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Växjö kommun ingick år 1998-2000 i ett projekt för att tydliggöra roller och gränsdragnin

mellan frivilligorganisationer och kommunen. Detta utmynnade i ett kommunfullmäkti

beslut om att inrätta en frivilligcentral som blev en Volontärbyrå 2006. Det övergripan

syftet med vår uppsats är att analysera olika aktörers syn på roller och gränsdragningar mel

frivilliga insatser och offentlig verksamhet. Våra frågeställningar handlar om hur olika aktö

nu uppfattar frivilligorganisationernas roller i förhållande till kommunen och hur grä

dragningen hanteras. 

 
Vi har gjort en kvalitativ hermeneutisk studie med abduktiv ansats eftersom vi utgår f

empiriska data men samtidigt tolkar och analyserar utifrån teori och tidigare forskning 

frivilligorganisationers roller och gränsdragning. Vi utgår från Erik Blennbergers ro

kategorisering: avantgarde, komplement, alternativ och ersättare. De aktörer som vi stude

är företrädare för frivilligorganisationer, brukarorganisationer, fackförbund, politiker o

tjänstemän i Växjö kommun. Fokus är på verksamhet kring äldre och personer med psyki

funktionshinder. Resultatet visar att frivilligorganisationer riskerar att gå från att vara en r

till att utföra service, särskilt när samhällsekonomin är dålig. Frivilligorganisationernas r

som komplement och icke-offentliga alternativ är de flesta av våra intervjupersoner över

om. Ingen av de olika aktörerna vill se frivilligorganisationerna som ersättare men det är

svår gränsdragning där det krävs en ständig dialog. 
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INLEDNING 
 
Sedan 1990-talets ekonomiska kris har organisationerna inom frivilligsektorn sett hur 

kommuner och landsting överfört ansvaret för viktiga välfärdsfunktioner på dem, och de har 

tagit på sig ansvaret. Detta hävdar Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för 

Frivilligt Socialt Arbete i en DN-artikel, som undertecknats av representanter för 13 frivillig-

organisationer (Pettersson 2003). Frågan kring frivilligorganisationernas roll i välfärds-

samhället diskuteras också på en av Socialstyrelsens årliga konferenser där temat är: ”Staten, 

ideella organisationer eller du själv – vem står för välfärden i framtiden?” (Socialstyrelsen 

2004 sid 1). Det nya i samhällsdebatten är inte uppkomsten av nya organisationer eller ökat 

engagemang utan att ideella organisationer allt mer betraktas som viktiga aktörer inom 

välfärdsområdet hävdar Staffan Johansson (2005:9). Vi inser att förändringarna i välfärden i 

Sverige och vem som är ansvarig påverkar oss alla. Frågan har väckt vårt intresse kring den 

ideella sektorns roll och hur gränserna gentemot den offentliga sektorn ser ut. 

 
Journalisten Hans Nordén har på uppdrag av SKTF skrivit en debattbok om var gränserna går 

mellan ideellt och professionellt socialt arbete. Den kom ut i november 2006. Nordén anser 

liksom flertalet av de intervjuade i boken som till exempel Bengt Westerberg (ordförande i 

Röda Korset), Eva Nordmark (förbundsordförande i SKTF) och Göran Pettersson att det 

pågår en samhällsförändring mot ett ökat inslag av frivilligarbete som har skett i det tysta och 

som ännu inte nått allmänheten (Nordén 2006:7). Göran Pettersson säger:  

Genom att låtsas att allt är som förr lägger man dimridåer över att vår 
välfärdsmodell har förändrats radikalt efter 1990-talets nedskärningar av de 
offentliga utgifterna. På det sociala området har ideella organisationer i allt högre 
grad gått in och täckt de behov som det offentliga misslyckats med att möta på ett 
fungerande sätt (Nordén 2006 sid 35). 

 
I Nordéns debattbok (2006:34-40,86-92,165-169) framkommer att frivilligarbetet ska vara en 

välfärdsförstärkare och komplement eller ”grädden på moset” som Eva Nordmark uttrycker 

det. Bengt Westerberg framhåller att behoven kommer att öka då det blir fler äldre och 

frivilligorganisationer som Röda Korset och pensionärsorganisationer kommer att spela en 

större roll för att bidra till ett socialt innehåll med besöksverksamhet och väntjänst.  

 
Den sociala frivilligsektorn arbetar ofta med frågor som den offentliga verksamheten inte har 

tid och resurser att utföra skriver Lena Norlin och Lars-Erik Olsson (2000:44) samt Lars 
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Svedberg och Eva Jeppsson Grassman (2001:80-83). Dessa frivilligorganisationer har också 

en stor och avgörande betydelse inom vissa nischer som kring äldre, funktionshindrade, 

hemlösa, missbrukare, misshandlade kvinnor och ungdomar. Enligt Stadsmissionen kan de 

sätta igång med verksamheter som de tycker saknas för att de inte är någon myndighet men de 

ser helst att verksamheten sedan sker i offentlig regi (Nordén 2006:32). Vad vi förstår kan 

frivilligorganisationer ses som ett icke-offentligt alternativ för de personer som inte vill ha 

kontakt med myndigheter, men om frivilligorganisationerna tar över riskerar det offentliga 

alternativet att försvinna och då finns det en risk att frivilligorganisationerna blir ersättare. 

Bengt Börjeson, pensionerad gästprofessor på Ersta Sköndal Högskola, hävdar att soppkökens 

tid har kommit tillbaka i Sverige och säger: 

– …De människor som har det svårast, de med alla ansamlingar av problem och 
med en minimal kraft och kanske motivation att förändra sin situation, dessa 
människor är inte föremål för socialtjänstens omsorger.  
– Kyrkan eller stadsmissionen får bli ersättare. Den enda möjligheten för dessa 
människor, utan förmåga att ta ett steg över samhällets anständighetströsklar, att 
ändå nås av en hjälpande hand (Lundenmark Tomas 2006 sid 40-41). 

 
När människor hamnar utanför det sociala skyddsnätet kan inte frivilligorganisationerna bara 

se på utan ställer upp trots att de inte vill hjälpa kommunerna att skära ner (Pettersson 2003). 

Eva Nordmark tycker att det kan bli problem när frivilliga insatser ersätter den generella 

välfärden som vi alla har rätt till och hon efterlyser en bred, öppen och ärlig diskussion på alla 

politiska nivåer kring gränsdragningen (Nordén 2006:165-169). Så sent som 29 november 

2006 antog Forum för Frivilligt Socialt Arbete en ny policy om organiseringen av frivilligt 

socialt arbete där de tydligt uttalar att det ideella arbetet bör organiseras av organisationerna 

och inte direkt av kommunerna (Forum 2006). De arbetar för en tydlig och jämlik relation 

mellan ideella och offentliga sektorn och vill ta fram spelregler och ha en ständig dialog 

(Nordén 2006:34-40). Vi förstår att det kan skapa problem mellan organisationer och 

kommuner om de inte är överens om var gränserna går och vi ställer oss frågan vad 

kommunens yttersta ansvar egentligen innebär enligt Socialtjänstlagens 2 kap, 2 §. Vidare 

sägs i Socialtjänstlagen att socialnämndens insatser vid behov utformas och genomförs i 

samverkan med andra samhällsorgan och med föreningar och organisationer, 3 kap, 5 § SoL. 

Kommunen har enligt lagen också möjlighet att sluta avtal med andra för att utföra uppgifter 

som sköts av socialtjänsten. Det kan vara råd, stöd, service, vård och omsorg enligt 2 kap, 5 § 

SoL och här kan frivilligorganisationer spela en stor roll (SFS 2001:453, Socialstyrelsen 

2003: 236).  
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Tommy Lundström (2004:52) poängterar att forskningen kring rollförväntningar och 

relationen mellan det offentliga och det frivilliga kan motiveras både teoretiskt och ur ett 

samhällsintresse. Marie Nordfeldt (1999:192-193) beskriver något som hon kallar lokala 

välfärdssystem och tydliggör behovet av ett geografiskt perspektiv i förståelsen av frivillig-

organisationers roll eftersom de spelar olika roll på olika platser i landet. Ett exempel på 

förändrade roller var när Växjö kommun ingick i ett Frikom1-projekt 1998 där meningen var 

att utveckla samverkan med frivilligorganisationer och tydliggöra roller och gränsdragningar. 

Kommunen blev mer uppmärksam på det frivilliga arbetet och under projekttiden 

synliggjordes framför allt grupperna äldre och personer med psykiska funktionshinder. Dessa 

grupper kommer vi att ha fokus på i vår uppsats. Under projekttiden beslutade Växjö 

kommunfullmäktige att inrätta en frivilligcentral (Norlin & Olsson 2000:56-68) som blev en 

Volontärbyrå våren 2006. Vi förmodar att de förändrade rollerna och gränsdragningarna 

mellan frivilligorganisationer och offentlig sektor har fått betydelse för relationerna dem 

emellan. Detta har fått oss att vilja undersöka hur rollerna nu ser ut och hur gränsdragningar 

hanteras i Växjö kommun.  

 
Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att analysera olika aktörers syn på roller och gränsdragningar 

mellan frivilliga insatser och offentlig verksamhet.  

 
Frågeställningar 
1. Hur uppfattar olika aktörer frivilligorganisationernas roller i förhållande till Växjö 

kommun? 

2. Hur hanteras gränsdragningen mellan rollerna av olika aktörer i Växjö kommun? 

 
De aktörer som vi studerar är företrädare för frivilligorganisationer, brukarorganisationer, 

fackförbund, politiker och tjänstemän i Växjö kommun. 

                                                 
1 Kommunerna och frivilligt socialt arbete – ett samverkansprojekt 
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Begrepp och definitioner 
Under den här rubriken går vi igenom begrepp och definitioner som vi använder i uppsatsen. 

För det första vill vi beskriva vad vi menar med de grupper vi har valt att studera; äldre och 

personer med psykiska funktionshinder. Sedan tar vi upp mer övergripande förklaringar kring 

begreppen frivillig, ideell, organisationstyper och gränser mellan olika välfärdsaktörer. 

 
Med äldre avser vi de personer som är pensionärer i någon form och som kommer i kontakt 

med omsorgsförvaltningen eller ideella organisationer som arbetar med till exempel besöks-

verksamhet. 

 
Vi använder benämningen personer med psykiska funktionshinder, både muntligt och 

skriftligt eftersom det först och främst är en person vi pratar om. Mikael Sandlund (2005:15-

16) definierar begreppet psykiska funktionshinder som en modern och officiell beteckning 

sanktionerad av statsmakten och som används av den organiserade brukarrörelsen i Sverige. 

Det handlar om människor som lever med allvarliga och långvariga konsekvenser av psykisk 

sjukdom och konsekvenserna finns både hos individen och i omgivningen. Det är mycket 

svårt att definiera vilka som ingår i gruppen då det till exempel kan vara både äldre och yngre, 

flyktingar, missbrukare, hemlösa och misshandlade kvinnor. Det gemensamma i vår uppsats 

är att personerna kommer i kontakt med omsorgsförvaltningen eller ideella organisationer 

som arbetar med till exempel träffpunkter. I våra intervjuer talas det om dessa människor på 

ett mycket varierande sätt som till exempel psykfallen, psykiskt sjuka, psykiskt handikappade, 

psyksidan, psykiskt funktionshindrade, psykiska problem och psykisk ohälsa.  

 
Erik Blennberger (1993:55-59) definierar i SOU 1993:82 frivilligorganisationer enligt 

följande kriterier: 

• idébaserade 
• icke-vinstdrivande 
• har inslag av frivillig verksamhet 
 
Sven Brings (1999:10) kriterier är ungefär likadana men han tillägger att en frivillig-

organisation kan upplösa sig själv om den väljer det. Den har en självständighet och beslutar 

själv sin inriktning. Ytterligare klassificeringar kring olika typer av organisationer är 

(Johannson 2002:14, Johansson 2005:36, Socialstyrelsen 2002:14): 
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• Organisationer vars verksamhet är inriktad på att hjälpa andra, ”jag för dig”. 
• Organisationer vars verksamhet är inriktad på självhjälps- och egenorganisation, ”vi 

för oss”. 
• En tredje typ som inte passar in i klassificeringen är den moderna tillfälliga organi-

sationen som t ex en frivilligcentral, som är tillsatt för ett speciellt ändamål (ad-hoc). 
 
Enligt Lundström (2004:13) är välfärdsstatens kärnområden vård, skola, omsorg och socialt 

arbete och dessa är områden som svenskar betraktar som statens huvudansvar. Välfärds-

triangeln utgår från fyra olika sektorer för sociala insatser. Istället för tredje sektorn föredrar 

Blennberger (1993:82:36ff) uttrycket frivilligsektorn. Bilden visar en tankemässig uppdelning 

av olika områden i samhället. Frivilligsektorn tillhör ett område som inte tillhör någon av 

trianglarna utan finns i skärningspunkten emellan och uppstår i ett samspel mellan stat, 

marknad och övriga samhället. Cirkeln illustrerar att gränserna är flytande mellan de olika 

sektorerna i en slags gråzon beskriver Bring (1999:9).  
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begrepp eftersom det bara är det som återstår när marknaden och staten räknats bort. Vidare 

säger Lundström att social ekonomi ofta kopplas till kooperationen och socialt företagande 

men är längre ifrån föreningslivet. Begreppen tredje sektor och social ekonomi är något vi 

inte kommer att gå in på i vår uppsats om inte intervjupersonerna nämner begreppet. 

 
Begreppet välfärdsmix utgår från att frivilligsektorn får ta större ansvar i samarbete mellan 

samhället och marknaden. Välfärdsmix liknar mer den europeiska välfärden där den offentliga 

sektorns ansvar för produktion och finansiering minskar medan de ideella organisationernas 

ansvar ökar (Socialstyrelsen 2002:10). 

 
Enligt Inger Sahlin (2006:6) kännetecknas begreppet välfärdspluralism av att det finns många 

aktiviteter från olika aktörer, vilket resulterar i utökade valmöjligheter för den enskilde som är 

i behov av service. Johansson (2005:32) tillägger att det kan finnas ett visst konkurrens-

förhållande aktörerna emellan men inte anpassning till marknaden.  

 
Nationalencyklopedin (2006) definierar följande begrepp som förekommer relativt ofta i vår 

uppsats: 

• Frivillig social organisation: frivilligorganisation vars mål och verksamhet inriktas på 
ökad välfärd för individer och grupper. 

• Ideell organisation: sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas 
gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska 
intressen. 

• Volontär: person som för sin utbildning eller ideella ändamål arbetar mot låg eller 
ingen lön. 
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METOD 
 
Rosmari Eliasson (1995:27ff) beskriver vikten av att anlägga flera olika perspektiv för att få 

så bred bild av ett fenomen som möjligt. Anlägger forskaren till exempel ett uppifrån-

perspektiv får vissa parter svårt att göra sig hörda. Vi kan aldrig få fram kompletta bilder av 

en social verklighet men det är viktigt att vi är noga med att tydliggöra vems perspektiv vi 

använder. Hon exemplifierar detta genom att beskriva verkligheten som en kon. ”Konen är 

densamma, men uppfattas och upplevs olika beroende på om vi sitter inuti den, betraktar den 

från sidan, underifrån eller uppifrån” (Eliasson 1995:sid30). Utifrån syftet med vår uppsats 

använde vi oss av olika perspektiv, som företrädare för organisationer, politiker, kommunala 

tjänstemän och fackliga företrädare som verkar inom omsorgsförvaltningen i Växjö kommun.  

 
Vetenskapsteoretisk ansats 
Vi insåg vikten av att anpassa metoden till det vi ville undersöka och de frågor vi ville ha svar 

på. Syftet med att hitta en bra metod är att den ska hjälpa oss att göra undersökningen så bra 

som möjligt. Sigmund Grønmo (2006:44-45) och Sam Larsson (2005:91-96) menar att studier 

som lägger huvudvikten på problemformulering och teoritestning grundas på deduktiva 

ansatser. Det går då att härleda problemställningen till teorin som ska testas. Studier där 

tonvikten ligger på tolkning och teoriuppbyggnad grundas på induktiva ansatser. Det går 

också att kombinera induktiva och deduktiva ansatser, så kallad abduktion. Abduktion utgår 

från empiriska data men samtidigt tolkas och analyseras de utifrån teori och tidigare 

forskning, d v s en växling mellan teori och empiri där båda kommer att påverka varandra 

(Larsson 2005:23). Vi förstod att det nationella frivilliga sociala arbetet endast har varit 

utforskat sedan 1990-talet och vi var intresserade av att studera gränsdragningar och roller på 

kommunnivå. Vi utgick därför från tidigare forskning och teori som vi kopplade till vår egen 

empiri gjord på intervjuer. Dessa intervjuer analyserade vi också utifrån tidigare forskning 

och teori, och vår forskningsansats kan bäst beskrivas som abduktion.  

 
Sigmund Grønmo (2006:368-370) och Göran Wallén (1996:26ff) beskriver att när vi vill ha 

en helhetsförståelse av det som ska studeras kan vi använda oss av två huvudtyper av 

kvalitativa metoder. Inom fenomenologin är upplevelsen det enda det går att komma åt, och 

det är aktörens egen föreställningsvärld som utgör sammanhang och bakgrund. Inom 

hermeneutiken försöker forskaren sätta in aktörernas upplevelser och handlingar i ett större 
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sammanhang och större vikt läggs vid forskarens förförståelse. Allt sätts i en större helhet och 

det blir en pendling mellan förståelse – förförståelse och del- och helhetsförståelse. Vårt val 

av ansats motiverades av att vi ville sätta in rollerna och gränsdragningarna mellan det 

frivilliga sociala arbetet och den offentliga sektorn i ett sammanhang och få en så stor 

helhetsförståelse som möjligt. Därför valde vi en hermeneutisk ansats. Vi valde inte en 

fenomenologisk inriktning därför att vi inte trodde att vi kunde frigöra oss från vår egen 

förförståelse och våra erfarenheter. Det finns ingen objektiv verklighet och därför kan ingen 

heller göra en helt objektiv studie.  

 
Vi kan inte generalisera resultatet i kvalitativa studier men målet för kvalitativa analyser är en 

helhetsförståelse och om förhållandena i problemställningen är mer omfattande än den 

empiriska undersökningen så inriktas analysen mot en teoretisk generalisering. Om teorierna 

är tillräckligt relevanta kan vi bedöma i hur hög grad resultatet av den speciella studien kan 

antas gälla i generella sammanhang (Grønmo 2006:244, 247, 260). Vi tolkade de empiriska 

resultaten i ljuset av de teoretiska perspektiven och gjorde delvis en teoretisk generalisering.  

 
Tillvägagångssätt 
Vi utgick först från Volontärbyrån som vi såg som det nya sättet att rekrytera frivilliga på och 

som en del av den nya frivilligheten. Efter intervjun med ansvarig tjänsteman och ansvarig 

politiker för verksamheten förstod vi att det hela har sitt ursprung i Frikom-projektet där det 

väcktes tankar kring en frivilligcentral som beslutades efter ett motionsinitiativ 1999. Frikom-

projektet kom till som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter för att tydliggöra rollerna 

och skapa mötesplatser mellan frivilligorganisation och kommunen. Det blev naturligt för oss 

att fokusera på hur rollerna nu ser ut mellan olika aktörer i Växjö kommun och hur 

gränsdragningen hanteras mellan kommunen och frivilligorganisationer. 

 
Vi valde metodteori utifrån en kvalitativ hermeneutisk ansats och måste välja tillvägagångs-

sätt därefter. Här beskrivs hur vi handgripligen gick till väga när vi sökte efter vår 

information. Det går inte att bara söka efter information allmänt utan det måste vara en viss 

form av systematik för att få fram ett urval för att empirin ska kunna kontrolleras och ifråga-

sättas. Vi läste relevant litteratur för att få en så bred bild som möjligt av vårt forsknings-

område och för att uppnå vårt syfte. Vi använde oss av sökord i olika kombinationer: ideell, 

frivillig, organisationer, roller och gränsdragning. Vi använde oss av bibliotekets databas 
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Libris som är ett nationellt bibliotekssystem där vi hittade böcker, avhandlingar, artiklar och 

rapporter precis som Runa Patel och Bo Davidson (2003:42ff) beskriver. Vi använde oss 

också av sökfunktioner på Internet, bland annat Google för att hitta intressanta avhandlingar, 

hemsidor, artiklar. Ovannämnda sökord använde vi också när vi kom fram till förstahands-

källor (primära) så som Socialstyrelsen, Volontärbyrån och Forum för Frivilligt Socialt 

Arbete.  

 
Syftet med att göra informella eller öppna intervjuer, såsom Grønmo (2006:161ff) och Larsson 

(2005:104) beskriver det, är att forskaren kan tolka händelser utifrån den intervjuades 

verklighet. Under intervjuns gång kan svar ändras och förtydligas vilket kan leda till ny 

kunskap både för den som intervjuar och för den intervjuade. Denne ges också möjlighet att 

kunna beskriva händelser och situationer ganska fritt. Det ställer stora krav på den som 

genomför intervjun att vara väl påläst i ämnet för att kunna vara strukturerad men samtidigt 

öppen för nya infallsvinklar. Att också vara styrande behövs för att hålla intervjun på rätt spår 

(Grønmo 2006:164ff, Patel & Davidson 2003:77ff). Då vi ville få en djupare förståelse och en 

helhetsbild behövde vi göra intervjuer för att uppnå vårt syfte. Vi valde att inte använda oss 

av en färdig intervjuguide med fastställda frågor utan vi utgick från Blennbergers roll-

kategorisering (se bilaga 1), och i slutet på intervjuerna diskuterade vi alltid gränsdragningen. 

Genom att göra intervjuer kunde vi relatera till läst litteratur som gjorde att vår empiri 

utökades med den intervjuades åsikter, upplevelser och tankar. Att intervjua gav oss en 

möjlighet att kunna ställa följdfrågor och fånga upp tankar som kunde utvecklas. Vi valde att 

vid varje intervju delta bägge två. Vi kunde därför ifrågasätta varandra och innehållet i 

intervjuerna både innan och efter. Under intervjuerna kunde vi hjälpa varandra genom att 

förtydliga och reda ut eventuella missförstånd. Eftersom vi gjorde totalt tio intervjuer 

utvecklades vår intervjuteknik från att från början varit ganska osäker till att bli mer säker. 

 
Urval och avgränsning 
Grønmo (2006:85ff) beskriver vikten av att identifiera och avgränsa vilka urval vi tänker göra 

och även beskriva hur vi tänker gå tillväga och vad det innebär att vi väljer en viss 

urvalsmetod. Mest aktuellt för oss var ett strategiskt urval och vi tog då sikte på att få en 

helhetsförståelse av de samhällsförhållanden som vi ville studera. Det finns olika sorters 

strategiskt urval till exempel kvoturval där forskaren kategoriserar enheter, slumpmässigt 

urval vid en viss tid och viss plats, och urval genom självselektion vilket innebär att aktörerna 
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anmäler sig frivilligt.  Grønmo (2006:85ff) och Larsson (2005:103) kallar det för snöbolls-

urval när den första aktören föreslår andra aktörer. Vi valde snöbollsurvalet i vår under-

sökning eftersom vi ville ha en ingång till vidare kontakt med de personer som var relevanta 

för vårt syfte. Under vår första intervju med ansvarig tjänsteman för Volontärbyrån i Växjö 

och det kommunalråd som skrev motionen om frivilligcentral framkom ytterligare förslag på 

namn och organisationer som vi kunde vända oss till. Det var viktigt att göra en bedömning 

av vad vi ville veta för att avgöra vidare förslag på kontakter. Snöbollsurvalet fungerade bra 

för oss och vi fick bekräftat av flera intervjupersoner och även i litteratur vilka kontakter som 

var viktiga för vår uppsats. Med snöbollsurvalet fick vi möjlighet att göra totalt tio intervjuer 

med sammanlagt 14 personer. Vid tre intervjutillfällen valde organisationerna att delta med 

två personer. Dessa intervjuer upplevde vi som extra informativa eftersom intervjupersonerna 

kompletterade varandra och hade olika erfarenheter. Det är fullt möjligt att ta reda på vilka 

personerna vi intervjuat är, men vi valde att inte ta med personnamn utan bara använda 

funktion och organisation. Intervjupersonerna fick själva välja var vi skulle genomföra 

intervjun och samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas kontor eller mötes-

platser. 

 
Vi gjorde en avgränsning till att titta på omsorgsnämndens område med inriktning på äldre 

därför att gruppen äldre blir fler, deras behov ökar, och det är ett stort område för frivillig-

organisationer. Den ideella sektorn expanderade under perioden 1992--2002 och ett område är 

social omsorg där det också finns flest antal nyanställda säger Filip Wijkström och Torbjörn 

Einarsson (2006:71). Den andra avgränsningen till personer med psykiska funktionshinder 

gjorde vi därför att det är en grupp som vi förstår har olika svårigheter att göra sig hörda, 

precis som Sandlund beskriver (2005:24). Denna grupp synliggjordes i och med psykiatri-

reformen och i utvärderingen av Frikom-projektet läste vi att klientorganisationerna förde 

fram den här gruppens svårigheter i samhället (Norlin & Olsson 2000:57). I motionen som 

skrevs om frivilligcentral är det äldre och personer med psykiska funktionshinder som tas 

upp. Vi gick inte in på grupperna anhörigvårdare, personer med fysiska funktionshinder eller 

utvecklingsstörning. Socialnämndens område i Växjö kommun har nyligen belysts i en lic-

avhandling av Cecilia Jonsson så sent som september 2006, och därför kändes inte det 

området aktuellt för oss. 
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Med den första intervjun som utgångspunkt träffade vi den då ansvariga tjänstemannen för 

Frikom-projektet som redogjorde för projektet. Även en träff med Kommunal sektion 16 i 

Växjö kommun genomfördes eftersom vi hade förstått att de är intresserade av området och 

har intresse av att företräda sina medlemmar kring gränsdragning när volontärer/frivilliga 

kommer in i deras verksamhet. När vi valde organisationer föll valet naturligt på Röda Korset 

eftersom den organisationen var med och initierade Frikom-projektet och är en ”jag för dig-

organisation”. Det andra valet föll på RSMH2 som också fanns med i starten av Frikom-

projektet och dessutom är en brukarorganisation och en ”vi för oss-organisation”. Före 

Frikom undersöktes inte heller brukargruppernas behov av frivilligt socialt arbete (Norlin & 

Olsson 2000:56-58). Eftersom vi valde att avgränsa oss till att titta på området äldre och 

personer med psykiska funktionshinder valde vi också att intervjua en person med ansvar för 

pensionärsorganisationerna som ingår under ”vi för oss-organisationer”. Svenska kyrkan är en 

av de största inom frivilligområdet och därför var det naturligt för oss att även välja dem. 

Diakonen som vi intervjuade var också med på Frikom-tiden och nämndes under den första 

intervjun. Svenska kyrkans verksamhet är en typisk ”jag för dig-organisation”. För att få en 

mer utförlig bild av de organisationer som vi intervjuat finns i bilaga 2 en kort genomgång av 

vad omsorgsnämnden i Växjö kommun och de olika organisationerna säger om sig själva. 

 
Tiden för vårt uppsatsskrivande har varit ett valår med maktskifte både nationellt och inom 

Växjö kommun. Därför blev det naturligt att intervjua både den avgående och tillträdande 

omsorgsnämndsordföranden i kommunen samt förvaltningschefen. Den avgående nämnds-

ordföranden har haft sitt uppdrag mellan 2003--2006 och kommer från 2007 att vara vice 

ordförande. Den tillträdande nämndsordföranden har tidigare varit vice ordförande samma 

period och tillträder som ordförande 2007.  

 
Vi hade en stor mängd material som litteratur och intervjuutskrifter. Det var svårt och 

tidskrävande att avgöra vad som var det viktiga och vi insåg risken av att inte uppmärksamma 

sådant som var centralt för vårt syfte. Vi hade hela tiden syftet och frågeställningarna klara för 

oss för att inte tappa fokus. Det fanns en risk att vi omedvetet sökte oss till det som kunde 

relateras till våra tidigare erfarenheter och åsikter kring frivilligarbete men det hjälpte oss att 

vi var två personer som kunde ifrågasätta tolkningarna av materialet. En av intervjupersonerna 

ville ha en utskrift på sin intervju och det ledde till en språklig ändring på en mening.  

                                                 
2 Riskförbundet för Social och Mental Hälsa 
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Funktion och organisation Kön Datum, tidpunkt Antal 
utskriftssidor 

Organisationer 
Röda Korset 
- Frivilligledare 
- Regionanställd  
Svenska kyrkan 
- Diakon 
Kommunal 
- Sektionsordförande 
- Ansvarig social ekonomi 

 
 
Man 
Kvinna 
 
Man 
 
Kvinna 
Kvinna 

 
 
061204 10.00--10.40 
” 
 
061129 13.00--13.40 
 
061123 13.00--14.00 
” 
 

 
 
10 sidor 
” 
 
8 sidor 
 
15 sidor 
” 

Brukarorganisationer 
RSMH 
- Anställd 
- Förtroendevald 
Pensionärernas Hus 
- Ordförande 

 
 
Kvinna 
Kvinna  
 
Kvinna 

 
 
061122 10.00--11.00 
”  
 
061204 13.00--14.00 

 
 
9 sidor 
” 
 
9 sidor 

Politiker 
- Kommunalråd (v), skrev motion om frivilligcentral 
- Avgående ordförande omsorgsnämnd (s) 
- Tillträdande ordförande omsorgsnämnd (kd) 

 
Kvinna 
Man  
Man 

 
061107 09.30--10.30 
061123 09.00--09.30 
061129 09.00--09.20 

 
16 sidor* 
9 sidor 
7 sidor 

Tjänstemän 
- Ansvarig tjänsteman Volontärbyrå 
- Ansvarig tjänsteman Frikom-projektet 
- Förvaltningschef omsorgsförvaltningen 

 
Man 
Kvinna 
Kvinna 

 
061107 09.30--10.30 
061121 13.30--14.30 
061130 08.50--09.20 

 
16 sidor* 
11 sidor 
6 sidor 

 14 personer 
* intervjun genomfördes tillsammans 

9 kvinnor 
5 män 

10 intervjuer 100 sidor 

 
Förförståelse 
Både Eliasson (1995:124) och Grønmo (2006:193) påtalar att vi som forskare måste vara 

medvetna om att vi också utgår från ett eget perspektiv. En forskare är också en människa och 

kan inte, som Eliasson (1995:28) beskriver, ”sväva fritt ovanför det samhälle och de 

mänskliga bekymmer och glädjeämnen som forskningen handlar om”. Vi måste vara med-

vetna om våra perspektivval, både de dolda och de öppna. Eftersom vi var två som skrev 

uppsatsen tillsammans var det viktigt att redovisa vilken förförståelse var och en av oss har. 

Viss förförståelse tycker vi är nödvändig för att kunna sätta in saker i sitt sammanhang och för 

att kunna ställa relevanta frågor. Om vi hade valt en annan stad, till exempel Kalmar, 

Karlskrona eller Kristianstad, hade vi först behövt sätta oss in i verksamheten och sedan få 

rätt kontaktnät. Detta var lättare i Växjö eftersom vi hade vissa kontakter som gjorde att vi 

kunde få så många intervjuer och att samtliga ställde upp. 

 
Margita Björkenklint ser den offentliga sektorn som grunden för välfärden och är tveksam till 

vinstintresse i vård och omsorg. Däremot är hon positiv till frivilligorganisationer som ett 
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komplement men det får inte bli välgörenhet som skapar beroendeförhållande och en känsla 

av ”vi och dom”. Avantgarde är också något som är positivt men frivilligorganisationer ska 

inte ersätta det som alla har rätt till. Hon har arbetat många år inom omsorgerna och under 

socionomprogrammet blev hon aktiv i kvinnojouren i Växjö. Där är gränsdragningar och 

roller ett ständigt aktuellt ämne men hon har inte hört någon diskussion kring detta i sitt 

uppdrag som politiker i omsorgsnämnden. Det har varit förvånande lite kunskaper och 

diskussioner kring frivilligt socialt arbete under socionomutbildningen. 

 
Sofia Eneroth anser att frivilligorganisationer fungerar som ett viktigt komplement och kan 

erbjuda något som den offentliga sektorn inte har. Frivilligorganisationerna måste vara tydliga 

med vad de vill och inte vill göra för att inte riskera att bli ersättare, samtidigt som den 

offentliga sektorn måste se till att inte skjuta över ett för tungt ansvar på de frivilliga. 

Grundprincipen är att hålla tillbaka för vinstintressen och slå fast att välfärden bör finansieras 

gemensamt via skatten. Hon har också varit politiskt aktiv och folkrörelseaktiv sedan 1986 på 

lokalnivå och har fått ett brett kontaktnät med olika politiker.  

 
Vi var observanta på att inte ställa ledande frågor på grund av vår förförståelse och våra 

politiska åsikter. Vi försökte att låta den andre vara styrande i de intervjuer där någon av oss 

hade mer personkännedom än den andre, men det fungerade inte alltid och då kunde vi 

komplettera varandra eftersom vi var två. Det var lättare att hålla sig till fokus i de intervjuer 

där ingen av oss hade träffat intervjupersonerna innan men det fungerade förhållandevis bra 

även med intervjupersonerna vi tidigare mött eftersom vi fokuserade på vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

 
Etiska överväganden 
Det fanns en hel del etiska överväganden att ta hänsyn till under hela uppsatsarbetet kring 

urval, datainsamling och resultatpresentation. Det har utformats flera olika forskningsetiska 

principer både inom den offentliga lagstiftningen och genom Vetenskapsrådet som tagit fram 

forskningsetiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Grønmo 

2006:27-28, Vetenskapsrådet 2006). Dessa normer kan sammanfattas med samtyckes- och 

informationskrav, konfidentialitet (sekretess) och nyttjandekravet. Här beskriver vi hur vi 

gjorde för att uppfylla de forskningsetiska principerna:  
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Samtyckeskrav Redan vid första kontakten via telefon frågade vi om de ville delta och 
samtliga sa ja och vi överlämnade vid intervjutillfället, eller i några fall, e-
postade i förväg, ett skriftligt informationsbrev där det framgår att det är 
frivilligt att delta men att deras deltagande betyder mycket för uppsatsen. 
Informationsbrevet finns som bilaga 3. 
 

Informationskrav Vi informerade redan vid första telefonsamtalet om uppsatsens syfte och 
innehåll och hur intervjun skulle genomföras och i vårt informationsbrev 
var vi tydliga med detta.  
 

Konfidentialitet I informationsbrevet framkom att inga personnamn utan bara 
organisationens namn och personens funktion kommer att redovisas, 
eftersom det är funktionen och inte personen som vi är intresserade av. 
 

Nyttjandekravet I informationsbrevet framgick att den färdiga uppsatsen kommer att 
publiceras på Växjö universitets hemsida och därmed bli offentlig. Det 
insamlade materialet så som bandinspelningar och utskrifter kommer att 
förstöras när uppsatsen är färdig och godkänd. 

 
Under vår första intervju med ansvarig tjänsteman för Volontärbyrån och kommunalrådet (v), 

som egentligen hade karaktären av ”en första sondering” kring Volontärbyrån hade vi inte 

vårt informationsbrev klart, men de två fick ta del av vår uppsatsplan. Efteråt fick de via e-

post möjlighet att lämna synpunkter på rollkategorierna som vi i de andra intervjuerna 

diskuterade kring, och en av dem kommenterade rollerna. Bandspelaren var inte på från 

början under någon intervju utan vi presenterade oss och överlämnade informationsbrevet. 

Därefter berättade intervjupersonen om sitt uppdrag och sin verksamhet och vi gick igenom 

rollkategorierna gemensamt innan bandspelaren sattes på. 

 
Eliasson (1995:13) diskuterar forskningsmoral och vem forskaren ska vara trogen mot. För att 

få svar på vår frågeställning ville vi intervjua olika aktörer och då var det viktigt att tänka på 

vilka personer vi mötte. Vi var medvetna om skillnaden på att möta en politiker och 

tjänsteman eller någon som representerade en brukarorganisation eller annan organisation. 

Det var vi som använde ordet brukarorganisation, men de själva använde begrepp som 

intresse- eller medlemsorganisation. Vi tog inte upp känsliga frågor som egna upplevelser och 

känslor utan tankar kring hur de uppfattade gränsdragningar och roller. Eliasson (1995:124) 

skriver att det är perspektivet och vår frågeställning som avgör på vems sida vi hamnar i 

kunskapssökandet, inte metoden. Hon uttrycker att ingen metod i sig kan vara vetenskaplig, 

moralisk, förtryckande eller solidarisk.  
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Analysarbetet 
Allt som hade med uppsatsen att göra gjorde vi gemensamt, och även om vi läste litteratur 

enskilt diskuterade vi innehållet innan det skrevs ner. Efter intervjuerna där vi båda deltog 

aktivt skrev Sofia Eneroth ut inspelningen ord för ord inom någon dag från intervjutillfället. I 

något fall skrevs intervjun ut inom en vecka. Därefter började Margita Björkenklint att läsa 

igenom utskrifterna och gjorde en första tematisering kring diskussionerna om rollerna och 

gränsdragningarna. Därefter lästes det utskrivna materialet igenom flera gånger av oss båda 

och delades in efter följande kategorisering: 

• Frikom-projekt, frivilligcentral/Volontärbyrå 
• Avantgarde 
• Komplement 
• Alternativ 
• Ersättare 
• Gränsdragning 
 
Den första punkten kring betydelsen av Frikom-projektet, frivilligcentral och Volontärbyrå 

gick vi igenom i ett separat kapitel. Övriga kategoriseringar förklarade vi i kapitlet kring teori 

och tidigare forskning. Sedan användes rollkategoriseringarna och gränsdragningen i 

resultatet, analysen och diskussionen. För att ytterligare kunna se likheter och skillnader samt 

göra det tydligare för läsaren valde vi att dela in vår empiri i undergrupperna: 

• Organisationer 
• Brukarorganisationer 
• Politiker 
• Tjänstemän 
 
Först jämförde vi de olika undergrupperna med varandra och sedan gjorde vi en jämförelse 

mellan organisationerna, brukarorganisationerna, politikerna och tjänstemännen. I analysen 

jämförde vi sedan empirin med den tidigare forskningen och rollteorierna kring frivillig-

organisationerna. I diskussionen diskuterade vi mer fritt kring hela uppsatsen med fokus på 

resultatet. 

 
När vi använde oss av citat från intervjuerna tog vi dem i princip ordagrant från intervju-

utskrifterna. I några fall ändrade vi språket för att det skulle bli skriftspråk istället för talspråk. 

Vi var noga med att inte ändra betydelsen och om det var något vi från början tänkt ha som 

citat men som då blev obegripligt skrev vi om det till löpande text istället.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I förra kapitlet gick vi igenom vilken metod vi använder och dess för- och nackdelar. Utifrån 

vårt syfte tittar vi på hur tidigare forskning och olika teorier beskriver frivilligorganisationers 

roller och gränsdragningen mellan offentlig sektor och frivilligorganisationer. I analysen 

kommer vi att jämföra detta med vår empiri. 

 
Forskning om frivilligsektorn 
I detta avsnitt går vi igenom historia, forskningens framväxt och vad det var som hände under 

1990-talet som har betydelse för att förstå bakgrunden till diskussionerna om roller och 

gränsdragningar. 

 
Frivilligorganisationer har under välfärdsstatens framväxt efter andra världskriget startat nya 

verksamheter som staten senare tagit över ansvaret för. Detta gäller särskilt välfärdsstatens 

kärnområden som utbildning, hälsovård och social omsorg. Frivilligorganisationerna har 

också gett röst åt olika gruppers behov och verkat för statligt ansvarstagande på nya områden 

(Bring 1999:13). Statens tanke med övertagandet var att åstadkomma lika behovstäckning för 

medborgarna i hela landet (Lundström 2004:22). Förhållandet mellan stat och frivillig-

organisation har varit både nära och förtroendefullt och till och med beskrivits som 

symbiotiskt, men de senaste decennierna har inneburit stora förändringar i frivillig-

organisationerna roller och ett starkt ifrågasättande av ansvarsfördelningen (Bring 1999:13).  

 
Forskningen om frivilligt socialt arbete startar så sent som på 1990-talet. Utredningen SOU 

1993:82 tillkommer efter flera års politisk debatt kring ifrågasättande av välfärdsstaten och att 

frivilligorganisationers insatser ses som variant till både marknad och stat. Forskarna bidrar 

till en ny syn på frivilligt socialt arbete.  

Det fanns vid den här tiden en stor misstänksamhet mot verksamhet som kunde 
associeras till välgörenhet, och förekomsten av frivilliga insatser sågs snarast som 
ett misslyckande för välfärdsstaten (Lundström 2004 sid 7). 
 

Lundström (2004:9,31) skriver att den framväxande forskningen skapar ett nytt praxisområde 

i kombination med företrädare för frivilligt socialt arbete. Det startas nya utbildningar med 

inriktning på frivilligorganisationer på dåvarande Sköndalsinstitutet och Handelshögskolan i 

Stockholm, Forum för Frivilligt Socialt Arbete bildas 1993 och Socialstyrelsen satsar på 

konferenser om frivilligarbetets roll. Han hävdar att det behövs en starkare akademisk 
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förankring och en förstärkt teorianknytning, och en egen produktion av texter, litteratur och 

teoribildningar gör att området tar plats i det offentliga rummet.  

 
Den ideella sektorns historiska betydelse för samhället är obestridd. Folkrörelserna var viktiga 

drivkrafter bakom både svensk demokrati, industrialiseringen och för vår sociala och 

ekonomiska välfärd säger Johansson som hänvisar till SOU 1993:82. Vidare tillägger han att 

nu är den offentliga sektorn grunden i välfärdsstaten och ideell sektor bör vara intresse-

bevakare, opinionsbildare och komplement. Här nedan sammanfattar Johansson (2005:11-16) 

vad han anser vara det som fick så stor betydelse för den ideella sektorns roll i välfärds-

systemet under 1990-talet: 

 
1. En av efterkrigstidens mest genomgripande statsfinansiella kriser i Sverige med ständiga 

sparpaket. Kommunernas nedskärningar av offentlig välfärdsservice leder till ökat tryck på 
ideell verksamhet samt minskade möjligheter till bidrag. 

 
2. Under slutet av 1980-talet genomgår offentlig sektor en organisatorisk revolution genom 

marknadsorienterade styrformer, prestationsersättning och entreprenadskap.  
 
3. Sveriges inträde i EU leder till en annorlunda syn på den ideella sektorn. I de flesta av EUs 

medlemsländer hanteras sociala problem i familjerna. Genom EU kommer begreppet social 
ekonomi och det leder till nya möjligheter till finansiering. Den offentliga sektorn minskar 
samtidigt som ideella organisationers ansvar ökar, det vill säga en ny typ av välfärdsmix. 

 
4. Strukturförändringar inom ideell sektor, till exempel Svenska kyrkan skiljs från staten 

2000. Samtidigt är Svenska kyrkan den största enskilda aktören inom ideell sektor. 
Föreningslivet försvagas genom att antalet medlemmar minskar och allt fler medlemmar 
blir passiva. Nedskärningar av skola, barnomsorg och vård leder till att en del av 
välfärdsproduktionen tas över av organisationer. 

 
5. Attitydförändring till den ideella sektorn och dess sociala insatser. Välgörenhet blir rums-

ren, som exempel är det insamlingsrekord på över en miljard till ideella hjälporganisationer 
efter Tsunamin-katastrofen. IT med internet leder till förändrade förutsättningar att 
kommunicera åsikter, idéer och värderingar. Samtidigt ökar ifrågasättande av offentlig 
sektors förmåga att hantera välfärdsproblemen. 

 
Johansson (2005:17) ställer frågan om det fortfarande går att tala om organisationer som fria 

och självständiga rörelser där den gamla rollfördelningen råder och han anser att detta är en 

central fråga i den svenska välfärdspolitiska debatten.  
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Frivilligorganisationers roller 
Förhållandet mellan den frivilliga sektorn och offentliga sektorn kan beskrivas utifrån olika 

teorier. Blennberger (1993:43-46) har gjort en modell kring rollfördelning och det var han 

som utvecklade fyra relationsbestämningar i SOU 1993:82. Dessa har sedan flitigt refererats 

och använts av flera forskare på området som till exempel Staffan Johansson i sin bok Ideella 

mål med offentliga medel från 2005.  

 
Det är viktigt att se det här som en modell och att rollerna inte är statiska utan går in i 

varandra. Beroende på vilket perspektiv som används och om det är på kort eller lång sikt ser 

det olika ut. Som exempel kan en organisation vilja bli ersättare på kort sikt för att spela en 

avantgardisk roll på längre sikt (Blennberger 1993:43-46). 

Avantgarde 
(spejare, förtrupp, 
spanare, pionjär) 

- Upptäcka nya problem, nya målgrupper, bevaka att offentlig 
sektor tar itu med nya uppgifter. Vara ombud, företrädare för 
olika individer. 

- Till exempel brukarorganisationer. 
 

Komplement - Producera service. 
- Välfärdsförstärkare till exempel besökstjänst inom Röda 

Korset och frivilligcentral/Volontärbyrå. 
- Fungera som samhällelig normgivare, kan vara likt avantgarde-

rollen.  
 

Alternativ - Konkurrensförhållande, verksamheten har egenskaper som 
skiljer den från motsvarande inom offentlig sektor. 

- Till exempel icke-offentligt alternativ för dem som inte vill ha 
kontakt med myndigheter (hemlösa, misshandlade kvinnor, 
personer med psykiska funktionshinder). 

 
Ersättare - Frivilligorganisationer tar över verksamhet som tidigare skötts 

av offentlig sektor.  
- Till exempel dagverksamhet för äldre, kontrakt, projekt. 
 

 

Rollkategorierna kan användas för att analysera ideella organisationers syften men företrädare 

för stat/kommun och brukare kan bedöma verksamheten utifrån andra kriterier. Vi vill belysa 

detta med Johanssons (2005:30) soppköksexempel: I en offentlig sektors perspektiv kan det 

vara utmaning mot välfärdsstaten eller komplement till socialbidrag. Det kan också vara ett 

alternativ till kommunens dagverksamhet eller ersättning för en dagverksamhet.  
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Enligt Bring (1999:51) är de politiska partierna eniga om att frivilligsektorn bör utgöra ett 

komplement och inte vara ersättare, men detta stämmer inte i den konkreta politiken som förs 

ute i kommunerna. För kommunernas del är det en otroligt viktig uppgift att finna lösningar 

på hur relationerna till frivilligorganisationerna ska se ut eftersom klyftorna mellan behov och 

förväntningar och resurser blir allt större  

 
Tidigare forskning om roller och gränsdragning 
Vi vill nu sätta in tidigare forskning och litteratur under de fyra rollkategorierna som Blenn-

berger beskrivit. Vi har också under uppsatsarbetets gång tagit med en ytterligare kategori 

som vi benämner ”Gränsdragning”. Många forskare beskriver att det är bekymmersamt när 

olika aktörer inte är överens om var gränserna går för de olika rollerna. Därför tyckte vi det 

var viktigt att ta med den för att uppnå vårt syfte. Det är viktigt att skilja på de fyra relations-

bestämningar till staten såväl i författningstexter som i policydokument men nya gränslinjer 

skapas ständigt och organisationer kan gå från att vara komplement till att bli ersättare 

(Johansson 2005:106-107). 

 
Avantgarde 
Frivilligorganisationerna riskerar att minska sin roll som opinionsbildare och socialpolitiska 

pådrivare, när de samarbetar i en alltför nära allians med det offentliga och är beroende av 

samhällets finansiering (Nordfeldt 1999:91). Ett exempel på avantgarderollen var när hem-

löshet återuppstod som socialt problem. Då bidrog de sociala frivilligorganisationer till att få 

upp frågan på den politiska dagordningen (Nordfeldt 1999:51,189).  

 
Efter krisåren på 1990-talet har Sverige utvecklats från en välfärdsstat mer till en välfärdsmix 

där även frivilligorganisationerna kommit in på välfärdsarenan. Här ses fyra olika effekter på 

hur avantgarderollen kan förändras. Socialstyrelsen (2003:241) och Cecilia Jonsson (2006:11) 

sammanfattar vad flera författare och forskare beskriver. Marknadsanpassning och tendenser 

till ökad styrning av frivilligorganisationernas verksamhet har fått flera forskare att lyfta fram 

följande negativa konsekvenser för organisationerna: 

1. Friheten och självständigheten begränsas och därmed organisationernas möjligheter att 
starta nya verksamheter för nya behov. Frivilligorganisationer ändrar sin verksamhet efter 
kommunernas behov. 

2. Frivilligorganisationer har blivit en del av en marknad som fått ändrade förutsättningar, 
och det har blivit svårt att behålla självständigheten. Stat och kommun påverkar 
organisationerna med företagsbegrepp och marknadsanpassning vilken kan leda till att 
deras ideologi minskar i betydelse. 
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3. Organisationernas traditionella demokratiarbete som en röst för olika grupper riskerar att 
minska och de riskerar att bli underleverantörer till kommunerna (från röst till service). 

4. Samverkan kan leda till mindre självständighet och ökad konkurrens om ekonomiska 
bidrag. Det blir en omvänd samtalsordning, förr var organisationernas roll att vara 
representant och ställa krav på staten nu är det tvärtom (”man biter ej den hand som föder 
en”). 

 
Komplement 
Nordfeldt (1999:91) och Johansson (2005:29) konstaterar att frivilligorganisationer utgör ett 

komplement till offentlig sektor genom att vara extra välfärdsförstärkare. Wijkström och 

Einarsson (2006:7) skriver att ”Allians för Sverige” inför valet 2006 slagit fast att insatser 

från frivilliga organisationer kommer att spela väsentlig roll inom vård och social omsorg. 

Statsminister Fredrik Reinfeldt nämner flera gånger civilsamhället i sin regeringsförklaring 

den 6 oktober 2006. Bland annat säger han:   

Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle såsom 
föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer. 
Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle 
som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet. Ett 
starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete 
mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla 
vårt samhälle (Regeringen 2006).  

 
Sahlin (2006) har gjort en utredning kring volontärskap i Bromma stadsdel i Stockholm. Hon 

påpekar vikten av att samla information kring frivilligverksamhet och analysera ämnet för en 

eventuell införlivning i kommande verksamhet i Bromma. En lokal kd-politiker kom med 

förslag att initiera en volontärverksamhet inom främst äldreomsorg där volontärverksamhet 

ska vara ett komplement. Deras erfarenheter från Volontärbyråns verksamhet är att många är 

beredda att utföra detta. I utredningen framkommer att stadens fortsatta resursknapphet leder 

till att det är viktigt att kunna erbjuda ideella insatser (Sahlin 2006:3,9-10).  

 
Alternativ 
Frivilligorganisationerna når dem som inte vill ha kontakt med myndigheter och de fyller en 

viktig funktion som mellanhand (Nordfeldt 1999:153,181). Brukarna känner sig mer 

respekterade och mindre kontrollerade när välfärdstjänsterna utförs av frivillig-

organisationerna och tycker att de många gånger kan få ett bättre bemötande (Socialstyrelsen 

2003:243). Andra forskare beskriver möten i den frivilliga sektorn som att frivilligheten inte 

ses som en myndighet utan lyfter fram det friska och ses som brobyggare mellan individ och 

myndigheter (Socialstyrelsen 2004:34-35). 
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Nordfeldt (1999:189) hävdar att vi har gått från socialdemokratiska till nyliberala idé-

strömningar och att det finns en kritik mot kollektiva välfärdslösningar. En ökad konkurrens-

utsättning och privatisering av vissa offentliga verksamheter gör att frivilligorganisationerna 

fått högre status som alternativ producent av välfärdsservice (Nordfeldt 1999:190).  

 
Ersättare 
Genom att ta ansvar för en grupp och göra det till sin nisch kan det bli så att offentlig sektor 

drar tillbaka sina insatser för just den gruppen, och en otydlig ansvarsfördelning kan leda till 

att någon kan hamna mellan stolarna. Det blir en balansgång kring vilken roll som väger över 

och det avgörs på kommunnivå där det finns stora skillnader och det går därför att tala om 

lokala välfärdssystem. Frivilligorganisationerna blir antingen komplement eller möjliggör den 

offentliga sektorns tillbakadragande och blir ersättare (Johansson 2002:16-21, Nordfeldt 

1999:186). De ekonomiska bekymren inom offentlig sektor och särskilt inom kommunerna 

gör att de vill pröva nya lösningar och samtidigt är det offentliga ifrågasatt från många olika 

håll (Bring 1999:7). 

 
Socialstyrelsen (2003:243) ser att Sverige närmar sig en internationell trend där frivilliga 

spelar en allt större roll i välfärdssystemet. Därför är det viktigt att Socialstyrelsen bevakar 

och ser till att den enskilde inte hamnar mellan stolarna. Jeppsson Grassman och Svedberg 

(1995:109-112) funderar över vilket värde och plats den svenska frivilligsektorn har i väl-

färdssamhället. De ser inget enkelt samband mellan frivilligsektorns storlek, dess ställning i 

förhållande till staten och omfattningen av människors ideella arbete. Svenskarna har en 

negativ attityd till att ersätta offentlig verksamhet med frivilliga insatser, däremot ser de att 

frivilligarbetet har ett egenvärde. Jonsson (2006:11) beskriver tendenserna till att frivillig-

organisationer tar över mer ansvar från kommunerna samt att de professionaliseras genom att 

anställa utbildad personal för att klara konkurrensen om ekonomiska bidrag. I Sahlins (2006) 

utredning framkommer att Kommunal i Stockholm säger nej till volontärprojektet. Kommunal 

anser att en verksamhet som innefattar välfärdsvolontärer inte är en uppgift för kommunen. 

Det volontärer gör ska ingå i ordinarie tjänster och om det inte hinns med så fattas folk. De 

kommunala verksamheterna är inte en plats där frivilligt arbete ska utföras enligt fack-

representanterna. De är kritiska till att volontärer utför uppgifter där personalnedskärningar 

har skett och ser det som en ersättningsstrategi. Det borde istället skapas arbeten för anställda 

som är i behov av lättare arbetsuppgifter (Sahlin 2006:22-24).  
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Gränsdragning 
Bring (1999:5) visar att frivilligsektorn har fått ett ökat intresse under 1990-talet och ses som 

en kraft och resurs som håller på att inta en mer central roll i välfärdssamhället. Samtidigt förs 

det en svår och känslig diskussion om gränserna och ansvarsfördelningen mellan sektorerna 

som är enormt viktig. Norlin och Olsson (2000:16) betonar att det är viktigt att inte glömma 

de fackliga organisationerna som samtalspartner eftersom många gränsdragningsdiskussioner 

handlar om roller mellan anställda och frivilliga. Syftet med Brings rapport från 1999 är att 

bidra till en realism i framtidsdiskussionerna istället för att ha överdrivet optimistiska för-

hoppningar till frivilligsektorn (Bring 1999:8). Socialstyrelsens (2003:239) granskning visar 

att många kommuner uttrycker öppenhet för de ideella organisationernas utmärkande drag och 

att kommunernas stöd och samverkansformer måste anpassas därefter. Johansson (2002:19, 

2005:35) ställer frågan om hur organisationer kommer att förhålla sig till gråzonen mellan 

komplement och ersättare när den offentliga sektorn skär ner på ambitionsnivån. 

 
Lundström (2004:44) skriver att det är mot bakgrund av den nya kontraktsbaserade kulturen 

som de politiska diskussionerna kring frivilligorganisationernas roll i välfärden ska förstås. 

Frivilligsektorn är för många politiker ett slags alternativ som kan ställas mot dem som vill 

privatisera. Vidare sammanfattar Lundström (2004:46) hur gången är mellan den sam-

verkande och kontraktsbaserade kulturen. I samverkanskulturen är relationerna byggda på 

tillit, ömsesidigt förtroende och samförstånd. I kontraktskulturen byggs däremot relationerna 

på en affärsmässighet med förhoppning att det ska ge fler och bättre insatser för pengarna och 

en ökad tydlighet. 

 
Substitutions-, komplementaritetsteorin och välfärdspluralism 
Teorier baserade på rollkategorisering kan användas för att förklara hur olika aktörer påverkar 

varandra med sin verksamhet. Staffan Johannson (2005:27-33) beskriver tre teorier som 

baseras på Blennbergers fyra rollkategorier. 

 
Enligt substitutionsteorin är det totala utrymmet av aktörer begränsat och detta kan leda till ett 

motsatsförhållande mellan ideella organisationer och stat. Ju mer verksamhet från den ena, 

desto mindre utrymme för verksamhet från den andra (nollsummespel). Om ideella 

organisationer tar över verksamhet från det offentliga finns risken att det offentliga drar sig 

tillbaka och då blir ideella organisationer ersättare. Välfärdspolitik kan också skapa en 

säkerhet att det offentliga alltid ansvarar vilket kan leda till minskat frivilligarbete. 
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Enligt komplementaritetsteorin kan de olika aktörerna inte ersätta varandra. Detta innebär att 

ökad verksamhet från en aktör inte begränsar den andre utan leder till total verksamhets-

ökning. Enligt denna teori finns inga direkta samband mellan offentliga och ideella 

organisationer. 

 
Välfärdsservice kan utföras av många olika aktörer som kan verka parallellt och kallas då 

välfärdspluralism. De kan ha olika kännetecken och det råder en viss konkurrens dem 

emellan, men det gemensamma är ändå att de ger ett visst alternativ. Välfärdspluralism 

innebär inte fri konkurrens och anpassning till marknaden. Tankarna bakom välfärdspluralism 

är ganska oklara och beskriver en utopi och Johansson tar som exempel den brittiska 

socialdemokratin tredje väg där de ideella organisationerna förväntas ha en mer aktiv roll. 
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FRÅN FRIKOM-PROJEKT VIA FRIVILLIGCENTRAL TILL 
VOLONTÄRBYRÅ 
 
I detta bakgrundskapitel redogör vi för hur Frikom-projektet har påverkat relationerna mellan 

olika aktörer, vad som var meningen med frivilligcentral och vilken betydelse Volontärbyrån 

har för rekrytering av frivilliga. Vi har använt både litteratur och empiri i vår bakgrund. 

 
Frikom-projektets betydelse 
Röda Korset konstaterar i mitten av 1980-talet att det saknas kunskap om det frivilliga sociala 

arbetets betydelse. I samband med socialtjänstutredningen i början av 1990-talet bildas Forum 

för Frivilligt Socialt Arbete. Forumet bildas med syfte att förbättra samverkan med 

kommunerna och även forskningen på Sköndalsinstitutet (numera Ersta Sköndal Högskola) 

utvecklas. Svenska Kommunförbundet i samarbete med ovanstående organisationer tar 

initiativ till Frikom som startar 1998 (Norlin & Olsson 2000:6-8). För att underlätta 

samarbetet behöver en mängd samverkansfrågor diskuteras och en av de viktigaste frågorna är 

att ha de fackliga organisationerna med som samtalspartner, då många gränsdragnings-

diskussioner handlar om roller mellan anställda och frivilliga (Norlin & Olsson 2000:15-16). 

Av 78 anmälda projekt väljs det ut elva delprojekt. Växjö kommun är ett av projekten och de 

grupper som prioriteras är personer med psykiska funktionshinder, missbrukare, äldre och 

barn (Norlin & Olsson 2000:56-58). 

 
Initiativtagare till projektet är både kommunen och Röda Korset och tanken är att förhindra 

mänskligt lidande, stödja svaga grupper, synliggöra det frivilliga arbetet och utveckla 

samverkan. De kommunalt anställda, politikerna och frivilligorganisationerna träffas regel-

bundet inom områden som hemvård, psykiatri och missbruk. Erfarenheter av projektet är att 

de frivilliga organisationerna har kunskaper om människors livssituation som kommunen 

saknar och samverkan med klientorganisationer ger både kommunen och frivillig-

organisationer nya perspektiv (Norlin & Olsson 2000:56-58). 

 
Diakonen i Svenska kyrkan som själv var med under Frikom-tiden anser att både 

Volontärbyrån och social ekonomi-gruppen har kommit till som ett resultat av projektet. Den 

anställde på RSMH berättar att de deltog i sammankomsterna med Frikom och säger att 

frivilligcentral var det som var tanken med det hela. Enligt dåvarande Frikom-tjänstemannen 

är varje frivilligorganisation unik och har sin speciella kompetens. De är också väldigt 
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flexibla jämfört med kommunens traditionella arbetsplatser. Det gjordes oerhört många 

aktiviteter under Frikom-åren och vidare framhåller hon:  

Sedan ska det vara balans i allt det där. Det är lätt att på något sätt att som kommunal-
tjänsteman eller vad man nu gör, kan man bli lite forcerad: ”Oj, det behöver vi, det skulle 
vara bra.” Det är väldigt viktigt att förslagen kommer från organisationerna och att vi då 
möts på något sätt på en lagom nivå. (Ansvarig tjänsteman Frikom-projektet 2006-11-21). 

 
 
Frivilligcentral för förmedling av ideella tjänster och mötesplats 
Frivilligcentralers tillkomst kan ses som ett uttryck för flera olika utvecklingstendenser och 

majoriteten har tillkommit på kommunala initiativ. Förhoppningen är att frivilligt arbete ska 

spela en större roll och utgöra en lösning på aktuella problem. Det ses som en metod att öka 

samverkan mellan de kommunala verksamheterna, de lokala frivilligorganisationerna och 

individer som är villiga att utföra ideellt arbete utan att tillhöra en organisation. Detta är ett 

exempel på en allmän internationell trend där människor organiserar sig mer tillfälligt och 

informellt. Gemensamt för frivilligcentralerna är att de fungerar som förbindelselänkar mellan 

givare och mottagare av frivilligarbete och att det ofta finns en koppling till den kommunala 

omsorgen. Det finns ofta en kommunalt avlönad samordnare men huvuddelen av det arbete 

som förmedlas är oavlönat frivilligt arbete. Majoriteten av mottagare och givare av tjänster är 

inte organiserade i någon förening och detta tyder på att genom frivilligcentralerna tillkommer 

mycket nya aktiviteter (Bring 1999:24-27).  

 
Brings (1999) skrift Välfärd i samverkan – om kommuner och frivilligsektorn inspirerade 

kommunalrådet (v) att skriva motionen om frivilligcentral och Kommunfullmäktige beslutade 

att inrätta en frivilligcentral 1999. Här redogörs för motionsbehandlingen kring ärende-

förteckning 99/000360 (Växjö kommun 2003). I april 1999 skriver kommunalrådet (v) en 

motion om inrättande av ”frivilligcentral” i Växjö kommun. Hon inleder motionen med: 

”Frivilligsektorn, tredje sektorn, civilt samhälle – det finns många namn på de aktiviteter och 

organisationer som inte faller inom offentlig sektor, företagssektor eller hushåll och 

individer. Gränserna är naturligtvis lite flytande” (Växjö kommun 2003). Vidare skriver hon 

att samhället står och faller med frivilliginsatserna och att frivilligsektorn kommer att behövas 

i framtiden. Hon exemplifierar detta med att genom frivilligarbete kan fler ensamma gamla få 

ett besök och psykiskt sjuka kan få kontakt med yttervärlden. Att-satsen i motionen lyder: 

”Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en frivilligcentral för förmedling av 

ideella tjänster och mötesplats.” (Växjö kommun 2003). Socialnämndens och omsorgs-
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nämndens majoritet uttalar sig positivt till frivilligcentral och beslutar enligt förslaget. När 

sedan Kommunfullmäktige 1999-12-16 fattar beslut i motionen går fullmäktige på förslaget 

att bifalla med 30 ja-röster mot 29 nej-röster. Kristdemokraternas ledamöter lämnar in en 

reservation där de är tveksamma till att en frivilligcentral ska vara en kommunal uppgift, 

istället vill de göra staten mindre och den enskilda människan större. De anser vidare att om 

frivilligarbetet socialiseras, så skapar det offentliga en samhällelig kontroll över förenings-

livet.  

 
Kommunalrådet (v) som skriver motionen säger att ingen är emot frivilligrörelsen men att 

många inte vill förstå vad det handlar om, ”det var bara ett evigt tjafsande år ut och år in om 

detta”. Enligt kommunalrådet (v) var det ingen kommunchef, ingen tjänsteman eller 

förtroendevald som tog itu med beslutet på allvar. Hon menar vidare att det fanns ett 

obegripligt motstånd inom kommunens förvaltningar och bland politiker: 

Kanske att jag var före min tid på något sätt. Det är ett sätt att förklara det på. Sen tror jag/-
--/vissa har ett politiskt motstånd och det är detta att frivilligrörelsen står för välgörenhet. 
Det är rent ideologiskt och det ska vi undvika. (Kommunalråd 2006-11-07). 

 
Kommunalrådet (v) anser att kommunen måste ta initiativet och att tankarna med en frivillig-

central, är just att koppla ihop de som har en timme över med dem som behöver en timmes 

sällskap, svårare är det inte för henne. 

 
Kommunals första funderingar kring vad som var meningen med frivilligcentral och volontär-

byrån handlade om ifall det var meningen att kommunen skulle ersätta personal med frivilliga 

ute på arbetsplatserna. De blev lugnade med ett ”blankt nej”. Organisationerna skulle få hjälp 

av Volontärbyrån för att få in nya aktiva, men Kommunal anser att detta inte får ske på deras 

medlemmars bekostnad. Sättet att rekrytera via Volontärbyrån kan enligt Kommunal medföra 

att de frivilliga inte vill ta på sig något ansvar utan bara göra något så länge de tycker det är 

kul. Båda omsorgsnämndspolitikerna anser att det var oklart vad frivilligcentral innebar när 

kommunfullmäktige fattade beslut i frågan. Den avgående nämndsordföranden (s) tror inte på 

en stor organisation med egen lokal och egen personal som ska samordna allt för då riskerar 

kommunen att ta över och ”släcka alla de tusen blommor som faktiskt blommar”. Det händer 

ingenting med motionen och Martin Tunström, ledarskribent på Smålandsposten ställer 

frågan: ”Är motståndet politiskt eller sätts käppar i hjulet av tjänstemän som ogärna vill se 

att ideella krafter får större betydelse?” (Tunström 2002 sid 2). 
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Volontärbyrån – en koppleriverksamhet 
Vad blir det då av motionen om Frivilligcentral? Vi hör talas om att det i Växjö kommun 

sedan mars 2006 finns en Volontärbyrå med en webbtjänst där det går att söka 

volontäruppdrag. Vi har nu förstått att Volontärbyrån är det som har blivit istället för frivillig-

central. Lennart Nylund (2006) beskriver att det finns ett stort intresse för frivilligarbete kring 

millenniumskiftet, men människor är mindre än tidigare intresserade av att driva en viss fråga 

eller vara medlemmar i en organisation utan de vill göra nytta genom att hjälpa andra. Detta är 

grunden till att Forum för Frivilligt Socialt Arbete grundar Volontärbyrån i Stockholm 2002 

och syftet är att underlätta kontakten mellan volontärer och frivilligorganisationer och att fler 

ska få ta del av ”engagemangets positiva kraft” (Volontärbyrån 2006). 

 
Diakonen i Svenska kyrkan är engagerad i Hela människan RIA, som arbetar framför allt med 

personer med ett missbruk och Öppna Dörren som har öppet hus för personer med psykiska 

funktionshinder. Inom dessa verksamheter är det svårt att rekrytera frivilliga. När det däremot 

gäller rekrytering av frivilliga till övrig verksamhet inom kyrkan såsom besöksverksamhet, 

stödgrupper och lunchservering, så uttrycker sig diakonen så här:  

Konfidenten3 som söker, han eller hon står på egna ben, kan vara en del i vår verksamhet, 
och själv vara frivillig. Ett tag är man hjälpsökande och så står man på egna ben: Oj, det 
här var så fint, kan inte jag få hjälpa till här? Så hittar jag på uppgifter som passar för dig. 
Så blir man inte bara en brukare utan blir givare samtidigt. Då växer man. (Diakonen i 
Svenska kyrkan 2006-11-29). 
 
Enligt diakonen har Växjö många duktiga frivilligarbetare i och med alla friska ålders-

pensionärer. På Röda Korset tror de att Volontärbyrån kommer att växa men däremot är det 

inte troligt att gruppen av frivilliga som efterfrågas av de äldre, som en kamrat i samma ålder, 

kommer att söka uppdrag den vägen. Framför allt är det universitetsstuderande som har vana 

med internet som söker uppdrag. De yngre har ofta inte klart för sig vad Röda Korset står för, 

men det vet däremot den äldre generationen. Ute på mindre orter inom Växjö kommun finns 

det ofta en Röda Kors-krets och via kretsen rekryteras nya frivilligarbetare. 

 

Enligt en anställd på RSMH innebär psykiatrireformen en väldigt stor förändring för 

kommunen, eftersom de får ett större ansvar för en grupp personer som de inte haft så stort 

ansvar för tidigare. De anser också att kommunen ska vara ansvarig för Volontärbyrån för att 

                                                 
3 Benämning av hjälpsökande som diakonen använder. 
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få stabilitet. Den förtroendevalde i RSMH framhåller att det finns behov av frivilliga inom 

verksamheten men att det behövs kontinuitet och de vill ha rätt personer: 

När folk kommer och går och kanske inte mår riktigt bra, behövs det kända ansikten. För är 
det någon här en månad eller två och sedan försvinner då tappar man tron. (Förtroendevald 
RSMH 2006-11-22). 

 
Ordföranden för Pensionärernas Hus tycker det är för långsökt med en Volontärbyrå. Hon vill 

gärna veta vilka personer och vilken bakgrund personerna har som hon skickar ut till gamla 

människor. Angående rekrytering av frivilliga säger hon: 

1976 var det ingen konst att få frivilliga men idag är det väldigt knepigt. De tycker att de är 
så unga när de är pensionärer idag så de vill göra så mycket annat. Nej, jag får själv vara 
tolk och fråga, det är ingen som får för sig att säga att de vill jobba frivilligt idag. Det är 
jättesvårt att veta hur det ska gå i framtiden. De kommer inte att göra ett handtag, 40-
talisterna! (Ordförande Pensionärernas Hus 2006-12-04). 
 
Den avgående nämndsordföranden (s) hävdar att det finns en brist på insikt i hur extremt 

mycket som görs i frivilligarbete i dag och att det inte ser likadant ut på alla ställen. Han tror 

inte att det fungerar med samma typ av verksamhet i hela kommunen och det måste inte heller 

vara likadant. Då finns en risk att ”döda alla de lokala initiativ som faktiskt finns” och som 

han tror är det som för utvecklingen framåt. Den tillträdande nämndsordföranden (kd) tycker 

det är viktigt att Volontärbyråns rekrytering sker via organisationerna och inte direkt av 

kommunen. Han tror inte att Volontärbyrån kommer att spela så stor roll, för ute i de mindre 

orterna fungerar rekryteringen ändå. Folk känner varandra och Röda Korset och kyrkan 

plockar upp de som de ser kan göra en insats. Kommunalrådet (v) säger att enligt 

Volontärbyråns stadgar kan inte Växjö kommun gå in och söka volontärer till någonting som 

sker i kommunal regi, utan det är bara föreningar som kan. Hon tycker det är ganska stränga 

statuter och volontärer får inte heller göra sådant jobb som utförs av proffs, alltså en kommun. 

 
Förvaltningschefen anser att innan Volontärbyrån fanns handlade det mycket om att 

föreningar tog kontakt på olika sätt och kommunen ordnade saker och ting tillsammans med 

dem. Hon säger att det finns oerhört mycket frivilligarbete oavsett om Volontärbyrån finns 

eller inte. Förvaltningschefen liksom politikerna är eniga om att administrationen inte får bli 

för stor kring Volontärbyrån utan att de måste vara rädda om det frivilligarbetet som finns. 

Det här med frivilligarbete tycker hon bara är bra, och tror att personalen också tycker om när 

Röda Korset eller PRO eller någon annan kommer till äldreboendena. 
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Alla uttrycker tydligt att rekrytering av frivilliga ska ske via föreningarna och organi-

sationerna och inte direkt till kommunens verksamhet. Förvaltningschefen tror att det 

frivilliga engagemanget hos den enskilde kan öka om det går att göra direkta insatser vid 

något enstaka tillfälle. Den ansvarige tjänstemannen för Volontärbyrån säger att ”vi bedriver 

egentligen en koppleriverksamhet, i positiv bemärkelse”. Det är många pensionärer som hör 

av sig till honom för att de har svårt att söka uppdrag via en dator. Han säger vidare att Växjö 

kommun som arbetsgivare aldrig skulle kunna gå in och söka volontärer: 

Då blir det frontalkrock med Kommunal och det ska man inte leka med. För då tar det död på 
allt. Men Röda Korset eller Svenska kyrkan eller Växjö Lakers skulle kunna göra detta som 
förening (Ansvarig tjänsteman Volontärbyrå 2006-11-09). 
 
Tjänstemannen på Volontärbyrån tycker det saknas föreningar och organisationer som söker 

volontärer. Kanske beror det på att för till exempel Pensionärernas Hus och RSMH som är 

mer brukarorganisationer, är det mycket viktigt vilka det är som engagerar sig och de vill 

själva hålla i rekryteringen. Dessutom är det svårt att få äldre sökande till uppdragen via 

datorn samtidigt som det är den grupp av frivilliga som efterfrågas mest. Ordföranden för 

Pensionärernas Hus har problem med att få frivilligarbetare bland de pigga pensionärerna. 

Diakonen i Svenska kyrkan upplever tvärtemot, att de inte har några problem med 

rekryteringen och ser Volontärbyrån som ett komplement. Han har inte heller svårt att 

rekrytera bland de som själva varit hjälpsökande. Däremot är det svårt att hitta lämpliga 

frivilliga till Hela människan RIA och Öppna Dörren och liknande problem har även RSMH. 

Flera olika aktörer upplever att Volontärbyrån inte har någon större betydelse på landsbygden 

för där sker rekryteringen av frivilliga naturligt.  
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ROLLER OCH GRÄNSDRAGNING MELLAN FRIVILLIG-
ORGANISATIONER OCH VÄXJÖ KOMMUN 
 
Det här är vår empiripresentation och som vi beskrev i metoddelen går vi igenom våra 

kategoriseringar med följande indelning: avantgarde, komplement, alternativ, ersättare och 

gränsdragning. För att ytterligare kunna se likheter och skillnader delar vi in vår empiri i 

undergrupperna: organisationer, brukarorganisationer, politiker och tjänstemän. Först jämför 

vi de olika undergrupperna med varandra och sedan gör vi en jämförelse dem emellan för att 

sedan i analysen jämföra empirin med den tidigare forskningen och teorin. 

 
Avantgarde 
Kommunals sektionsordförande kommenterar avantgarderollen med att frivilligorgani-

sationerna ser målen men har inte alltid medlen, utan använder kommunen i första hand när 

målen ska genomföras. Kommunals ansvarige för social ekonomi hävdar att även Kommunal 

måste se helheten och inte bara se till sina medlemmars intresse. Kommunal måste ta på sig 

en avantgarderoll för att påvisa utanförskap: 

Det är svårt för invandrare, missbrukare, ungdomar och det är svårt för många grupper att 
komma in i samhället. Därför har vi börjat satsa på det här med social ekonomin för att man 
ska få in en fot någonstans. Det handlar mycket om vilket samhälle vi vill leva i. Klart vi ska 
värna våra jobb men vi måste också värna om att alla på något sätt får möjlighet att komma 
in på arbetsmarknaden. Få med helheten. (Kommunals ansvarige för social ekonomi 2006-
11-23). 

 
Diakonen i Svenska kyrkan framhåller att upptäcka nya problem är något som frivilliga ska 

göra. Frivilligorganisationerna kan se problemen som finns i samhället och bevaka att 

offentliga sektorn gör sin del.  

 
Enligt den regionanställde på Röda Korset ingår det i Röda Korsets vision och stadgar att vara 

pionjär, likt avantgarderollen. Det ligger ett ansvar på alla Rödakorsare, i alla verksamheter, 

att upptäcka och påvisa problem. Enligt henne var det lättare förr i tiden då Röda Korset bland 

annat startade dagis och hemtjänst som sedan lämnades över till kommunerna. Hon blir 

chockad när hon inser hur mycket Röda Korset har lämnat över till kommunerna. Nu är det 

sociala nätverket ganska starkt så det blir speciella smånischer som Röda Korset går in i för 

att skapa något för en speciell grupp. Till exempel finns verksamhet för flyktingar som är 

tagna i förvar och ska hem och det är en grupp som hamnat mellan stolarna. Det blir mer 

sådana små nischer som Röda Korset nu upptäcker. 
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Vidare menar den regionanställde på Röda Korset att:  

…det är en ganska svår uppgift att försöka påvisa och kanske ta en diskussion med sin 
kommun eller vad det nu kan vara. Det är inte säkert att man som frivillig har lust med det. 
Det är något vi får ta hand om, att vi inte får glömma bort det, det är en av våra 
huvuduppgifter är att vara just pionjärer och spejare också. (Regionanställd Röda Korset 
2006-12-04). 

 
Röda Korset har en genomtänkt strategi för utbildning av frivilliga i att upptäcka nya 

problem, och de utvärderar kontinuerligt hela organisationen. Röda Korset tycker att sam-

hällsservicen har förändrats och går det tillräckligt långt är det något de kan påvisa, till 

exempel om det blir svårt för de äldre.   

 
Den förtroendevalda i RSMH säger att de försöker lyssna på medlemmarna och påtala det 

som de tycker är fel i samband med träffar med kommunen och landstinget. Ett exempel som 

framförs är att en person kan må för bra för att vara inlagd men må för dåligt för att vara 

hemma. RSMH kan då föra fram att det måste skapas något mellanläge som en tillfällig 

sängplats. Enligt RSMH är riksförbundet bättre på avantgarderollen eftersom de bland annat 

är remissinstans, men lokalföreningen försöker, trots begränsade resurser, att vara pådrivare 

och ser det som sin viktigaste uppgift. Ordförande för Pensionärernas Hus anser att hon kan 

föra fram pensionärernas åsikter eftersom hon sitter med i kommunens pensionärsråd. 

 
Den avgående nämndsordföranden (s) tycker att den frivilligverksamhet det ska satsas på 

handlar om rollerna som avantgarde och komplement. Bägge omsorgsnämndspolitikerna och 

förvaltningschefen tycker att mycket av diskussionerna förs fram i pensionärs- och handi-

kappråden där kommunen träffar representanter ungefär var sjätte vecka. Den tillträdande 

nämndsordföranden (kd) tillägger att det är en öppen dialog i råden och där sitter också 

tjänstemän som sedan kan plocka över tankarna i verksamheten. Enligt förvaltningschefen 

kan mer avgränsade områden som förs fram i råden komma igång ganska snabbt, medan 

andra saker kanske behöver arbetas med längre tid. Hon för också fram att frivillig-

organisationerna har sina roller och kommunen har sina:  

Sedan ligger det i sakens natur att de ska vara pådrivare, det är också naturligt att de i alla 
fall periodvis vill att kommunen ska göra mer än vad kommunen kan eller vill göra. Det har 
vi bara som ett exempel,---/, när vi började arbeta mer aktivt med anhörigföreningarna så 
hade de en längre lista från början vad de tyckte skulle göras. Den är kortare idag, för att vi 
gör mycket av det. Det visar just på deras pådrivande roll. (Förvaltningschef Växjö kommun 
2006-11-30). 
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Alla intervjupersoner är ense om att avantgarderollen är en viktig roll för organisationerna. 

Kommunal ser sin roll som pådrivare inte bara för sina medlemmar utan för att påvisa utan-

förskap och se helheten i samhället. Röda Korset ser sig som pionjärer i all sin verksamhet 

men tycker samtidigt att det kan vara en svår uppgift. Pensionärs- och handikapprådet fyller 

en stor funktion genom att vara det forum som används för att påvisa olika gruppers behov av 

förändringar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.  

 
Komplement 
Både organisationerna och ordföranden för Pensionärernas Hus hävdar att de inte ska gå in 

och ta över uppgifter inom till exempel hemtjänstens område, utan det handlar om att vara 

överens om att vara ett komplement. De är alla överens om att de har ett gott samarbete med 

Växjö kommun och att de arbetar bra ihop. Det viktigaste med att vara ett komplement till 

kommunen är att bryta isoleringen för den enskilde och få in denne i en gemenskap. Det 

sociala stödet är det viktiga och de frivilliga ska inte utföra hemtjänstarbete. Diakonen inom 

Svenska kyrkan framhåller också att de kan vara ett ”komplement till socialbidrag, från 

insamling som vi gör i kyrkan”. 

 
Omsorgsnämndspolitikerna är överens om att inte lägga ner verksamhet. Kommunen bygger 

ut träffverksamhet för äldre, och frivilligorganisationerna finns med som ett komplement. 

Precis som organisationerna tycker politikerna att isoleringen och ensamheten har ökat, och 

därmed ökar behovet av besöksverksamhet. Den tillträdande nämndsordförande (kd) säger: 

Skulle man avlöna folk i den utsträckning som folk vill ha besök, det skulle aldrig fungera. 
Utan det är oerhört viktigt att sådant sker på frivillig bas. Sedan är det självklart att också 
personalen inom sin arbetstid ändå kan vara en kontaktyta, men det är inte detsamma som 
att sitta och prata ett par timmar. Det kan vi aldrig avlöna folk för att göra. (Tillträdande 
nämndsordförande 2006-11-29). 

 
Den avgående nämndsordförande (s) exemplifierar komplement också mellan förvaltningarna 

där Arbete och Utveckling4 tagit över sysselsättningsansvaret med till exempel Atrium för 

personer med psykiska funktionshinder. Detta har lett till att ”ett 50-tal fler av dem som har 

någon psykisk diagnos har man lyckats skapa sysselsättning åt”. Omsorgsförvaltningen har 

fortfarande ansvaret för träffpunktsverksamheten.  

 
                                                 
4 Växjö kommuns förvaltning som bland annat ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor och 
vuxenutbildning, kommer att förändras vid årsskiftet i och med ny politisk styrning. Socialförvaltningen går ihop 
med Arbete och Utveckling och blir den nya nämnden Arbete och Välfärd. Beslut kommunfullmäktige 061214. 
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Förvaltningschefen tycker att det finns ett gott samarbete mellan frivilligorganisationerna som 

kompletterar kommunens verksamhet. Det finns pensionärsorganisationer som har aktiviteter 

som besöksverksamhet för äldre som inte är direkt hemtjänst eftersom de äldre behöver någon 

att prata med. Röda Korset är aktiva kring träffpunkter och boenden och kyrkan är bland 

annat aktiv inom särskilda boenden. RSMH ser sig inte som ett komplement utan mer som ett 

alternativ, och därför har de inte kommenterat denna roll över huvudtaget. 

 
Alternativ 
Representanter för Röda Korset, RSMH och Svenska kyrkan anser att alternativ är bra för att 

den enskilde har möjlighet att välja ett icke-offentligt alternativ. Frivilligledaren inom Röda 

Korset tycker att de kan ses om ett alternativ då många helt enkelt inte vill anlita kommunen 

utan vänder sig till en frivillig part.  

 
Både diakonen i Svenska kyrkan och RSMH tar upp aspekten kring att vara fristående och 

inte vara någon som registrerar, skriver journaler och utreder. Den enskilde ska kunna vara 

lite mer anonym och kravlös. Deras verksamhet kan vara ett bra alternativ för de som känner 

att de inte trivs i den kommunala och offentliga verksamheten. Diakonen inom kyrkan säger 

att när det gäller finansiering är det trots allt viktigt med samverkan med kommunen:  

Men sedan när man kommer till sådant som kostar, resurser, en svårt utslagen missbrukare 
som inte är behandlings/---/kan inte få hjälp i frivilligorganisationer, då måste man ta 
kontakt med socialsekreterare och det ska göras en utredning med vårdplan och om man 
lyckas/---/så det är ju samverkan mellan de frivilliga och det offentliga. Det kan vara 
alternativ också. (Diakon Svenska kyrkan 2006-11-29). 

 
RSMH framhåller också att personer kan vara växelvis på den offentliga träffpunkten och den 

ideella. Vidare framkommer att det finns en känsla hos många att kommunalt anställda i olika 

verksamheter har en maktposition som inte känns igen när det gäller den anställde på RSMH. 

Den förtroendevalda i RSMH uttrycker det så här:  

Kanske för du jobbar inte riktigt för brukaren utan du jobbar för kommunen. Vår anställde 
jobbar faktiskt för oss, det är vi som är hennes arbetsgivare. Hon jobbar för dem som 
kommer hit. (Förtroendevald RSMH 2006-11-22). 

 
Ordförande för Pensionärernas Hus framför att det inte finns något riktigt alternativ hos 

kommunen till den verksamhet som finns på Pensionärernas Hus. Enligt henne är det som nu 

finns i kommunal regi verksamhet för friska pensionärer som till exempel vävning. 
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Den tillträdande omsorgsnämndspolitikern (kd) säger att alla personer inte passar i samma typ 

av verksamhet och därför är det viktigt med alternativ. Frivilligorganisationer ställer upp och 

de är väldigt viktiga i de här sammanhangen. Sysselsättningen är viktig inom nämndens 

område och Atrium som är en ekonomisk förening är ett alternativ för personer med psykiska 

funktionshinder och han menar att: ”…det måste finns hela vägen med steg mellan riktigt jobb 

och bara att man umgås” säger den tillträdande nämndsordförande (kd). 

 
Förvaltningschefen tycker att det är viktigt med alternativ för grupper som kommer från andra 

länder och därför kan bidrag ges till föreningar med sådan aktiv verksamhet. Ibland kan 

kommunen samverka med alternativen. Som exempel nämner hon Röda Korset och deras 

samverkan med förvaltningen kring träffpunkt för anhöriga: 

Men det är ett alternativ som vi samarbetar kring. Väl fungerande samarbete med 
organisationerna är oerhört värdefullt så vi stödjer både när de är komplement och 
alternativ, och det kan man se genom att det är lite glidande skala mellan grupperna. 
(Förvaltningschef Växjö kommun 2006-11-30). 
 
Det är viktigt att vara alternativ, särskilt för RSMH eftersom det finns träffpunktsverksamhet 

för personer med psykiska funktionshinder både i kommunens, RSMHs och Öppna Dörrens 

regi. Pensionärernas Hus ser inte att det finns något alternativ i kommunen för deras 

verksamhet.  
 
Ersättare 
Kommunals sektionsordförande hävdar att i Växjö kommun kan inte frivilligorganisationer gå 

in och ersätta personal eftersom kravet är att alla ska ha utbildning till undersköterska. Det 

krävs ingen utbildning för att vara frivilligarbetare men det krävs ”att du har ett varmt hjärta, 

kan koka kaffe, har varma händer och kan vara en som sitter och lyssnar”.  

 
Här är tydligt att samtliga tycker att frivilligorganisationen inte ska vara ersättare utan ett 

komplement. Ingen vill hamna i ett läge där det finns risk för att frivilligorganisationerna ska 

ta över verksamhet från kommunen. Gränsdragningsdiskussionen finns här och det är viktigt 

med tydlighet kring gränserna även från frivilligorganisationernas sida. Röda Korset uttrycker 

att det är en balansgång mellan frivilligarbetet och hemtjänstens område, och nu finns ”Fixar-

Åke”5 i Växjö kommun. Risken att bli ersättare finns till exempel när servicen dras ner på 

                                                 
5 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Plusjobbaren ”Fixar-Åke” går in i enskildas hem och sätter upp till exempel 
tavlor, byter gardiner så att de äldre slipper att kliva upp på stolar och riskera fallskador. 
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landsbygden och frivilliga ledsagare behövs för att de äldre behöver åka längre än tidigare. Ett 

annat aktuellt exempel är de lokala träffpunkterna som är samverkan med omsorgs-

förvaltningen och Röda Korset. Om Växjö kommuns eget engagemang inte kommer att vara 

mer än ett halvår, blir det upp till frivilligorganisationen att ta över driften för verksamheten. 

”Annars blir det inget” som en regionanställd på Röda Korset uttrycker det. 
 
RSMH framför att anhörigföreningen IFSAP6 får ta mer ansvar när kommunen drar ner på 

verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. RSMH har värjt sig för att ta över och 

blir ersättare, de framhåller att det är viktigt att vara fristående för annars kan de inte kritisera 

och vara pådrivare. Ordföranden för Pensionärernas Hus hävdar att de inte ska ta över hem-

tjänstens roll. Dagcentraler har försvunnit när det varit brist på pengar och i dagsläget finns 

det bara ett sådant ställe kvar i kommunen.  
 
Den avgående nämndsordföranden (s) hävdar i ersättningsfrågan: 

Vi hamnar inte i det läget eftersom vi flyttar inte över något. Man får den diskussionen när 
man börjar spara och säger att någon annan kan ta över. Det gör inte vi. Då får man inte 
den diskussionen. Det har jag inte upplevt att vi har haft. (Avgående nämndsordförande 
2006-11-23). 
 
Liknande utgångspunkt har även kommunalrådet (v) som påpekar att det finns inget som helst 

stöd för att kommunen ska försöka få in frivilligarbetare på till exempel ett äldreboende och 

för att göra det som personalen gör idag. Vidare säger hon att för det första är det så gott som 

omöjligt och för det andra så är det inte meningen. Dåvarande Frikom-tjänstemannen tycker 

att det på något sätt verkar som att kommunen har rätt att förvänta sig att de här 

organisationerna ska göra en massa saker: ”Ja, lite bidrag så gör ni det, så fixar ni det”, och 

det skulle förminska organisationerna. 

 
Förvaltningschefen anser att kommunen har sitt uppdrag och att de inte söker någon som ska 

göra detta åt kommunen. Däremot är det rätt många människor som känner sig ensamma på 

ett sätt som hon inte tror att någon hemtjänst i världen råda bot på. Hon tycker att det är 

önskvärt att även vänner och andra personer kommer till dem som är ensamma och hälsar på, 

men självklart är det bra om personalen också har tid för att umgås. Dessutom påtalar 

förvaltningschefen att numera byggs kommunens särskilda boenden på ett sätt som gör att 

andra människor kommer in och till exempel äter och det blir ett naturligt utbyte. 

                                                 
6 Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar, en anhörigförening. 
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Den ansvarige tjänstemannen för Volontärbyrån säger att frågan egentligen handlar om vad 

som är kommunens skyldighet och vad som kan överlåtas på frivilligorganisationer. 

Kommunen kan inte frånta sig sitt ansvar utan har alltid det yttersta ansvaret och han ställer 

frågan:  

Är detta något som tagits ifrån Växjö kommun? Har Växjö kommun som arbetsgivare 
överhuvudtaget gjort detta tidigare? Skulle de överhuvudtaget tänka sig att göra det? Jag 
tror inte det. Då är det en förening eller en organisation, det är frivilliga som tar över detta. 
(Ansvarig tjänsteman Volontärbyrå 2006-11-07). 

 
Risk för att ta över betonas främst av Röda Korset när det gäller landsbygden. RSMH framför 

att anhörigföreningen riskerar att bli ersättare när kommunen drar ner på verksamhet för 

personer med psykiska funktionshinder. Pensionärernas Hus är en form av ersättning när det 

gäller dagcentraler för äldre.  

 
Gränsdragning 
Kommunals ansvarige för social ekonomi beskriver att ”Forum för frivilligt socialt arbete” i 

Stockholm jobbar gentemot fackförbund, kommuner och landsting och försöker hitta 

gemensamma riktlinjer och göra större överenskommelser. Enligt Kommunals sektions-

ordförande har facket varit tydligt med att syftet inte ska vara att kommunen slipper anställa 

mer personal. Det handlar inte bara om Kommunals medlemmar utan även om försäkrings-

ansvaret och tystnadsplikt när frivilliga går in i kommunens verksamhet. Hittills har detta inte 

setts som en hotbild, men det finns en gråzon. Kommunals sektionsordförande tycker att det 

inte får vara så att frivilligarbete slår sönder den offentliga sektorn. I länder i övriga Europa är 

det många volontärer som jobbar och Kommunal måste vara noga med att ”ha koll på varthän 

det barkar”. Kommunals ansvarige för social ekonomi hävdar:  

Det är A och O, tydligheten. Att man talar om att det här och det här har vi ingått ett avtal 
eller vad man ska säga, att det här accepterar vi att ni gör och inte mer. Det kan också bli 
något positivt av det. Våra gamla, till exempel kan må mycket bättre och vi får mer lättskötta 
äldre människor, att de mår bättre. Det är inte bara till nackdel. (Kommunals ansvarige för 
social ekonomi 2006-11-23). 

 
Kommunals sektionsordförande tillägger att frivilligarbete är positivt så länge det håller sig 

inom gränserna.  

 
Diakonen i Svenska kyrkan säger att det inte spelar någon roll om det är offentliga myndig-

heter eller frivilligorganisationer som hjälper människor utan fokus är på att den hjälp-

behövande får hjälp att lösa sina problem. Han tycker också att det är viktigt att egna resurser 
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tas tillvara. Det handlar om oss själva och hur vi vill bli bemötta om vi hamnar i en svår 

situation. ”Om jag har dåligt med pengar och behöver gå och söka efter hjälp. Om jag har ett 

eget nätverk så kanske jag inte behöver frivillighjälp.” Enligt diakonen är Svenska kyrkan i 

Växjö fullständigt överens med den politiska organisationen, både i omsorgsnämnden och 

socialnämnden, kring gränserna i rollerna mellan frivilliga och kommunen. Det är också 

frivilligsektorn som kan växa, tjänster blir det inte många till men det finns ingen gräns för 

hur många frivilliga som han kan engagera säger han.  
 
Den regionanställde i Röda Korset säger att det alltid finns en diskussion kring hur lagtexterna 

definieras, och hur långt samhällets ansvar sträcker sig eller inte. Frivilligledaren inom Röda 

Korset säger att det händer att frivilliga blir tillfrågade om att göra saker som borde ligga 

inom hemtjänsten. Det är speciellt svårt att hålla på gränserna när den frivillige inte har stöd 

av en frivilligledare. Under Röda Korsets utbildningar måste det påtalas var gränserna ska gå, 

och sen får den frivillige alltid göra ett individuellt ställningstagande vid varje tillfälle. 

  
Om däremot kommunen skulle ha sina egna frivilliga så ser Röda Korset det som en stor risk. 

De påpekar att det behövs samordning, utbildning och handledning, vilket kräver både tid och 

pengar. Den regionanställde på Röda Korset uttrycker följande kring gränsdragning: 

Socialtjänstlagen är svår att tolka, var drar man gränsen vad man har rätt till och vad ska 
samhället stå för. Det är inte tydligt för oss heller. Så länge de frivilliga tycker det är okej så 
är vi glada för att samarbeta. Bättre kvalitet tycker jag i vår verksamhet att man har 
samverkan med kommunen. De har också en professionalism som de kan dela med sig av, 
med demenssköterskor och att man får ta del av deras erfarenheter och kanske ringa dom 
och få handledning om det är någonting, därför har vi mycket att vinna på det också. 
(Regionanställd Röda Korset 2006-12-04). 
 
Även brukarorganisationerna betonar att det är viktigt att veta var gränserna går. Särskilt 

RSMH framhåller att eftersom de är beroende av pengar från kommunen så blir det så att drar 

kommunen ner så drar de ner på RSMHs verksamhet också. Detta kan leda till att RSMH inte 

kan göra det som kommunen egentligen vill att de ska göra.  

 
Ordföranden för Pensionärernas Hus hävdar att de har ett gott samarbete med fackförbundet 

Kommunal. Vidare resonerar hon så här kring gränserna: 

Det är egentligen kommunen som sköter gränserna och gränserna sätts uppifrån på högre 
ort vad som kommunen ska sköta och inte sköta. Det är ekonomin som styr mycket idag. 
(Ordförande Pensionärernas Hus 2006-12-04). 
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Avgående nämndsordförande (s) tror att om frivilligarbetet styrs upp och ska vara enhetligt 

och gälla hela kommunen, kan det leda till att kommunen tar ifrån organisationerna sitt själv-

bestämmande och till ökade krav. 

 
Enligt den tillträdande nämndsordföranden (kd) finns det alltid gränsdragningsproblem i all 

verksamhet, men det som är vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen är det självklart att 

kommunen ställer upp med. Vidare uttrycker han att ”grädden på moset”, handlar om att 

frivilligorganisationer går in och gör det som ligger ovanför det som går att kräva enligt lagen, 

men som är viktigt för människors välbefinnande. Om frivilligarbetare skulle gå in och göra 

rena vårdinsatser så måste samhällsekonomin ha rasat och han säger vidare att det är ovärdigt 

ett samhälle att inte samhällets medel ska kunna ge den vård och omsorg som folk behöver för 

att klara sitt dagliga liv. Slutligen säger den tillträdande nämndsordförande (kd):  

…det är klart att gränsdragningsproblemet är svårare när man pratar om de psykiskt 
handikappade därför att vad är vård och vad är vanligt mänsklig samvaro? Där är ju det här 
gränsdragningsproblemet mellan kommunen och landsting också. Där är det ju på psyksidan, 
vi har ansvaret för boendet och boendestödet men det som har med psykiatrin att göra, det är 
skillnad på äldreomsorgen, där har vi hemsjukvårdsinsatserna också. (Tillträdande nämnds-
ordförande 2006-11-29). 
 
Kommunalrådet (v) tycker inte att gränsen mellan det offentliga och det övriga är statisk utan 

det som i dag är offentligt kan bli privat eller ideellt och tvärtom. Gränsen måste ju kunna 

vara flytande beroende på hur verkligheten är och hur samhället är konstruerat. Enligt henne 

vill gärna organisationer ha bidrag och medverka i samhällsutvecklingen, men de vill inte 

detaljstyras. Där finns en risk och kommunen måste ha en fortlöpande diskussion med 

frivilligorganisationerna.  
 
Den ansvariga tjänstemannen för Volontärbyrån säger att Kommunal har varit oroliga för 

både sina medlemmars jobb och för att kommunen själv skulle söka volontärer till verksam-

heten när Volontärbyrån startade. Han uttrycker vidare att andra kommuner går in och söker 

egna volontärer, men Växjö kommun har inte avsikt att göra det. 

Men Kommunal är då ett fackförbund som har makt bakom sig därför så har vi försökt få 
dem att förstå att det här är ingen fara för dem, de kommer inte att bli arbetslösa för att det 
finns något som heter Växjö Volontärbyrå. (Ansvarig tjänsteman Volontärbyrå 2006-11-07). 
 
Förvaltningschefen menar att det viktigaste inte är vem som ordnar till exempel träffpunkter 

utan det viktiga är att äldre och personer med psykiska funktionshinder har tillgång till 

verksamheten och att kommunen på alla sätt ska stödja detta. Genom att stödja organisationer 
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som Röda Korset, Demensföreningen och RSMH på olika sätt så kan de göra sitt arbete bättre 

och då leder det till att ett antal personer mår bättre och behöver lite mindre omsorg. Det finns 

hela tiden ett utbyte i detta och kan kommunens medel användas på ett riktigt sätt så räcker 

pengarna till mer. Förvaltningschefen tror att det tidigare har funnits starkare gränser där 

många kunde säga ”det här är vårt område och det här har vi haft och man kanske inte riktigt 

släppte in på samma sätt”. Exempelvis tar hon upp planeringen kring ett nytt äldreboende där 

det finns med en person från pensionärsrådet tidigt i processen, som företrädare, både för 

pensionärerna och för pensionärsorganisationerna. Detta görs för att pensionärerna ska få mer 

inflytande, och inte för att kommunen har svårt att planera själva. Denna samverkan är något 

som hon tror har ändrats över tid och hon hävdar att det här är ett viktigt framtidsområde då 

efterfrågan kommer att öka på frivilligorganisationerna. 

 
Alla tycker samstämmigt att tydlighet är A och O kring gränsdragning men kommunalrådet 

(v) beskriver gränserna som flytande. Organisationerna och kommunen har båda ett utbyte av 

samverkan. Diakonen i Svenska kyrkan hävdar att det viktigaste är att människor får hjälp, 

inte vem som utför hjälpen. 

 
Fanns ”grädden på moset” förr? 
I flera intervjuer kom vi in på diskussionen kring om ”grädden på moset” eller ”guldkanten på 

tillvaron” var något som tagits bort nu eller om det någonsin hade funnits i kommunens 

verksamhet. Avgående nämndsordförande (s) håller inte med om beskrivningen att det var 

bättre förr, det har princip aldrig funnits någon ”grädden på moset” i kommunal regi. Han 

relaterar till ett TV-program som byggde på gamla aktuelltreportage där de granskade äldre-

verksamheterna 1965, 1975, 1985, 1995 och 2005. Det konstaterades att personalen under 40 

år sagt samma sak. ”Vi har inte längre tid att prata med de gamla”. Men frågan ställdes om 

vi någonsin haft den tiden och svaret blev att detta är något som vi bara tror att vi haft. 

Avgående nämndsordförande (s) hävdar att kommunen möjligen gjorde en verksamhet för 

pigga, friska, manliga pensionärer på 1970-80-talet: 

Var man 68 år och man, och blev änkling eller var ensam av något slag, så fick man en 
helinackorderingsplats där man blev uppassad och någon bäddade sängen, tvättade och 
lagade maten åt en. Trots att man var pigg och frisk, det inträffade. De får överhuvudtaget 
inget stöd idag, de som kunde få en ålderdomsplats på 1970-talet, därför att de helt enkelt 
inte behöver det. (Avgående nämndsordförande 2006-11-23). 
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Avslutningsvis hävdar han att han inte klassar det som att vi har tagit bort ”grädden på 

moset”, att pigga, friska människor får sköta sig själva, även om de råkar vara pensionärer och 

80 år. Det finns inget skäl till att lägga resurser på friska personer oavsett ålder. 

 
Förvaltningschefen uttrycker sig liknande när hon tittar tillbaka på det som ibland beskrivs 

som att allting var bättre förr. Det går att säga att de allra flesta av de som kommunen idag ger 

omsorg och hemsjukvård över huvud taget inte fanns i kommunal verksamhet förr, utan de 

låg i fyra- eller sexrumssalar på långvården. Hon ställer sig frågan om det kan vara så att de 

som förr fick hemtjänst var relativt pigga. Det finns de som beskriver att de äldre förr kunde 

få hjälp med både bärplockning och syltkok. Hon undrar om frivilligorganisationerna 

verkligen går in idag och gör det som kommunen gjorde då. Kommunals sektionsordförande 

hävdar att i början av 1990-talet så kunde faktiskt folk ha tid med att sitta ner en stund och 

göra det lilla extra men idag finns inte den luften i schemat. Den här sista diskussionen kring 

”grädden på moset” och om det var bättre förr kommer vi att vidareutveckla i vår resultat-

diskussion. 
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ANALYS 
 
Vi vill här fokusera på de mest utmärkande dragen i rollkategorierna och gränsdragnings-

problematiken som de beskrivs i teorier och tidigare forskning. För att få en större helhets-

förståelse för vad rollerna innebär och hur gränsdragningarna mellan kommunens och 

frivilligorganisationernas roll hanteras, jämför vi det som framkommer i vår empiri med 

teorier och tidigare forskning. 

 
Från röst till service 
Organisationerna riskerar att minska sin roll som opinionsbildare om de samarbetar för nära 

med det offentliga och samtidigt är organisationerna beroende av ekonomiska bidrag. Som 

exempel på avantgarderollen är det frivilligorganisationer som får upp problemet med 

hemlöshet på den politiska dagordningen igen genom sin pådrivande, opinionsbildande roll 

(Nordfeldt 1999:186). Ökad styrning av frivilligorganisationernas verksamhet kan leda till att 

friheten begränsas och att de blir en del av en marknad. Frivilligorganisationernas ideologi 

kan minska i betydelse och det blir en omvänd samtalsordning där frivilligorganisationerna 

förändras från att vara en röst till att utföra service (Socialstyrelsen 2003:241, Jonsson 

2006:11).  

 
I Växjö kommun försöker Kommunal ha ett helhetsperspektiv på utanförskapet i samhället 

och då ser de sig själva som påtryckare och ser inte bara till sina egna medlemmars intressen. 

Diakonen i Svenska kyrkan tycker att frivilliga ska bevaka att kommunen gör sin del. För 

Röda Korset är det en mycket viktig uppgift att vara pionjär, som är en slags avantgarderoll 

men de tycker att det är en svår uppgift för frivilliga att upptäcka och påvisa olika problem i 

samhället. I deras frivilligutbildning påtalas detta som den viktigaste uppgiften för en 

Rödakorsare, och för att behålla sin självständighet försöker Röda Korset hitta nya områden 

eller nischer att arbeta med som till exempel flyktingar som är tagna i förvar och ska skickas 

hem. RSMH på riksnivå är bra på att påverka och driva frågor eftersom de bland annat är en 

remissinstans, och RSMH i Växjö påverkar både kommun och landsting när det uppkommer 

nya problem för medlemmarna. Politikerna och alla tjänstemän anser att de har en öppen 

dialog med organisationerna genom pensionärs- och handikappråden. Ibland vill 

organisationerna att kommunen ska göra mer än de vill och kan, och det är naturligt att de 

driver på kommunen.   
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Den unisona komplementfunktionen 
Marie Nordfeldt (1999:91) har i sin avhandling studerat hemlöshet i Stockholm och Göteborg 

där hon beskriver att frivilligorganisationerna är extra välfärdsförstärkare. Johansson 

(2005:29) skriver också om frivilligorganisationerna som komplement till det grundarbete 

som den offentliga sektorn utför. Statsminister Reinfeldt (Regeringen 2006) använder 

begreppet komplement i sin regeringsförklaring och tar upp vikten av ökad samverkan mellan 

offentlig, ideell och privat sektor för att utveckla samhället. Sahlin (2006:10) beskriver att i 

Bromma stadsdel ska frivilliga utgöra ett komplement inom främst äldreomsorgen och att det 

är viktigt att kunna erbjuda ideella insatser eftersom Stockholms stad har dålig ekonomi.  

 
Alla aktörer i Växjö kommun är överens om att frivilligorganisationerna ska vara ett 

komplement till kommunens verksamhet. Det handlar inte om att gå in på hemtjänstens 

område utan snarare om att bryta isolering och ensamhet för människor. I Växjö kommun 

läggs för tillfället inte ner några verksamheter utan de bygger istället ut träffverksamheter där 

frivilligorganisationerna finns med som komplement. Behoven av gemenskap, både enskilt 

och i grupper, är mycket större än vad kommunens anställda kan tillgodose. Det är viktigt att 

frivilligorganisationerna kompletterar kommunen och alla inblandade tycker att samarbetet 

och samverkan fungerar bra när organisationerna utgör ett komplement. RSMH ser sig inte 

som ett komplement över huvudtaget utan mer som ett alternativ till liknande verksamhet för 

personer med psykiska funktionshinder som också kommunen och Öppna Dörren har. 

 
Frivilligorganisationer som icke-offentliga alternativ 
Nordfeldt (1999:153,181) visar på vikten av alternativ eftersom många frivilligorganisationer 

når dem som inte vill ha kontakt med myndigheter. Många känner sig mer respekterade och 

mindre kontrollerade när välfärdstjänsterna utförs av frivilligorganisationerna och tycker att 

de många gånger kan få ett bättre bemötande skriver Socialstyrelsen (2003:243). Nordfeldt 

(1999:190) anser att rollen som alternativ producent av välfärdsservice gör att frivillig-

organisationerna får högre status. 

 
I Växjö kommun säger representanterna för RSMH, Röda Korset och Svenska kyrkan att det 

är viktigt att kunna vara ett icke-offentligt alternativ för att den enskilde ska ha möjlighet att 

välja. Många vill inte heller ha kontakt med myndigheter för att riskera att bli utredda eller 

registrerade. När det däremot krävs finansiering för olika insatser är det svårt för 
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frivilligorganisationerna att vara ett alternativ fullt ut. RSMH framhåller att när det finns 

valfrihet går det att välja att besöka både kommunens och frivilligorganisationernas alternativ 

växelvis och inte utesluta något alternativ. Representanten för Pensionärernas Hus hävdar att 

det inte finns något kommunalt alternativ till deras verksamhet utan det som finns är för friska 

pensionärer.  

 
Den tillträdande nämndsordföranden (kd) för fram att alla personer inte passar i samma typ av 

verksamhet. Sysselsättning är viktig inom området för personer med psykiska funktions-

hinder, och här måste det finnas alternativ hela vägen mellan att bara umgås till ett riktigt 

arbete. Förvaltningschefen framhåller att det är viktigt att det finns samverkan kring 

alternativen och som exempel visar hon på anhörigvårdares träffpunkt där Röda Korset och 

omsorgsförvaltningen samverkar. 

 
Risk för att bli ersättare 
Johansson (2002:19) och Nordfeldt (1999:186) skriver att om frivilligorganisationerna tar allt 

mer ansvar för en grupp och gör det till sin nisch kan det bli så att det offentliga lägger ner 

verksamheten för just den gruppen. Frivilligorganisationerna blir ersättare och om inte de 

ställer upp så finns det ingen hjälp för dessa människor. Bring (1999:7) anser att det ofta är 

ekonomiska svårigheter som gör att kommunen lägger över ansvaret på frivillig-

organisationerna men samtidigt är den offentliga sektorn ifrågasatt. Socialstyrelsen 

(2003:243) inser att det är viktigt att bevaka så att den enskilde inte hamnar i kläm när 

frivilligorganisationerna spelar större roll och ersätter kommunal verksamhet. Svenskarna har 

över lag en negativ inställning till att ersätta offentlig verksamhet med frivilliga insatser. 

Enligt Sahlin (2006:22-24) är Kommunal i Stockholm negativa till att frivilliga utför uppgifter 

där det görs personalnedskärningar. De ser det som en ersättningsstrategi från kommunens 

sida och menar att det istället borde skapas arbetstillfällen för anställda som är i behov av 

lättare arbetsuppgifter.  

 
Nordfeldt (1999:186) påpekar att det är på kommunnivå det avgörs om frivillig-

organisationerna risker att bli ersättare eller inte. I Växjö kommun säger samtliga att 

frivilligorganisationerna inte ska vara ersättare utan ett komplement, och ingen vill riskerar att 

de tar över verksamhet från kommunen. Kommunal i Växjö hävdar att frivilliga inte kan gå in 

och ersätta personal eftersom det finns krav på utbildning till undersköterska. Enligt Röda 
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Korset finns det ändå en risk att frivilligorganisationerna blir ersättare när kommunen drar ner 

servicen på landsbygden. De för också fram dilemmat med samverkan kring träffpunkter där 

kommunen kanske drar sig tillbaka från samarbetet och Röda Korset måste ta över driften om 

verksamheten ska kunna fortsätta. RSMH framhåller sin självständighet genom att vara 

avantgarde, och den rollen går inte att ha om de blir ersättare. Den ansvarige tjänstemannen 

för Volontärbyrån hävdar att kommunen inte kan frånta sig sitt yttersta ansvar för 

medborgarna och därför kan inte frivilligorganisationerna bli ersättare annat än till sådant som 

inte ingår i kommunens skyldighet. Enligt Socialtjänstlagen 2 kap, 2 §, framgår: ”Kommunen 

har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver.” (SFS 2001:453). 

 
Den svåra gränsdragningen 
Frivilligorganisationerna har fått en mer central roll i välfärdssamhället och samtidigt förs en 

svår och känslig diskussion om gränserna och ansvarsfördelningen mellan frivillig-

organisationerna och den offentliga sektorn (Bring 1999:5). Det framhålls särskilt att det är 

viktigt att ha med de fackliga organisationerna som samtalspartner då många gränsdragnings-

diskussioner handlar om roller mellan anställda och frivilliga (Norlin & Olsson 2000:15-16). 

En annan aspekt är hur frivilligorganisationerna kommer att förhålla sig till gråzonen mellan 

att vara komplement och att ersätta den offentliga sektorn när kommunerna skär ner i 

verksamheten (Johansson 2005:35). 

 
Kommunal i Växjö hänvisar till att det finns nationella överenskommelser och gemensamma 

riktlinjer mellan kommuner, landsting och fackförbund, men hävdar att det finns en gråzon i 

gränsdragningen kring anställda och frivilliga i kommunal verksamhet. De påpekar att 

tydligheten är viktig och att Kommunal är noga med att bevaka så att inte gränserna 

överskrids. Diakonen i Svenska kyrkan är den enda som framhåller att det inte spelar någon 

roll vem som utför hjälpen utan fokus är på att människor får den hjälp de behöver. Svenska 

kyrkan är ändå överens med den politiska organisationen kring gränserna mellan frivilliga och 

Växjö kommun. Röda Korset tycker att gränsdragningarna är svåra eftersom den enskilde 

frivilligarbetaren ofta ställs inför valsituationer kring att göra uppgifter som borde vara 

hemtjänstens. Särskilt svårt är det att hålla gränserna på landsbygden, men dessa frågor är 

något Röda Korset betonar på sina egna utbildningar. Röda Korset tycker också att det är 

svårt att avgöra var gränserna går eftersom Socialtjänstlagen är svår att tolka. Det framhålls 
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från flera håll att det är viktigt att veta var gränserna går och RSMH tycker att det kan vara 

svårt att vara bidragsberoende av kommunen och samtidigt vara pådrivare och göra det som 

kommunen vill att de ska göra. Ordförande för Pensionärernas Hus tycker att det är 

kommunen som sköter gränserna, att de sätts uppifrån och att det är ekonomin som styr.  

 
Den tillträdande nämndsordföranden (kd) framhåller att det alltid finns gränsdragnings-

problem men det är svårare när det gäller personer med psykiska funktionshinder. Där finns 

problem med gränserna vad som är vård och vad som är gemenskap. Kring den här gruppen 

finns också gränsdragningsproblem mellan kommunens och landstingets ansvar och mellan 

vilken roll socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen spelar. 

 
Avslutande analys 
Både substitutionsteorin och komplementaritetsteorin bygger på att offentliga och ideella 

organisationer har olika roller. Enligt substitutionsteorin kan de ersätta varandra men enligt 

komplementaritetsteorin kan de bara komplettera varandra (Johannson 2005:27-33). Många 

forskare och även våra intervjupersoner anser att rollen som komplement som den beskrivs i 

komplementaritetsteorin är att föredra, men samtidigt finns tendenser att frivillig-

organisationer blir ersättare som i substitutionsteorin. Under välfärdsstatens framväxt startade 

många frivilligorganisationer verksamhet som staten sedan övertog ansvaret för. Som 

exempel nämner Röda Korset i Växjö att de startade verksamhet som dagis och hemtjänst. 

Under perioden då staten var stark spelade frivilligorganisationerna mindre roll och riktade 

istället in sig på nya nischer. Efter 1990-talet ser vi en tendens till att frivilligorganisationer 

återigen tar över ansvaret och det offentliga drar sig tillbaka. Precis som Johansson (2005:35) 

ställer vi oss frågan om hur organisationer kommer att förhålla sig till gråzonen mellan 

komplement och ersättare när den offentliga sektorn drar ner på ambitionsnivån.  

 
Nordfeldt (1999:186) beskriver något som hon kallar lokala välfärdssystem eller välfärdsmix 

med olika alternativ. Hon anser att det blivit ett mer tydligt behov av ett geografiskt 

perspektiv i förståelsen av frivilligorganisationers roll på socialpolitikens område, eftersom de 

spelar olika roll på olika platser i landet. När vi pratar om välfärdsmix är det inte bara den 

offentliga sektorn och de ideella organisationerna som menas utan många andra aktörer finns 

med som till exempel privata företag, kooperativ och icke-vinstdrivande företag. Den tidigare 

forskningen och teorin utgår ofta från ett nationellt perspektiv. Sannolikheten för att frivillig-
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organisationerna ska bli ersättare är störst när behoven som finns i samhället är större än 

resurserna. När det sker neddragningar i kommuner samtidigt som frivilliga ersätter personal 

uppkommer det gränsdragningsproblem och det är också ett problem om det inte finns någon 

dialog mellan parterna eller om den är otydlig. I större städer finns ofta många olika alternativ 

som kan beskrivas som en välfärdsmix. För tillfället drar Växjö kommun inte ner på 

omsorgsnämndens verksamhet, utan bygger istället ut till exempel träffpunktsverksamhet, och 

det finns en pågående dialog om var gränserna går mellan olika roller i Växjö kommun. Växjö 

kommun består både av stad och landsbygd och som exempel på välfärdsmix har Växjö 

kommun lagt ut hemtjänsten på entreprenad. Det privata vårdföretaget som kommer att 

tillhandahålla hemtjänsten är bara intresserade av ett antal hemtjänstområden inom Växjö 

innerstad och vill inte vara ett alternativ när det gäller landsbygden. Röda Korset upplever att 

de har lättare att hålla på gränserna i Växjö stad jämfört med Växjö landsbygd där frivilliga 

ibland går in i hemtjänstens område och blir ersättare. De säger också att när servicen dras ner 

på landsbygden, finns ändå behoven kvar. Om vare sig den offentliga sektorn eller frivillig-

organisationerna finns undrar vi vem som då ska stå för välfärden. 
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DISKUSSION 
 
Här nämner vi kort något om metoden för att sedan diskutera mer kring resultatet. I resultat-

diskussionen reflekterar vi kring vad vi kommit fram till utifrån vårt syfte att analysera olika 

aktörers syn på roller och gränsdragningar mellan frivilliga insatser och offentlig verksamhet i 

Växjö kommun och våra frågeställningar kring hur olika aktörer uppfattar frivillig-

organisationernas roller i förhållande till kommunen och hur gränsdragningen hanteras. Vi 

redogör också för de idéer och tankar vi fått som skulle kunna användas i framtida forskning. 

 
Trovärdighet och verifierbarhet 
I metodkapitlet diskuterade vi fortlöpande för- och nackdelar med vår valda metod. 

Reliabilitet handlar om datamaterialets tillförlitlighet och reliabiliteten är hög om data-

insamlingen och undersökningens uppläggning ger säkra data (Grønmo 2006:220). Grønmo 

hänvisar till bland annat Tove Thargaard som menar att det är så stora skillnader mellan 

kvantitativa och kvalitativa studier att begreppet trovärdighet bör användas istället för 

reliabilitet i kvalitativa studier. Enligt Grønmo (2006:228) och Patel (2003:102ff) är det svårt 

att beräkna och testa reliabiliteten i kvalitativa studier eftersom processer sker under hela 

datainsamlingsprocessen och materialet inte är så strukturerat som i kvantitativa studier. 

Validitet handlar om datamaterialets giltighet för de problemställningar som skall belysas och 

att forskaren gör det som är avsikten (Grønmo 2006:221). Grønmo (2006:230ff) hänvisar 

även här till Thargaard som menar att begreppet verifierbarhet kan användas istället för 

validitet, men det är samma typ av kvalitetsvärdering av data som görs. 

 
Vi redovisade i metodkapitlet hur vi gick tillväga, hur vi gjorde våra urval och avgränsningar, 

om vår förförståelse och de etiska överväganden vi gjorde. Vi tycker att metoden var bra för 

att få svar på våra frågeställningar. Många av dem som vi intervjuade tyckte också att det var 

bra att få tänka till kring vilken roll som frivilligorganisationer har i förhållande till 

kommunen. Att inte intervjuerna var strukturerade med särskild intervjuguide gjorde att vi 

fick mycket bra information och vi lärde oss mycket eftersom personerna fick prata ganska 

fritt kring Blennbergers rollkategorisering. Vi tror att det skulle kunna gå att göra en liknande 

studie eftersom vi har redovisat tydligt hur vi har gått tillväga och det är troligt att resultatet 

blir liknande. Vi inser att intervjupersonerna pratar positivt om sin verksamhet men tro-

värdigheten i studien ökar när flera källor har liknande inställning och bekräftar varandra. 
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Resultatet vi kom fram till och förslag på framtida forskning 
Det har varit stora förändringar under 1990-talet och frivilligorganisationerna har fått ta en 

större roll och riskerar att bli ersättare särskilt om kommunerna drar ner på sin verksamhet. Vi 

tror att det är lättare att bli ersättare om rekrytering av frivilliga sker direkt via kommunen. 

Detta sker inte i Växjö kommun i dagsläget, men vi ha förstått att andra kommuner rekryterar 

på det sättet, som exempel nämner vi Umeå och stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg. 

Frågan är i allra högsta grad aktuell eftersom Forum för Frivilligt Socialt Arbete så sent som i 

slutet av november 2006 antog en ny policy där det framgår att det ideella arbetet bör 

organiseras av organisationerna och inte direkt av kommunerna. Röda Korset beskriver att om 

den enskilde inte har någon organisation bakom sig, inte heller får någon utbildning eller stöd, 

är risken större att bli använd på fel sätt. Vi tror inte att det är så enkelt som att den som har 

en timme över, ger till någon som behöver en timme. RSMH framhåller vikten av kontinuitet 

och långvariga relationer och det passar dåligt ihop med det nya sättet att engagera sig. För 

vidare forskning skulle det vara intressant att forska kring människors nya fria sätt att 

engagera sig och vilka drivkrafter de har. Det skulle vara intressant att veta vilken ålder, kön 

och yrke volontärerna har och om frivilligarbetet har ökat eller minskat. Det skulle också vara 

intressant att studera vilken betydelse det i förlängningen har för demokratin om det är så att 

folkrörelserna urholkas. 

 

Om kommunen har egna volontärer/frivilliga och det blir färre medlemmar i föreningar kan 

det leda till svårigheter att vara avantgarde och en röst för grupperna som företräds. Vi kan 

konstatera att vi själva blev förvånade över att Kommunal i Växjö framhåller helhets-

perspektivet kring att vara en företrädare för människor som upplever utanförskap och inte 

bara ser till sina medlemmars intresse. Ett dilemma med avantgarderollen är att om nya behov 

och grupper förs fram behövs mer resurser. Om inte kommunen kan öka sin verksamhet i och 

med sämre ekonomi får även frivilligorganisationerna minskade bidrag. Det kan leda till att 

behov som kommer upp till ytan ändå inte går att åtgärda och leder till att nya grupper inte får 

någon hjälp. Detta i sin tur kan leda till att ingen vill ta på sig rollen som avantgarde. Frågor 

vi ställt oss under uppsatsens gång är vad som händer med organisationen när de tappar sin 

avantgarderoll och istället får fylla en servicefunktion. Något som också kan forskas vidare 

kring är hur kommunernas nedskärningar påverkar påtryckarrollen. 
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Om organisationerna vill att kommunen ska göra mer än vad de kan och vill, leder det 

automatiskt till frågan om vad kommunen egentligen måste göra enligt lagen och vad som 

inte kan läggas över på andra. Enligt Socialtjänstlagen framgår: ”Kommunen har det yttersta 

ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.” 2 kap, 

2 § (SFS 2001:453). Vi undrar då vem det är som avgör vad människor behöver. Det är 

speciellt svårt med verksamhet som riktar sig till personer med psykiska funktionshinder att 

avgöra vad som är vård och vad som är gemenskap, men är det inte likadant för äldre undrar 

vi. Om kommunen satsar förebyggande så att människors tillvaro upplevs som meningsfull 

tror vi att människor mår bättre samtidigt som kommunen sparar pengar. Men när samhället 

bara ser den medicinska omvårdnaden som kommunens ansvar så är det lätt att missa helheten 

och människor kanske inte får det stöd och den hjälp de behöver. Det verkar som om hem-

tjänstens uppgifter är viktigare eftersom det krävs utbildad personal, men den sociala 

omsorgen kan vem som helst sköta utan utbildning. Den medicinska kontra den sociala 

omsorgen är något som skulle vara intressant att undersöka vidare.  

 
I flera intervjuer kom vi in på om ”grädden på moset” eller ”guldkant på tillvaron” är något 

som alltid har funnits i kommunens verksamhet eller om det är något som tagits bort. Den 

avgående nämndsordföranden (s) hävdar att ”grädden på moset” aldrig har funnits och att 

personalen alltid har sagt att tiden inte räcker till för pratstunder och gemenskap med de äldre. 

Hur det var förr och vilka kommunens och frivilligorganisationernas roller var är också ett 

ämne som borde utforskas mer, eftersom det verkar vara en mytbildning kring hur mycket 

bättre det var förr. Frågan är också om det går att jämföra till exempel äldreomsorgen förr och 

nu eftersom de människor som kommunen idag ger vård och omsorg till över huvud taget inte 

fanns i kommunal verksamhet utan inom långvården liggandes i flerbäddsrum. De som 

däremot fick hemtjänst förr eller bodde på ålderdomshem var relativt pigga jämfört med dem 

som idag bor i kommunens äldreboenden. Precis som den avgående nämndsordföranden (s) 

ställer vi oss också frågan om det kan kallas att kommunen har tagit bort ”grädden på moset”, 

att pigga, friska, ofta manliga pensionärer får sköta sig själva, även om de råkar vara 80 år.  

 
Det har framkommit att det är viktigt med alternativ för dem som inte vill ha kontakt med 

myndigheter och inte bli registrerade. Det fungerar så länge det inte handlar om insatser och 

stöd som kostar mycket pengar, för då krävs samverkan med kommunen. Å andra sidan kan 

det vara fel att vara för beroende av en frivilligorganisation, för då kanske människor inte får 
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de insatser de behöver och många gånger har rätt till. För oss handlar det inte bara om 

kontroll, registrering och utredning utan i grunden handlar det om rättssäkerhet för den 

enskilde medborgaren. Vi har också funderat kring vilka alternativ det finns för människor 

som kommer från andra kulturer och hur de ser på frivilligorganisationernas roller gentemot 

den offentliga sektorn. 

 
Gruppen som RSMH arbetar för har fått mer uppmärksamhet i och med psykiatriutredningen 

och också nya medel som ”Miltonpengar”. Vi inser vikten av att det finns alternativ hela 

vägen mellan träffpunktsverksamhet och arbete för denna grupp. Den offentliga sektorn är 

ofta ifrågasatt och samtidigt som den offentliga sektorn får mer pengar till personer med 

psykiska funktionshinder så ökar frivilligverksamheten med till exempel soppkök och 

verksamhet för hemlösa. Den här verksamheten finns inte bara i storstäder utan även i Växjö, 

där det ordnas liknande soppkök hos Öppna Dörren och RSMH. Vi förstår inte hur det 

samtidigt som det finns pengar till personer med psykiska funktionshinder talas om att 

soppkökens tid kommit tillbaka. 

 
I många andra länder är andra alternativ än staten det som erbjuds till medborgarna i första 

hand. Det skulle vara intressant att studera hur andra länder arbetar med roller och gränser i 

sina välfärdsregimer. Vi fick flera idéer till vidare forskning i våra intervjuer som att fråga 

brukarna hur de ser på frivilligorganisationernas roller och kommunens verksamhet. Vi har 

delvis pratat med brukarna genom intervjuerna med brukarorganisationerna, men det skulle 

vara intressant att intervjua fler om hur de ser på frivilligorganisationerna som alternativ. Vi 

har under uppsatsarbetets gång förstått att det är stora skillnader inom välfärdens kärn-

områden i Sverige och vi har funderingar kring hur det är nu när vi är med i EU och vilken 

betydelse det har fått för synen på den ideella sektorn. Genom EU har också begreppet social 

ekonomi kommit och både det begreppet och dess innehåll är viktiga frågor att studera vidare. 

 
Vi har förstått att komplement och ersättare kan vara samma sak. Är en frivilligorganisation 

ett komplement har det i en process förts en dialog och aktörerna är överens. Ersättare är 

däremot när kommunen överför ansvar utan någon dialog. Göran Pettersson som är general-

sekreterare på Forum för Frivilligt Socialt Arbete betonar att vår välfärdsmodell förändrats 

radikalt efter 1990-talets nedskärningar och inom det sociala området har ideella 

organisationer i allt högre grad gått in och täckt behoven som det offentliga misslyckats med. 
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Vi funderar på om det verkligen är så stora förändringar och så illa som han uttrycker det. Vi 

tror att Göran Pettersson delvis överdriver för att väcka debatt och kanske är de här problemen 

mer tydliga i storstäderna och i kommuner som har dålig ekonomi. Vi undrar hur frivillig-

organisationer kan vara ersättare och trycket på dem öka, samtidigt som kommunerna skär ner 

både på välfärdsservice och på föreningsbidrag. Kanske får andra sponsorer och privata 

aktörer ökad betydelse för frivilligorganisationernas verksamhet. 

 
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är förespråkare för spelregler som ska gälla för hela landet. 

Det kan vara ett problem eftersom kommunerna har lång tradition av självstyre, de är olika 

och har olika förutsättningar precis som frivilligorganisationerna. I Växjö kommun finns olika 

verksamhet i de olika kommundelarna och då finns risken att gemensamma spelregler kan 

kväva det lokala engagemanget. Frågan vi ställer oss är om det måste vara lika överallt eller 

om spelreglerna leder till en risk att engagemanget avtar och verksamheten blir likriktad. 

Faran finns att: ”släcka alla de tusen blommor som faktiskt blommar”. Det skulle vara 

intressant att se vilka skillnader det kan finnas mellan olika kommuner eftersom de styrs olika 

politiskt.   

 
Vi har förstått att nationellt ser gränsdragningen väldigt olika ut. Det är inte alltid som 

gränsdragningen är ömsesidig och på vissa ställen finns ingen dialog utan kommunen styr 

ensidigt. I Växjö är de olika aktörerna överens om att det sker en dialog kring gräns-

dragningarna genom till ex pensionärs- och handikapprådet. Är det fel att det ser olika ut på 

olika platser och i olika tider med tanke på att vi har kommunalt självstyre och samhället är så 

föränderligt? Det ser olika ut i välfärdssverige och det är kanske positivt att gränserna är 

flytande. Vi har sett skillnader inom Växjö kommun där frivilligorganisationernas verksamhet 

och roller ser olika ut både mellan stad och landsbygd och inom olika stadsdelar.  

 
I inledningen av vår uppsats har vi en fråga om det är staten, ideella organisationer eller vi 

själva som ska stå för välfärden. Vi tycker det är positivt med variationer så länge inte 

människor hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp och det stöd de behöver. Vi förstår 

att det finns mer behov än vad det finns resurser. Det finns alternativ som kooperativ eller 

gemenskapsföretag, där det inte går ut på att enskilda ska tjäna pengar. Ensamhet är ett stort 

problem och det är något som varken offentliga eller ideella sektorn kan lösa. Kanske är det 

då vi själva som anhöriga, vänner eller grannar som måste ta ett större ansvar.  
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Bilaga 1 
Erik Blennbergers rollkategorisering 
 
Avantgarde 
(spejare, förtrupp, spanare) 

- Upptäcka nya problem, nya målgrupper, bevaka att offentlig 
sektor tar itu med nya uppgifter. Vara ombud, företrädare för 
olika individer. 

- T ex brukarorganisationer. 
 

Komplement - Producera service 
- Välfärdsförstärkare t ex besökstjänst inom Röda Korset och 

frivilligcentral/Volontärbyrå 
- Fungerar som samhällelig normgivare, kan vara likt 

avantgarderollen.  
 

Alternativ - Konkurrensförhållande, verksamheten har egenskaper som 
skiljer den från motsvarande inom offentlig sektor. 

- T ex icke-offentligt alternativ för dem som inte vill ha kontakt 
med myndigheter (hemlösa, misshandlade kvinnor, personer 
med psykiska funktionshinder). 

 
Ersättare - Frivilligorganisation tar över verksamhet som tidigare skötts 

av offentlig sektor.  
- T ex dagverksamhet för äldre, kontrakt, projekt 
 

 
Gränsdragning 
Rollkategorierna kan användas för att analysera ideella organisationers intentioner men 
företrädare för stat/kommun kan bedöma verksamhet utifrån andra kriterier. 
Exemplet soppkök: I en offentlig sektors perspektiv kan det vara utmaning mot välfärdsstaten 
eller komplement till socialbidrag. Det kan också vara ett alternativ till kommunens 
dagverksamhet eller ersättning för en dagverksamhet som kommunen lagt ner. 
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Bilaga 2 
  

Presentation av omsorgsförvaltning och organisationer 
 
Växjö kommuns omsorgsförvaltning 
www.vaxjo.se 
Enligt Socialtjänstlagen 2 kap 2 §, framgår: ”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.” (SFS 2001:453). 
Omsorgsnämnden vill att alla medborgare ska veta vilken hjälp och vilket stöd de kan få. 
Omsorgsnämnden ger vård, service och omsorg till äldre och personer med utvecklings-
störning och/eller funktionshinder. Vidare säger nämnden att frivilligorganisationerna ska 
vara ett komplement till omsorgsförvaltningens verksamhet och de har ett nära samarbete med 
pensionärs- och handikapporganisationerna genom olika råd. 
 
RSMH 
www.rsmh.se 
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa bildades 1967 och är en ideell 
organisation utan politiska eller religiösa bindningar. De arbetar för att människor med 
psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv och de anser att 
det mest läkande är mänskliga kontakter. De har idag 10 000 medlemmar anslutna till 150 
lokalföreningar spridda över hela landet. Förbundet är öppet för alla, bland medlemmarna 
finns förutom personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa även anhöriga och 
andra som vill stödja deras arbete. 
 
Röda Korset 
www.redcross.se 
Svenska Röda Korset, en av de första nationella föreningarna, räknar sin födelse från 24 maj 
1865 och uppdraget är att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår och vem 
det än drabbar. Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under 
årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att 
avhjälpa dem. Inte sällan har samhället sedan övertagit dessa verksamheter, exempel på detta 
är bland annat folktandvården och hemtjänsten. Arbetet baseras på frivilliga insatser och 
människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. Alla medarbetare 
har genomgått utbildning och avgett tystnadslöfte. 
 

Svenska kyrkan 
www.svenskakyrkan.se 
Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid, här hemma och 
långt borta. År 2000 förändrades relationen mellan stat och kyrka. Svenska kyrkan omvandlas 
från statskyrka till ett friare trossamfund med ett starkt medlemsinflytande. Svenska kyrkan är 
indelad i församlingar, pastorat och samfälligheter, kontrakt, stift och nationell nivå. Svenska 
kyrkans cirka 2 200 geografiska församlingar täcker hela landet. Församlingen har lokal 
självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. 
Svenska kyrkan i Växjö har 14 församlingar i och runt Växjö som samverkar för bättre 
ekonomi och verksamhet. 

 

http://www.vaxjo.se/
http://www.rsmh.se/
http://www.redcross.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
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Kommunal 
www.kommunal.se 
Kommunal är Sveriges största fackförbund med 570 000 medlemmar. De flesta har 
kommuner och landsting som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. 
Nästan alla som jobbar inom Kommunals områden är medlemmar i facket. Att många är med 
gör att facket hörs och att Kommunal kan påverka utvecklingen. Kommunal är en 
kamporganisation som tar strid för mänskliga och värdiga villkor för kommunalarna på 
arbetsplatsen. Kommunal tar också strid för välfärdssamhället och arbetar för en bra välfärd åt 
alla.  
 
Pensionärernas Hus 
http://web.telia.com/~u47030355/index.html 
Bildades 1997 och tillhör inte någon riksorganisation. Verksamheten är öppen för alla 
pensionärer, inte bara ålderspensionärer. Har verksamhet som ”Äldre hjälper äldre”, ”En-
sammas väntjänst” och ”Telefonupplysning”. Samtliga fem pensionärsorganisationer är 
representerade i styrelsen.  
 

 

http://www.kommunal.se/
http://web.telia.com/~u47030355/index.html
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Informationsbrev         Bilaga 3 
 
De två informationsbrev vi använde var lika förutom innehållet i rutorna nedan. 
 
VÄXJÖ UNIVERSITET 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
  
     Växjö 2006-12-04 
   
 
Till berörda organisationer Till politiker, tjänstemän, inom 

omsorgsförvaltningens område 
 
Hej! 
  
Vi är två socionomstudenter från Växjö universitet som håller på att skriva en c-uppsats kring 
frivilligt socialt arbete och offentlig verksamhet.   
  
Vårt syfte med uppsatsen är att förstå förändringarna i relationen mellan Växjö kommun och 
frivilligorganisationer inom omsorgsnämndens område vad gäller äldre och personer med 
psykiska funktionshinder. Vi tar kontakt med er för att vi tror att ni kan ge oss intressanta 
synpunkter på hur rollerna har förändrats sedan 1990-talet och framåt med Frikom-projektet 
och inrättandet av frivilligcentral/Volontärbyrå. 
 
 Det kommer att vara frivilligt att delta men det som kommer fram betyder mycket för vårt 
fortsatta arbete med uppsatsen. Därför kommer vi att spela in samtalet på band och vi kommer 
att hålla på i cirka 45 minuter. 
 
Vi kommer inte att använda era personnamn 
utan bara organisationens namn och funktion, 
om ni vill.  

Vi kommer att använda er funktion men inte 
ert personnamn.  
 

 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Växjö universitets hemsida och blir därmed 
offentlig. Det insamlade materialet så som bandinspelningar etc kommer att förstöras när 
uppsatsen är färdig. 
 
Tack för att ni har möjlighet att ställa upp på detta och bidra med ökad och ny kunskap om det 
frivilliga sociala arbetets roll i välfärdssamhället.  
  
Om ni har frågor kring eller synpunkter på träffen eller något i anslutning till denna kan ni 
kontakta oss. 
  
Med vänliga hälsningar 
    
Margita Björkenklint  Sofia Eneroth 
Tfn bost 0470-639 11  Tfn bost 0470-621 89 
Tfn mobil 073-718 97 57  Tfn mobil 070-482 45 39 
E-post mbjso03@student.vxu.se E-post senfr03@student.vxu.se 
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