiga välfärdsfunktioner på 
oss. Helt utan någon synbar ideologisk strategi. Vi har åtskilliga gånger tvingats se 
patienter helt sonika hänvisas till frivilligorganisationerna sedan vårdkedjan kortats av 
besparingsskäl.”44 

”Sedan de ekonomiska krisåren på 1990-talet har kommuner och landsting successivt 
överfört ansvaret för viktiga välfärdsfunktioner på de frivilliga hjälporganisationerna. 
Enligt organisationerna handlar det om en social dumpning där 
frivilligorganisationerna utan eller mot mycket liten betalning driver verksamhet som 
borde skötas av kommun och stat.”45 

”De ekonomiska krisåren på 1990-talet gjorde att kommunerna och landstingen 
successivt flyttade över delar av ansvaret för välfärden på hjälporganisationer. Det 
handlar om exempelvis hjälp till hemlösa, utsatta kvinnor, missbrukare och psykiskt 
sjuka.”46 
 

Artiklarna kan tolkas som att citaten ovan visar hur intertextualitet kan användas.47 Det grundas 
på att det första citatet kommer från den debattartikeln som publicerades först. De andra två kom 
senare under samma år och med samma utgivare, TT. Då likheterna är stora i styckenas 
uppbyggnad, innehåll och ordföljd finns det grund att anta att de bygger på den första artikeln.  
Ytterligare en tolkning av fenomenet är som ett uttryck för interdiskursivitet. Texterna kan antas 

                                                 
44 Artikel 4 
45 Artikel 3 
46 Artikel 1 
47 Drotner, m.fl. (2000) s. 22 
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bygga på en och samma diskurs, en diskurs om 1990-talets krisår. Det som är utmärkande i dessa 
tre exempel är hur 1990-talet lyfts fram som ett krisens decennium med stora försämringar inom 
den offentliga sektorn, vilka fortfarande år 2003 inte har kunnat repareras. Den successiva 
överflyttningen av ansvar som beskrivs i citaten förklaras aldrig och hur den skett framgår inte. 
Har överföringen skett under samförstånd eller har frivilligorganisationerna påtvingats rollen som 
räddare? Utsagorna ovan kan tolkas som ett uttryck för hur frivilligorganisationernas upplevda 
situation etableras som en sanning genom reproduktion av deras utsagor i andra artiklar. 
Tidningarna hjälper till att bilda en diskurs om ansvarsfördelningen när de väljer att framhålla 
frivilligorganisationernas utsatthet. 
 
Frivilligorganisationerna beskriver sin roll som tvingad och underordnad kommun och landsting. 
De framställer sig själva som passiva i överföringen genom att säga att de ”åtskilliga gånger 
tvingats se” hur samhället kastar ut människor ur dess omsorg. TT väljer att framställa 
överföringen som naturlig och helt nödvändig genom att konstatera att överföringen är gjord, 
”[under] krisåren på 1990-talet har kommuner och landsting successivt överfört ansvaret” samt 
”1990-talet gjorde att kommunerna och landstingen successivt flyttade över”. Kommuner och 
landsting framställs som de som agerar genom att det är de som genomfört förändringarna. 
Återigen framstår frivilligorganisationerna som passiva. Transiviteten är hög i artiklarna och 
kommuner och landsting (samhället) skuldbeläggs genom att de framställs som agenter. Outtalat 
blir de drabbade de som inte längre kan omfattas av välfärdsstaten. Frivilligorganisationerna anser 
sig tvingade att reda ut problem som uppstår. I ett senare stycke i frivilligorganisationernas 
debattartikel är rollerna omkastade. Frivilligorganisationerna framställer sig som de som agerar, 
de som räddar den lilla människan när välfärdsstaten sviker. De visar att de inte kan vara 
stillasittande och tiga när hemska brott sker. Frivilligorganisationerna tar samhällets ansvar och 
agerar där välfärdsstaten misslyckats. Genom att ändra framställningen av sig själv från passiv till 
aktiv kan frivilligorganisationerna välja vad de vill framföra med artikeln. När 
frivilligorganisationerna är passiva i överförningen av ansvaret så visar de på en stor styrka när de 
aktivt åtar sig att bekämpa orättvisorna.  

"Dessa grupper utestängs allt oftare från folkhemmets grundskydd - och är helt 
utlämnade till frivilligorganisationernas och enskilda individers engagemang. [...] När 
människor som tidigare fått hjälp och stöd från samhället hamnar utanför det sociala 
skyddsnätet och inte längre får den hjälp de behöver kan vi inte bara se på."48 

Ovanstående citat visar hur frivilligorganisationernas syfte med sin debattartikel kan vara att 
skuldbelägga samhället och påverka läsaren till att känna medlidande med dessa grupper som slängs 
ut från folkhemmet. Folkhemmet som begrepp är väl etablerat och associeras ofta med den 
socialdemokratiska ledaren Per Albin Hansson. Hansson arbetade aktivt för att nå samförstånd 
över klassgränserna och en del i hans kamp var att bygga upp ett folkhem som alla hade rätt till.  
Han arbetade för en reformering av Sverige till ett offentligt välfärdssamhälle, ett 

                                                 
48 Artikel 4 
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folkhem.49Folkhemmet är ett begrepp som de flesta människor i vårt samhälle har en relation till 
och många relaterar säkerligen folkhemmet som något tryggt, stort, omhändertagande och 
framförallt något som alla i Sverige har rätt till.  
 
I artiklarna framkommer en tydlig konflikt i relationen mellan frivilligorganisationer och 
samhället i övrigt. Ansvarsfördelningen är oklar och det pågår en kamp mellan vad samhället, 
välfärdsstaten, ska ansvara för och vad frivilligorganisationerna ska hjälpa till med. Samtliga som 
kommer till tals tydliggör att det finns, och bör finnas, en gräns mellan vad samhället ska ansvara 
för och vad frivilligorganisationerna ska ordna med. Men ingen framför konkreta förslag på hur 
denna gräns skulle kunna se ut och på vilket sätt den skulle kunna verka. Gränsen är otydlig och 
jag uppfattar det som att den tycks flyta över tiden. Detta medför att gränsdragningen är öppen 
för förhandling och diskussion.  En möjlig tolkning av artiklarna är att det finns en uppfattning 
och tilltro till den svenska välfärdsmodellen och att det finns krav och normer för vad som bör 
hanteras och skötas inom välfärdsstaten. Det är när det sker neddragningar och omorganisationer 
inom välfärdsstaten, eller ett försök till omförhandling om vad välfärdsstaten innebär, som 
diskussionen kring vad frivilligorganisationerna ska göra blir aktuell.  

"Vi ser dagligen hur människor faller mellan maskorna i ett allt grövre socialt 
skyddsnät. Vi ser att vår välfärdsmodell är i en allvarlig kris och till stora delar 
beroende av frivilligorganisationernas insatser. Det gäller uteliggare, psykiskt sjuka, 
missbrukare, brottsoffer och andra utsatta grupper. Men det gäller också många andra 
människor - äldre och deras anhöriga, ensamstående föräldrar och barn."50  

"Civilminister Marita Ulvskog, med ansvar för folkrörelsefrågor i den 
socialdemokratiska regeringen, håller inte med. Frivilligt arbete och ideellt engagemang 
varken får eller kan ersätta samhällets ansvar inom områden som vård och omsorg, är 
hennes huvudbudskap."51 

Analysen visar att problematiken med ansvarsfördelningen mellan samhället och 
frivilligorganisationerna kan vara ett uttryck för dess historiska kontext. Som jag skrev ovan så var 
det frivilligorganisationerna som startade många av de institutioner som senare övertogs av 
staten. De som arbetade med att bygga upp verksamheten kan i vissa fall ha sett det som sitt kall, 
en livsuppgift att hjälpa andra, vilken förändrades när staten övertog verksamheten som en del i 
uppbyggnaden av välfärdsstaten.52 Holgerson visar i sin bok hur övertagandet från frivilliga 
krafter till välfärdsstaten har genomförts. Han berättar bland andra om hur frivillig hjälp för 
fångar innan och vid frisläppning blir etablerad och tillslut institutionaliserad. Vägen från den 
frivilliga hjälpen gick via fångvårdsföreningar som hade till uppgift att hjälpa frigivna fångar att 
hitta arbete och understöd.  Den frivilliga hjälpen har idag utvecklas till övervakare.53  Vidare 

                                                 
49 Agne, Gustafsson, Nationalencyklopedin 
50 Artikel 4 
51 Artikel 13 
52 Holgersson (2000) 
53 Holgersson (2000) s. 107 
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diskuterar Holgersson hur kvinnor ofta var pionjärer i det individanpassade vårdarbetet.54 
Zygmunt Bauman för en mycket intressant diskussion kring arbete i sin bok Arbete, konsumtion och 
den nya fattigdomen. Bauman menar att vissa arbeten och arbetsuppgifter alltid har betraktats som 
meningsfulla, tillfredsställande och en källa till stolthet och självkänsla.55 Dessa arbeten är 
intressanta, varierade, äventyrliga, intellektuellt utmanande och utvecklande. Som delaktig i 
samhället är det just dessa jobb som är åtråvärda. Att ta ett arbete som inte erbjuder ovanstående 
utmaningar ses som ett misslyckande och ingen individ ska enligt Bauman göra det valet frivilligt. 
Han menar att ett arbetets estetiska värde och friheten att välja har blivit en maktfaktor i 
konsumtionssamhället. De som arbetar utan fasta arbetstider, alla dagar i veckan, så gott som hela 
dygn är inte längre slavar, utan lyckliga människor med framgångsrika liv som ser sitt jobb som 
ett kall.56 Kallet har blivit en symbol för eliten och något att betrakta med vördnad. I artiklarna 
glorifieras bilden av det frivilliga sociala arbetet och framställs som något eftersträvansvärt genom 
att det återigen förts upp på dagordningen. Frivilligorganisationerna är de som leder debatten och 
för den framåt, de ges utrymme i artiklarna att berätta och beskriva sin verksamhet och dess mål. 
Genom att inte föra en tydligt markerad diskussion om gränsdragningen mellan 
frivilligorganisationernas och samhällets ansvar anser jag att frivilligorganisationerna ges möjlighet 
att glorifiera sitt arbete genom att beskriva det som just intressant, utvecklande samt att det ges 
möjlighet att stilla ett dåligt samvete genom att hjälpa andra. Bauman diskuterar intressanta, 
varierade, äventyrliga, intellektuellt utmanande och utvecklande arbeten, vilket det frivilliga sociala 
arbetet kan betraktas som då de i artiklarna framställer sig själva och sitt arbete som räddaren i 
nöden. Genom att framhålla samhällets brister, vad dessa leder till och hur 
frivilligorganisationerna arbetar för att ordna dessa brister på bästa sätt, skapar 
frivilligorganisationerna en bild i artiklarna av ett intressant och utmanande arbete. Bilden av 
utmaningar och möjligheten till personlig utveckling kan vara ett sätt att locka allt fler att söka sig 
till frivilligorganisationerna. 
 

En diskurs om en välfärdsstat i förfall? 
Analysen av artiklarna visar att det finns två helt olika uppfattningar av samhället. Dels är det en 
version från de övriga och en från de frivilliga organisationerna. Bilderna överensstämmer inte 
och tydligast är det i målet med välfärdsstaten och den offentliga sektorns omfattning.  
 
Begreppet samhälle förekommer flitigt i artiklarna och det används utan närmare beskrivning. 
Genom att studera i vilka samanhang som begreppet används kan jag konstatera att samhället är 
ett odefinierat begrepp som syftar på staten, den svenska välfärdsstaten och dess kommuner. 
Rubriken på artikel 1 säger "SAMHÄLLET LUTAR SIG TUNGT MOT 

                                                 
54 Holgersson (2000) s. 114 
55 Zygmunt, Bauman (1999) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, s. 53, Göteborg: Daidalos 
56 Bauman (1999) s. 55 
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FRIVILLIGORGANISATIONER"57 I första meningen under rubriken framgår det att det är 
stat och kommuner som förlitar sig på frivilligorganisationer. Ett par meningar längre ner går det 
att läsa "[...] men nu kräver frivilligorganisationerna ett annat engagemang från samhällets sida." 
Detta åsyftar den svenska staten och i dess förlängning, kommunerna. I artikel 3 "[...] dagligen ser 
människor falla genom maskorna i ett allt grövre samhälleligt skyddsnät."58 vilket syftar på 
välfärdsstaten och dess institutioner.  Det finns även en konkurrerande uppfattning om vad 
samhället innebär. I dessa sammanhang är svårt att härleda begreppet till den svenska 
välfärdsstaten. En tolkning kan vara att betydelsen av samhället syftar på ett abstrakt tillstånd som 
alla ska ha rätt till. 

"Allt fler befarar att vi är på väg att återskapa ett samhälle där sjuka, gamla och 
handikappade tvingas att lita till allmosor och frivillighet för att få ett drägligt liv. I 
debatten ser många folkrörelserna som "frälsare" - de ska hjälpa sjuka och svaga, bryta 
människors isolering och ta upp kampen mot rasismen."59 

Citaten får även representera hur samhället framställs i artiklarna. Allt fler kan vara ett sätt att 
använda en sanningsmodaliet för att lägga fram en utsaga som en sanning. Vidare kan utsagorna 
tolkas som ett uttryck för krisen i samtidens välfärdssamhälle. Analysen visar att nedmonteringen 
av den offentliga sektorn och den uteslutning av vissa grupper som följer ses som en fara, de som 
kan hjälpa upp situationen är frivilligorganisationerna, vilket både de övriga och 
frivilligorganisationerna framhåller. Men frågan är hur nedmonteringen påverkar välfärdsstatens 
förmåga att ta hand om dem som är i behov av välfärdens institutioner? Joakim Palme och Irene 
Wennemo menar att ett sätt att se på den svenska välfärden och dess kapacitet är att det inte 
längre existerar någon generell välfärd.60 Nedskärningarna har lett till att inte alla som kan tyckas 
behöva ta del av den kan det. Vidare menar de att välfärd bör vara ”[…] att tillförsäkra alla 
människor resurser så att de kan styra sina egna liv.”61 Men vem har tolkningsföreträde på vad 
”resurser så att de kan styra sina egna liv” innebär och hur det ska genomföras? Enligt Fritzell 
och Lundberg i Statens offentliga utredning 2000: 41 är välfärdsdiskussionen mångfacetterad och 
kräver många olika infallsvinklar för att kunna ge rättvisa åt det stora flertalet individer.62 De 
menar att områden såsom arbete, hälsa och ekonomi är viktiga faktorer att se till när välfärden 
ska diskuteras. I praktiken kan inte välfärden förstås utan att det tas hänsyn till samtliga dessa 
delar.  
 
I analysen framkommer tecken på en konflikt mellan frivilligorganisationerna och samhället 
vilken inte enbart grundar sig i tvisten om vem som har ansvar för vad. Det är också i allra högsta 
grad en ekonomisk fråga. Det berör frågan om vad frivilligorganisationerna gör i förhållande till 

                                                 
57 Artikel 1 
58 Artikel 3 
59 Artikel 13 
60 Joakim, Palme, Irene, Wennemo, red. (1996), Generell välfärd: hot och möjligheter?, s. 5, Stockholm: Välfärdsprojektet, 
Socialdepartementet.  
61 Palme, m.fl. (1996) s. 7  
62 Fritzell, Lundberg (2000) s. 19-20  
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vad välfärdsstaten borde göra. Om inte staten har råd att erbjuda invånarna den höga välfärd som 
de vant sig vid, vem ska då betala för det som i vissa fall anses som överflödigt och av andra helt 
livsnödvändigt? Det finns tecken i artiklarna som visar på en rädsla för att kommuner och stat, 
vårt samhälle, drar ner på välfärdsresurserna och helt förlitar sig på att någon annan, i det här 
fallet frivilligorganisationer, tar hand om dem som inte längre erbjuds plats i välfärdsstaten. 

"Men frivilligt arbete får inte ses som gratis arbetskraft och utnyttjas som alibi för 
kommunala besparingar."63 

"Vi ska inte ersätta samhällig vård, men det är viktigt att dra upp gränserna mellan 
samhällets ansvar och det vi kan bidra med."64 

Första citatet visar hur utsagor påvisar vikten av att skilja mellan arbete och frivilligt arbete. I 
analysen av artiklarna framkommer det att oavsett hur små resurser det finns i samhället så ska 
inte frivilligt socialt arbete vara lösningen på resursbristen och ersätta lönearbete. Samtidigt som 
utsagan representerar en bild av välfärdsstaten så framkommer en konkurrerande bild som 
representeras av det andra citatet ovan. Frivilligorganisationerna tydliggör gränsen mellan 
samhällets ansvar och deras bidrag. Genom att använda ordet bidrag, som kan associeras med 
välgörenhet eller utsatthet, visar frivilligorganisationerna återigen på att de tar ansvar och att den 
svenska välfärdsstaten inte längre kan hålla vad den lovar. Samtidigt som frivilligorganisationerna 
talar om samhällets ansvar kontra deras bidrag framhåller de övriga att i dagens samhälle ska alla 
har rätt till vissa välfärdsresurser och att samhället självt ska klara av att ta hand om alla. 

"Rätten till god sjukvård, omsorg om barn och äldre och en grundläggande social 
trygghet måste garanteras av samhället och finansieras över skattsedeln. Detta är 
medborgerliga rättigheter som det offentliga ska sköta, och som inte lämpar sig för 
frivillighet."65 

Palme menar att för att få en fungerande välfärdsstat måste välfärden delas av alla som deltar i 
den. Om enbart de allra fattigaste får ta del av resurserna och de som har det bättre ställt 
ekonomiskt enbart får betala kommer välfärden att uppleva motstånd och tillslut kollapsa.66  
Vidare diskuterar Palme det faktum att en omfördelning av resurserna kan ses som ett krav för att 
få en fungerande välfärdsstat. Även den som har det bättre ställt ekonomiskt behöver få tillgång 
till välfärdsstatens utjämningssystem för att den kategorin av medborgare ska vara nöjda och på 
så sätt bidra till att de som har det sämre ställt kan få hjälp. 
 
 
 

                                                 
63 Artikel 11 
64 Artikel 16 
65 Artikel 13 
66 Palme, m.fl. (1996) s. 11 
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Legitimering, vem ger och vem får? 
"Vad skulle hända om Sveriges frivilligorganisationer ställde in sin verksamhet en dag? 
Vi vet. Det frivilliga arbetet i Sverige motsvarar nästan 300 000 helårsarbeten. Det är 
lika mycket som det sammanlagda arbetet på Sveriges tio största företag! Det är lätt att 
inse att en enda dag utan dessa insatser skulle få oerhörda konsekvenser för Sverige."67 

Detta citat representerar talande bild för hur frivilligorganisationerna legitimerar sitt arbete och 
sin existens i artiklarna. Frivilligorganisationerna visar med hjälp av statistik från den egna 
organisationen hur mycket de gör för samhället och vilken betydelse de anser att deras handlingar 
har. De ställer en retorisk fråga ”Vad skulle hända om Sveriges frivilligorganisationer ställde in sin 
verksamhet en dag?” och framhåller att de har det entydiga och enda korrekta svaret genom att 
fortsätta ”Vi vet.”. Frivilligorganisationerna nyttjar samma grepp som massmedia ofta använder 
och skriver med hjälp av en sanningsmodalitet. Syftet med framställningen är för mig tydlig, det 
gäller att visa för samhället hur viktigt deras arbete är. Frågan är varför de har ett behov av att 
påtala detta. Frivilligorganisationerna har en gång startas för att hjälpa dem som inte längre kan få 
hjälp och stöd av välfärsstaten. Utan detta misslyckande av samhället skulle 
frivilligorganisationerna ha möjlighet att utföra det arbete de gör. Som tidigare diskuterats så var 
frivilligorganisationerna de som oftast startade upp det sociala arbetet genom uppbyggandet av 
olika anstalter och institutioner. Holgersons genomgång av hur frivilligorganisationernas arbete 
och utvecklingen av socialpolitiken och välfärdsstaten går hand i hand är utförlig och informativ.  
Han visar hur olika verksamheter som traditionellt utförts av frivilliga krafter legat som grund till 
lagstiftningar och utbyggnad av välfärdsstaten.68 
 
Samtliga artiklar behandlar det sociala frivilliga arbetet, ingen av artiklarna behandlar upplevelsen 
av att utföra ett frivilligt arbete eller upplevelsen av hur det är att få möjligheten att bli hjälpt. I ett 
fåtal artiklar diskuteras upplevelsen av det frivilliga sociala arbetet, i det fallet är det ändå inte 
individerna själva som ges tillfälle att berätta utan det sker med hjälp av undersökningar och 
forskare eller utifrån frivilligorganisationernas perspektiv.  De som utför frivilligt socialt arbete 
och de som mottar det ges aldrig själva möjligheten att uttala sig i artiklarna. En tolkning av detta 
resultat är att frivilligorganisationerna försöker distansera sig både mot dem som får deras hjälp 
och mot det övriga samhället. Distanseringen kan vara ett uttryck för ett behov av att skapa ett 
dialektiskt vi – dom förhållande för att kunna bibehålla sin identitet som grupp och på så sätt 
legitimera sitt arbete.  
 
Alberto Meluccis teorier om sociala rörelser är fruktbara att diskutera i detta sammanhang. 
Melucci menar ett en social rörelse kan definieras som något som leder till förändring genom en 
kollektiv aktörs handling.69 Han åsyftar att kollektiva handlingar är resultatet av medvetna val 
inom ett givet fält av möjligheter och begränsningar. När en grupp preciserar sina handlingar som 
                                                 
67 Artikel 4 
68 Holgersson (2000) 
69 Alberto, Melucci (1992) Nomader i nuet, s. 10, Göteborg: Daidalos 
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ett kollektiv så definierar de även sig själva och sin omgivning.70 Melucci anser att det är viktigt att 
se till hur ett kollektiv bildas och hur individerna som deltar i gemenskapen påverkas. Detta för 
att erhålla kunskap om hur kollektivet, rörelsen, fungerar som helhet och vad den kan 
åstadkomma. Den kollektiva identiteten är en process där individer producerar gemensamma 
kunskapsramar som bland annat möjliggör en bedömning av omgivningen och dess mottaglighet 
för kollektivets åsikter eller handlingar.71 Alla kollektiva handlingar omfattar flera individer som 
tillsammans visar gemensamma beteenden inom samma tids- och rumsram.72 Vidare menar 
Melucci att denna vi-känsla har tre saker gemensamt; målet för handlingen, medlen att använda 
och den miljö där handlingen utförs. Dessa tre faktorer måste samverka för att kollektivet ska 
kunna arbeta tillsammans. För att förstå den kollektiva handlingen och de individer som deltar i 
den anser Melucci att Klandermans tredimensionella resonemang är lämpligt. Dessa tre är 
mobiliseringspotential, rekryteringsnätverk samt motivation att delta. Melucci diskuterar dessa 
och anser att mobiliseringspotentialen är en viktig del av förståelsen av kollektivet. Han menar att 
det är viktigt att förstå att mobiliseringspotentialen är en framförhandlad syn på handlingens 
möjligheter och hinder. Rekryteringsnätverken är en av de viktigaste faktorerna för en kollektiv 
handling. En individ söker sig inte genom ett tomrum, utan befintliga sociala relationer har stor 
betydelse för hur individer påverkas och rekryteras till ett kollektiv. Vidare menar Melucci att 
motivationen att delta inte enbart kan tolkas som en individuell handling utan att den utvecklas 
genom interaktion med andra individer.73  
 
Med stöd av Meluccis resonemang är en rimlig tolkning att frivilligorganisationerna visar ett 
kollektivt beteende likt det ovan beskriva. Det som kan tolkas som ett försök att skapa en distans 
till omgivningen från frivilligorganisationernas sida kan förklaras med Meluccis resonemang kring 
den kollektiva identiteten. Genom att handla och uttrycka sig som en grupp så definierar 
organisationerna sig själva och sin omgivning.  Denna process leder till att individerna producerar 
gemensamma kunskapsramar vilket återigen särskiljer gruppen från omgivningen. Mobiliseringen 
är tydlig i analysen och frivilligorganisationernas sätt att framföra de sociala problem de upplever 
i samhället kan tolkas som ett sätt att mobilisera till handling. Även debatten i artiklarna som legat 
till grund för analysen har stor betydelse. Debatten bidrar till att göra frivilligorganisationernas 
arbete känt. Möjligheterna till nyrekrytering ökar i och med att frivilligorganisationerna syns och 
hörs. Publiceringen i media leder inte enbart till gratisreklam för organisationernas arbete utan 
den bidrar säkerligen till att allt fler svenskar får en ökad medvetenhet om det som 
frivilligorganisationerna upplever som en brist i samhället. Ökad medvetenhet kan höja önskan 
att få bidra med något. Allt detta leder till att frivilligorganisationerna har möjlighet att hitta rätt 
folk för rätt arbete. 
 

                                                 
70 Melucci (1992) s.41 
71 Melucci (1992) s. 50 
72 Melucci (1992) s. 43 
73 Melucci (1992) s. 46-47 
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Frivilligt socialt arbete beskrivs i princip uteslutande i samma mening som missbruksvård, hjälp 
till misshandlade människor och i viss mån hjälp till äldre. Vem som engagerar sig i frivilligt 
socialt arbete är inte helt uttalat, men i analysen framkommer en bild av en individ som söker ett 
socialt umgänge med möjlighet till nya kontakter. De antas ha en god vilja och ett engagemang 
som går utöver det som andra människor har. Det är människor som arbetar och som har ett 
stort socialt kontaktnät från början. De som engagerar sig i ett frivilligt socialt arbete förutsätts 
kunna tillföra ny kunskap och nya förhållningssätt inom de områden de verkar i.74 De ska även 
kunna bidra med kompletterande hjälp och i viss mån är deras uppgift att höja livskvalitén för de 
människor som de hjälper. De som utför det frivilliga sociala arbetet antas göra det för att fylla 
vissa behov hos dem själva. En tolkning av de framkomna beskrivningarna av frivilligarbetarna 
kan vara att det kan vara svårt att leva upp till förväntningarna. Det kan leda till att alla inte passar 
in. De som har låg utbildning och få sociala kontakter utestängs från möjligheten att utföra 
frivilligt socialt arbete.  

"- Människor tycker att det ger både tillfredsställelse och möjlighet att träffa andra 
likasinnade. En växande faktor är vårt behov av en frizon i ett samhälle där allt mer 
styrs av regler. I denna frizon kan människor känna sig mindre övervakade och där tas 
deras talanger tillvara samtidigt som de ges möjlighet till personlig utveckling."75 

Jeppsson Grassmans forskning visar på liknande resultat som analysen visat. Hon menar att 
hennes informanter beskriver sin önskan att utföra ett frivilligt socialt arbete som;  

”[…] de viktigaste motiven [till det frivilliga sociala arbetet] den andres välfärd och /eller 
med arbetsinsatsen i sig eller på ett tydligt sätt med det ömsesidiga utbytet.”76 

Vidare skriver Jeppsson Grassman att den yttersta anledningen till engagemanget genomgående 
är att fylla ett eget behov. Genom att förverkliga centrala existentiella privata behov utvecklas en 
drivkraft för det frivilliga sociala arbetet som i sig skapar mening och sammanhang i livet för de 
som ger.77 Jeppsson Grassmans resonemang kan tolkas som ett tecken på att det frivilliga sociala 
arbetet ses som ett kall och en livsuppgift som är starkt sammankopplad med bilden av sig som 
en framgångsrik person. Enligt Bauman är kallet idag inte längre sammankopplat med 
uppoffringar som tidigare. Kallet är starkt förknippat med lycka och framgång, med en liten elit 
som kan beskådas på avstånd av omgivningen.78 Genom att exkludera den stora massan med 
hjälp av höga krav på dem som ställer upp kan frivilligorganisationerna distansera sig från 
samhället i övrigt och tydligt markera sig egen framgångssaga. Analysen visar att inom 
frivilligorganisationerna arbetar framgångsrika människor med kontakter men även de som har 
möjligheten att njuta av lyxen att kunna utföra ett arbete utan att ta betalt.  Enligt analysen kan de 
som har tiden att utföra frivilligt socialt arbete erbjudas personlig utveckling och utmaningar. 
Detta påminner stark om det sätt som företag använder via platsannonser för att locka till sig nya 

                                                 
74 Artikel 8 
75 Artikel 14 
76 Jeppsson Grassman (1997) s. 101 
77 Jeppsson Grassman (1997) s. 109 
78 Bauman (1999) s. 55 
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anställda med specifika kunskaper. Resultatet av analysen är inte helt väntat. Detta då många 
frivilligorganisationer bygger sin verksamhet på engagemang från människor som tidigare haft 
problem. Både Verdandi och KRIS är tydliga exempel på sådan verksamhet. Varför framkommer 
inte bilden av dessa människor som varit i behov av hjälp, men som idag själva kan bidra? Vid 
enbart ett tillfälle nämns dessa individer och deras arbete, men då i en något negativ klang;  

”Det är ingen hemlighet att många som vill ägna sig åt frivilligt arbete har en egen 
problematik som de behöver ta itu med innan de kan hjälpa andra. De som rekryterar 
måste ha förmåga att skilja ut dem och se till att de får andra lämpliga uppgifter innan 
de är mogna att ingå i frivilligstyrkan.”79 

Frånvaron av dessa individer i artiklarna kan tolkas som ett utslag av skicklig retorik. Bilden av 
vem som hjälper till kommer både från frivilligorganisationerna och övriga och bilderna är 
samstämmiga. Det som framställs kan tolkas som en idealisering av arbetet och det kan vara ett 
sätt att öka rekryteringsnätverket för organisationerna, men även ytterligare ett sätt att glorifiera 
arbetet. 
 
Det framkommer tydliga schablonmässiga bilder, både av dem som ger och de som får socialt 
frivilligt arbete.  

"De som arbetar frivilligt mår också bra, de får bidra med sin kunskap och erfarenhet 
och känner sig behövda och efterfrågade."80 

"Det gäller uteliggare, psykiskt sjuka, missbrukare, brottsoffer och andra utsatta 
grupper. Men det gäller också många andra människor - äldre och deras anhöriga, 
ensamstående föräldrar och barn."81 

Insatserna är tydligt riktade till vissa utsatta grupper i samhället. Det handlar om ensamstående 
föräldrar med barn, äldre och sjuka människor i behov av vård. Arbetet som utförs varierar med 
vem som är mottagaren och i vilket syfte hjälpen ges. Vilka mottagare är och hur de upplever sin 
egen situation framkommer inte i artiklarna. Precis som med dem som engagerar sig frivilligt ges 
inte mottagarna möjlighet till att föra sin egen talan. Till skillnad mot dem som utför det frivilliga 
arbetet, så finns det knappt något utrymme alls i artiklarna för dem som erhåller hjälpen.  

"Dels handlar det om människor som av olika skäl vänt det offentliga ryggen, till 
exempel för att de känt sig orättvist behandlade av den offentliga sektorn, men också 
när man är på väg ut i samhället igen efter till exempel en behandling eller fängelse"82 

Analysen av artiklarna visar att det förekommer en skuldbeläggning på dem som behöver ta emot 
hjälp från frivilligorganisationerna. Citatet ovan är hämtat från en artikel publicerad av TT och 
det får förtydliga mitt resonemang. I frasen ”människor som av olika skäl vänt det offentliga 
ryggen” förskjuts ansvaret från samhället till de enskilda individerna genom att de sätts som agent 
i satsen. Samhället befrias från sitt ansvar för människorna och deras handling ”vänt det 

                                                 
79 Artikel 16 
80 Artikel 8 
81 Artikel 4 
82 Artikel 3 
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offentliga ryggen” är det som får betydelse i ett vidare perspektiv. När en individ framställs på så 
sätt att hon väljer att vända sig från samhället kan det ses som en aktiv handling och att individen 
då inte längre förtjänar att få del av den hjälp som finns att tillgå. Bauman för en diskussion kring 
den misslyckande konsumenten i Arbete, konsumtion och den ny fattigdomen.. Enligt hans resonemang 
övergick det onormala under arbetsetiken, att vara arbetslös, till att vara en dålig konsument i vårt 
nya konsumtionssamhälle.83 Nu mera är det inte arbetslösheten som är stigmatiserande, utan 
oförmågan att konsumera, det vill säga bristen på pengar. Att vara oförmögen att konsumera ses 
som ett misslyckande med starka sociala följder. Alla samhällsmedlemmars existens mäts efter de 
normer som finns för ett anständigt liv, är individen inkapabel att uppnå dessa normer betraktas 
individen som misslyckad. Konsumtionen innebär inte bara att kunna köpa allt, utan även att 
kunna tillfredsställa varje behov så snart det uppstår. Det innebär att kunna fånga varje chans till 
upplevelse och pröva allt som erbjuds. Skuldbeläggandet som framkommit i analysen kan tolkas 
med hjälp av Baumans resonemang. När en individ av olika andledningar utestängs från 
välfärdsstaten så förlorar hon de flesta chanser att vara en fullvärdig samhällsmedlem genom att 
konsumera allt som erbjuds. Stigmatiseringen består i att inte ha pengar att förfoga över själv, 
utan tvingas be om dem från någon annan. Socialt kan individerna ses som misslyckade och 
stigmatiserade genom att de inte länge kan ta till vara på de chanser som erbjuds till upplevelser. 
Detta då det kan vara så att de har små sociala nätverk och få kontakter med andra människor. 
 

Slutförande diskussion 
Det finns brister och faror i rapporteringen av sociala problem och rapporteringen av utsatta 
individer, vilket visats genom olika studier. Rapporteringen kan lätt bli endimensionell och 
stereotyp och det kan uppstå situationer när journalisten tycks glömma bort individen.84 
Tidningar och TV har genomgått en process där de allt oftare blir beroende av ett fåtal 
informationskanaler vilken kan påverka den rapportering som sker. Massmedier antas spela en 
stor roll i en offentlig diskurs som medverkar till att vissa problemområden får större 
genomslagskraft än andra.85 Med andra ord bör en artikel aldrig göra anspråk på att stå för 
sanningen, för sanningen är alltid relaterad till vem som säger den och varför. Trots detta så visar 
ett genomgående tema i analysen hur samtliga artiklar, oavsett om det är frivilligorganisationerna 
eller de övriga som är författare, använder sig av både retoriska och genrebetonade knep för att 
framställa utsagor som sanningar. Som visats i analysen finns det en risk med detta och det är att 
det är svårt att ifrågasätta sanningshalten i utsagorna. Då jag är övertygad om att Sveriges 
befolkning i allmänhet inte besitter några större kunskaper i dessa knep kommer de med största 
sannolikhet att läsa artiklarna som sanningar. Snabbt har en utsaga blivit en allmänt vedertagen 
”sanning” och något som de flesta svenskar ”vet”! 
 
                                                 
83 Bauman (1999) s. 59-63 
84 Blomberg (2004) s. 13 
85 Blomberg (2004) s. 16 
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Analysen och resultaten som presenterats tidigare pekar entydigt mot att Sveriges välfärdsstat inte 
länge kan ta hand om alla i samhället. Denna bild som framkommer representeras av både 
frivilligorganisationerna och de övriga. Trots detta så visar analysen genomgående en kluvenhet i 
framställningen av det frivilliga sociala arbetet. Både frivilligorganisationer och de övriga 
framhåller arbetets värde och vikt, men skillnaden ligger i hur stort värdet är.  
 
Under arbetet med analysen och författandet av den här uppsatsen har jag slagits av många tankar 
och funderingar kring frivilligt arbete samt hur samhället och frivilligorganisationerna framställs i 
artiklarna. Flera av dessa tankar presenteras nedan i den slutförande diskussionen tillsammans 
med det som är övergripande för hela arbetet. Två dikotomier har upptäckts, vilka är 
övergripande för analysen, frivillighet – tvång samt välfärd – allmosor dessutom finns 
frågeställningen om frivilligarbetet som ett klassprojekt.  
 

Frivillighet - tvång 
Något som jag finner ytterst intressant i resultat av analysen är hur frivilligorganisationerna tycks 
ha ett behov av att hävda sig och visa för alla hur duktiga de är. I artiklarna framhåller de att deras 
ansvarstyngda situation är påtvingad av samhället genom kommuners och landstingets 
nedskärningar inom vård och omsorg. Rent teoretiskt så går det inte att tvinga någon att ta över 
ansvaret för välfärdsinstitutioner eftersom kommun och landsting är skyldiga att tillhandahålla 
dem enligt svensk lag. En ”påtvingad” ansvarssituation borde i sådana fall vara mindre tvingad 
och mer en överenskommelse mellan två parter. Förvisso är det säkerligen så att samhället har en 
betydligt bättre förhandlingssituation och fler maktfaktorer att använda sig av vid en förhandling 
om ansvaret, men det borde fortfarande vara en förhandling mellan två parter. Det som 
framkommer i analysen är att välfärdsstaten inte längre har råd att agera på samma sätt som 
tidigare. Problematiken som uppstår är vad som händer med detta faktum. Finns det en risk att 
samhället medvetet lägger ner verksamhet för att spara pengar då de vet att det finns andra, 
frivilligorganisationerna, som kommer att ta hand om dem som inte längre kan få hjälp? 
 
I inledningen av uppsatsen presenterades Holgerssons vida definition av socialt arbete som det 
arbete som utförs för att lösa sociala problem både på individ- och gruppnivå.86 Frivillig socialt 
arbete kan då tolkas som det sociala arbete som sker helt på frivillig basis. Eva Jeppsson 
Grassman menar att frivilligt arbete, oavsett vilken inriktning arbetet har, är en viktig del av 
välfärdssamhället och att vissa anser att det är en nödvändig förutsättning för välfärdsstaten. 
Detta kan vara en förklaring till varför frivilligorganisationernas arbete inte problematiseras eller 
ifrågasätts. Genomgående i artiklarna problematiseras inte frivilligorganisationernas arbete, utan 
det tas för givet att det finns organisationer som hjälper andra. Deras roll ifrågasätts inte utan det 
som ifrågasätts är hur mycket i dagens samhälle ska välfärdsstaten ansvara för och hur mycket ska 
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frivilliga organisationer ta hand om. Detta kan vara ett tecken på att frivilligorganisationerna ses 
om en nödvändig del av samhället, på så sätt som Jeppsson Grassman diskuterar.  
 
Om vi antar att frivilligorganisationerna är en nödvändig del av vårt samhälle uppstår ett 
problem. Kan de säga nej, nu räcker det, vi varken kan eller vill ta hand om de som överges av 
välfärdsstaten? Vad skulle konsekvenserna bli då? Frivilligorganisationerna framhåller att deras 
insatser motsvarar över 300 000 årsarbeten, en hög siffra som visar på många människors 
engagemang. Om dessa inte skulle ställa upp längre skulle en stor del av dem som av en eller 
annan anledning inte längre kan få hjälp inom välfärdssystemet stå utan hjälp, både socialt och 
ekonomiskt.  Det är ett allmänt känt faktum att Sverige som välfärdsstat har förändrats, vilket 
även framkommit i analysen. Välfärdstaten omorganiseras och vissa delar som tidigare ingått 
utesluts av besparingsskäl. Trots detta visar analysen att uppfattningen är att alla borde erbjudas 
en levnadsstandard som är dräglig och ingen borde behöva ta emot hjälp från 
frivilligorganisationer. Hur jag än vänder och vrider på problematiken så finns det inget entydigt 
svar och det skulle vara av intresse att vidare studera frågan om varför frivilligorganisationernas 
arbete anses som nödvändig i en välfärdsstat som borde omfatta alla invånare i samhället.  
 

Välfärd - allmosa 
I analysen av artiklarna framkommer att det inte finns någon definition av vad som betraktas som 
god sjukvård, eller en omhändertagande och ansvarsfull välfärdsstat bör göra. Jag ser det som en 
brist i debatten och kanske en medveten strategi för att undvika fördjupade diskussioner. Utan att 
behandla och diskutera något så grundläggande som vad som borde betraktas som god sjukvård, 
omsorg om barn och äldre, god vård kan inte debatten föras vidare och utvecklas.  Ett alternativ till 
dessa tankar om resultatet är att det är just vad god vård (samt alla andra delar inom välfärdens 
omfång) innebär som  implicit behandlas. Genom att framhålla en upplevd problematik med att 
inte alla länge kan erbjudas den hjälp av välfärdsstaten som frivilligorganisationerna anser att alla 
borde få, så berör debatten i allra högsta grad vad god sjukvård, omsorg om barn och äldre, god vård är 
eller borde vara.  
 
I analysen så framkommer det även tydligt att vissa saker anses vara medborgerliga rättigheter 
och borde därför garanteras av staten.  

"Rätten till god sjukvård, omsorg om barn och äldre och en grundläggande social 
trygghet måste garanteras av samhället och finansieras över skattsedeln. Detta är 
medborgerliga rättigheter som det offentliga ska sköta, och som inte lämpar sig för 
frivillighet."87 

Om detta är medborgerliga rättigheter så undrar jag varför individer tvingas söka sig utanför 
välfärdsstaten och till frivilligorganisationerna? I sammanhanget måste jag förtydliga att citatet är 

                                                 
87 Artikel 13 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210697&i_word=implicit
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ett uttalande av en minister med ansvar för frivilligtarbete. Återigen, om god vård och omsorg 
garanteras av välfärdsstaten, vad fyller då frivilligorganisationerna för roll i vårt samhälle?  
 
Framställningen av frivilligorganisationerna som framkommer i analysen visar att de är en del av 
vårt samhälle på gott och ont. Genom den ökande äldre andelen av Sveriges befolkning tvingas 
välfärdsstaten att göra förändringar i sin organisation och i sina tjänster. Faktum är att allt mindre 
försörjer allt fler. Därför finns det ett tydligt behov av frivilligorganisationerna och deras tjänster, 
detta motsägs inte av analysen. Det som kan problematiseras av resultatet är vad som ska skötas 
av samhället och vad som frivilligorganisationerna ska hjälpa till med. En slutsats kan vara att 
problematiken inte kommer att lösas, utan att den ständigt kommer att finnas. Problematiken bör 
dock förändras i takt med att både välfärdsstaten och frivilligorganisationernas verksamhet 
förändras och därför finns ett behov av att lyfta diskussion kring ansvarsfördelningen. 
 
För att föra Palmes diskussion, som presenteras i analysen, vidare så kan tolkningen göras att 
problematiken ligger i huruvida Sverige för en generell socialpolitik som omfattar 
grundtrygghetsmodellen eller standartrygghetsmodellen.88 Grundtrygghetsmodellen står för en 
samling av socialförsäkringsmodeller som grundar sig på försäkring till de sämst lottade. Där 
finns det ingen möjlighet för medelklassen att ta del av försäkringarna. 
Standardtrygghetsmodellen bygger på att även medelklassen får ta del av systemet, vilket också 
medverkar till större möjligheter att hjälpa de sämst lottade då det finns mer pengar i omlopp i 
systemet.89 Palme menar att det inte alltid är så att begreppen går att skilja åt och att det sällan 
görs i diskussioner kring just generell välfärd.90 Vidare anser Palme att det är väldigt viktigt att se 
till just dessa faktorer i diskussionen kring välfärd eftersom de två olika modellerna kräver olika 
privata åtaganden och planering.  I grundtrygghetsmodellen behöver det stora flertalet 
komplettera försäkringen med privata försäkringar för att skydda sig. Detta behövs inte i lika stor 
utsträckning i standardmodellen.  I debatten i artiklarna om vad som anses vara god sjukvård, 
omsorg om barn och äldre, god vård felas medvetenheten om vilken typ av socialförsäkring som 
Sverige har idag och på vilket sätt det påverkar vårt samhälle. 
 

Frivilligarbete som ett klassprojekt 
Kan dagens frivilliga sociala arbete ses som ett klassprojekt för den nya starka medelklassen?  
Den schablonbild som framkommer i analysen av dem som arbetar ideellt pekar på att det enbart 
är en viss grupp i samhället som har möjligheterna att utföra arbetet. De som engagerar sig antas 
söka ett socialt umgänge med möjlighet till nya kontakter. De har en god vilja och ett 
engagemang som går utöver det som andra människor har. De som engagerar sig i ett frivilligt 
socialt arbete förutsätts kunna tillföra ny kunskap och nya förhållningssätt inom de områden de 
                                                 
88 Palme, m.fl. (1996) s. 30 
89 Palme, m.fl. (1996) s. 15 
90 Palme, m.fl. (1996) s. 30 
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verkar i. För att kunna leva upp till de krav som ställs på frivilligarbetaren krävs både tid och 
pengar. Jag menar att den schablonbild som framkommer inte alls är en omöjlighet. Tolkningen 
som kan göras är att det är människor ”runt 55” som kan ha tiden och viljan att utföra frivillig 
socialt arbete. De har ofta stora kontaktnät efter ett långt liv i arbetslivet och de har tiden. Det 
kan tyckas att jag framställer schablonmässiga bilder som sanningar, men frågan som drivs är vem 
som har tid och möjlighet att leva upp till de krav som frivilligorganisationerna ställer på dem 
som vill hjälpa till. Det är inge många grupper i samhället som passar in. Det är viktigt att beakta 
resultaten av analysen vilka visar att frivilligorganisationerna själva framhåller en viss kategori av 
medlemmar och utesluter en annan. Ovanstående schablonbild är den bild som 
frivilligorganisationerna och de övriga tillsammans framställer i artiklarna. Jag menar att många 
frivilligorganisationer som är inriktade på socialt arbete består av människor som tidigare har haft 
sociala och/eller missbruksproblem. Dessa individer bör utgöra en stor del av de engagerade och 
det är därför mycket intressant att diskutera varför de inte får utrymme i artiklarna. Som tidigare 
diskuterats kan framställningen av dem som hjälper till, som ”runt 55” (min tolkning), vara ett 
effektivt sätt att locka fler i samma situation. 
 
 

Sammanfattning  
Sveriges välfärd byggdes en gång av frivilliga organisationer som startade institutioner och 
verksamheter för att hjälpa de socialt utsatta i samhället.  Missbruksvård, skolor, äldreboenden 
och sjukvård är några av de institutioner som fortfarande lever kvar idag i statlig drift. Det är 
även ofta inom dessa områden som neddragningarna i den offentliga sektorn återigen 
kompenseras med hjälp av frivilliga insatser. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur det 
frivilliga sociala arbetet framställs i media åren 1994-2003.  Huvudfrågeställningen har varit; På 
vilket sätt framställs det frivilliga sociala arbetet i media?   
 
Ett genomgående tema i analysen visar hur samtliga artiklar, oavsett om det är 
frivilligorganisationerna eller de övriga som är författare, använder sig av både retoriska och 
genrebetonade knep för att framställa utsagor som sanningar. Som visats i analysen finns det en 
risk med detta och det är att det är svårt att ifrågasätta sanningshalten i utsagorna.  
 
Analysen och resultaten som presenterats tidigare pekar entydigt mot att Sveriges välfärdsstat inte 
länge kan ta hand om alla i samhället. Denna bild av välfärdsstaten Sverige representeras av både 
frivilligorganisationerna och de övriga. Trots detta så visar analysen genomgående en kluvenhet i 
framställningen av det frivilliga sociala arbetet. Både frivilligorganisationer och de övriga 
framhåller arbetets värde och vikt, men skillnaden ligger i hur stort värdet är. Ytterligare en 
väsentlig skillnad i framställningen av frivilligarbetet ligger i ansvarsfördelningen mellan samhället 
och frivilligorganisationerna. Det berör vad som ska omfattas av välfärdsstaten (samhället) och 
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vad frivilligorganisationerna bör ägna sig åt. Det frivilliga sociala arbetet framställs som 
välbehövligt och i vissa fall det enda alternativet för de som inte längre kan få hjälp av samhället. 
Frivilligorganisationerna lyfts fram som någon som bryr sig när samhällets resurser inte längre 
räcker.  
 
Slutsatsen är att frivilligt socialt arbete är en del av vårt samhälle som samverkar med 
välfärdsstaten. Frivilligt socialt arbetet framställs i vald dagspress som både en räddare i nöden 
och som ett onödigt inslag i dagens välfärdssamhälle. Frivilligorganisationernas funktion och 
eventuella förändringar i des funktion i samband med välfärdsstatens utveckling är något som 
skulle vara intressant att uppleva en fortsatt diskussion kring.  
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