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Förord

Förord
Anna, Beda och Calle var personer som jag lärde känna under 1980talet, när jag arbetade på ålderdomshem. Anna hade av omgivningen
och myndigheter setts som alltför slösaktig med pengar och därmed
blivit omyndigförklarad. Beda, lindrigt psykiskt funktionshindrad,
sågs av sin familj som den som själv försatte sig i många trassliga
situationer. Och så Calle, bonddrängen, som efter att ha blivit
sparkad av en häst blev ”låghalt” och därför inte längre kunde sköta
sina sysslor på gården. Alla tre hamnade på ålderdomshem när de var
dryga 60 år. När jag lärde känna dem hade de bott på institution i ett
femtontal år. Ingen av dem finns längre i livet men är människor som
funnits i mitt minne under årens lopp. I arbetet med denna
licentiatavhandling har de varit mina osynliga följeslagare. Denna
studie handlar en del om äldres behov av socialt stöd och det är i
dessa sammanhang som jag tänkt på Anna, Beda och Calle. Inte
sällan har jag funderat på hur samhällets insatser skulle ha sett ut för
dem om de levat i dag. När jag nu avslutar min licentiatutbildning
sänder jag en tacksamhetens tanke till dessa tre, som fick mig att
närmare förstå betydelsen av att ha socialt stöd i sitt vardagsliv.
Om nu dessa tre personer varit mina osynliga följeslagare under
arbetets gång finns det andra som varit mera påtagligt närvarande
och på olika sätt uppmuntrat mig. Jag vill tacka min huvudhandledare
Kerstin Gynnerstedt på IVOSA för hjälp. Tack för att du läst och
kommenterat alla mina texter. Tack för din ständigt uppmärksammade blick över konferensutbud, tidningsartiklar och
verksamheter i praktiken som har berört mitt forskningsområde.
Även min biträdande handledare, Gillis Samuelsson, har uppmuntrat
med glada tillrop, läst och kommenterat texter. Tack för det. Under
senaste året har jag även fått stöd av kollegan Eva Johnsson, min
närmaste korridorgranne här på IVOSA. Om ditt stöd kan ses som
frivilligt socialt arbete är måhända en definitionsfråga, men du tog i
alla fall frivilligt på dig uppgiften att diskutera mitt arbete tillsammans
med mig. Tack, det har varit värdefullt.
Vad vore nu en licentiatutbildning utan trevliga studiekamrater?
Sådana har jag haft många. För god vänskap vill jag särskilt tacka
Marie Albertsson, Ann-Sofie Bergman och Lottie Giertz. Och så till
dig Claes, min livskamrat sedan massor av år, det är härligt att få dela
livet med dig.
Växjö november 2007
Mairon Johansson
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Abstract
The interest for voluntary services in elderly care has increased in
recent years and some have claimed that new types have emerged
within the field. What’s new with these types of services? This
licentiate dissertation focuses on the relationship between voluntary
services and local authority elderly care in Sweden. In order to
understand the transition from the old to the new types of voluntary
services the use of an historic perspective is essential. An analysis of
this relationship and the characteristics of those newer types of
voluntary services that have emerged were carried out utilizing text
analyses of official government reports. The study also focuses on
the role of the government, how the dividing line between voluntary
organizations and local authority elderly care has been negotiated and
thus moved over time.
The results show that services such as social support to the elderly
are in the process of being transferred from some of the local
authority organizations to special elderly care hybrid organizations.
These are run by local authority employees whose assignment is to
organize and recruit members from both voluntary organizations in
the social field and from volunteers who do not belong to these
voluntary organizations. Social support services to the elderly thus
tend to develop their own organizational frameworks. Furthermore
the results show that the government has great expectations for the
healthy elderly to contribute to the care of their peers in need of
support. These expectations are based on a perception that the
healthy elderly should take responsibility for their ageing and a
conception about them risking becoming lonely and ill if they do not
contribute by helping other elderly persons.
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Sammanfattning
Vem ska ta hand om äldre? Tidigare forskning pekar på att denna
fråga har diskuterats i flera århundraden. I denna licentiatavhandling
visas hur frågan alltjämt diskuteras i politiska sammanhang. Den här
undersökningen handlar om äldreomsorg och sociala frivilligorganisationers insatser för äldre. Somliga menar att sociala
frivilligorganisationers samarbete med äldreomsorgen i dag är på väg
att förändras och att nya frivillighetsformer växer fram. Min avsikt
med denna studie är att närmare fokusera vad som är nytt i relationen
mellan sociala frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg och
vilken roll staten har spelat för denna förändring. För att synliggöra
nya frivillighetsformer behöver de analyseras i ljuset av gamla. Jag har
därför valt att genomföra textanalyser av statligt offentligt
utredningsmaterial över en längre tidsperiod, i huvudsak från 1950talet till och med år 2006.
Syftet med avhandlingen är att förstå relationen mellan sociala
frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg genom att studera
dels statens ambitioner och idéer, dels hur dessa organisationer har
samarbetat över tid. För att besvara syftet har jag valt att utgå från
följande övergripande frågor: Vem har betraktats som ansvarig för
och vem har bedrivit stöd åt äldre? Vilken typ av stöd har erbjudits
äldre och hur har det motiverats? Vad kännetecknar den förändrade
relationen mellan sociala frivilligorganisationer och kommunal
äldreomsorg?
De teoretiska referensramar som använts sätter relationen mellan
organisationer i fokus. Utifrån teori om socialt landskap och
organisatoriska fält analyseras mitt studieobjekt som ”äldreomsorgens
landskap” där olika organisatoriska fält ingår. För att förstå
förändrade relationer över tid utgår jag från en sociologisk
förändringsteori som tar fasta på hur nya organisationer växer fram
på grund av gamla organisationers tröghet och hur förändring är
parallella processer av nya och gamla företeelser.
Min undersökning belyser således hur äldreomsorgens landskap
har förändrats över tid. Utifrån historisk forskning visas att anhöriga
under långa tider haft ansvar för gamla. Det tidiga 1900-talets
samhällsförändringar ledde dock till att äldre alltmer började särskiljas
från sina anhöriga. Ett ökat tryck på fattigvård och de fattiggårdar
som kommuner ansvarade för ledde till att frivilliga inom
välgörenhetsorganisationer tog ökat ansvar för direkta hjälpinsatser
till äldre utan anhöriga. Emellertid var det inte de oavlönade frivilliga
som ledde och organiserade hjälparbetet, utan ledande aktörer från
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välgörenhetsorganisationer och kommunala tjänstemän från
fattigvården. Genom samverkan stod de för ledning och
organisering, gränsen mellan kommunal fattigvård och välgörenhet
var i den meningen otydlig. 1900-talets början präglades av de
välfärdsstatliga ambitionerna och kommuner fick ansvar för den
äldreomsorg som formades. Röda Korset och andra kvinnoföreningar som startade hemvårdsverksamhet under mitten av 1900talet stod modell för den hemtjänst som kom att utvecklas i
kommunal regi.
Resultaten i min undersökning visar att slutet av 1950-talet var en
period där välfärdsstatliga ambitioner utvidgades, staten fokuserade
härvidlag frågan om äldres vardagsliv, det vill säga insatser som inte
enbart handlade om kroppens vård och hemmets skötsel utan om
betydelsen av socialt stöd i äldres vardag. Bakom denna ambition
fanns en föreställning om att äldre var ensamma och isolerade. I
dessa sammanhang tydliggörs gränsen mellan sociala frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg. I den statliga
diskussionen framträder två olika sätt att utföra socialt stöd. Den
första är en form av individuell sysselsättning, där äldre med
kommunala insatser antas behöva bli motiverade, den andra utgörs
av förströelser, underhållning som sker på kollektiv nivå. Vid den här
tiden påbörjas även ett statligt resonemang om socialt stöd till friska
äldre, vilka antas vara i behov av aktivering i en social frivilligorganisation. Relationen mellan sociala frivilligorganisationer och
kommunal äldreomsorg utgörs vid tiden av att frivilliga, genom att
förströ på kollektiv nivå, ska komplettera det individuella sociala stöd
som utförs av kommunalt anställda på ålderdomshem eller särskilda
sysselsättningssamariter, som genom utbildning ses som särskilt
kompetenta för denna uppgift.
1960 – 1970-talen framstår som den kommunala äldreomsorgens
storhetstid, fler äldre får kommunalt stöd och serviceinsatser som till
exempel fot- och hårvård, bad- och motionsservice tillkommer.
Staten betonade vikten av vänskapsrelationer och ”sociala inslag” i
den kommunalt anställda personalens arbete med äldre. Ambitionen
var att 1950-talets sysselsättningssamarit skulle ersättas med ordinarie
hemtjänstpersonal, som ansågs kunna skapa nära relationer med äldre
i behov av stöd. Röda Korsets individuella sociala stödinsatser
diskuteras inte nämnvärt i det offentliga utredningsmaterialet under
1960 – 1970-talen, vilket kan förstås när individuellt socialt stöd blivit
en kommunal uppgift. Däremot tycks pensionärsorganisationer fått
ett större utrymme inom äldreomsorgens landskap vid tiden. Deras
kritik mot statens och kommunens alltför starka styrning ledde till att
8
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pensionärsorganisationer i formell mening fick ökat inflytande över
kommunal äldreomsorg, denna roll som röstorganisation förstärktes
ytterligare under 1980-talet. Genom olika exempel på nytillkomna
stödformer visas i min undersökning att 1950-talets tidigare
uppdragna gräns kring vem som ska göra vad kvarstår och förstärks
under 1960 – 1970-talen. Kollektiva sociala stödinsatser för äldre
utan behov av hjälp var främst en uppgift för sociala frivilligorganisationer och individuellt stöd för äldre i behov av hjälp en
uppgift för kommuner.
Studiens resultat pekar vidare på att 1980-talet var en period där
staten fortfarande betonade kommuners ansvar för individuella
sociala insatser till äldre i behov av hjälp samtidigt som ambitionen
var att kommuner skulle söka stöd i sociala frivilligorganisationer för
denna uppgift. En nära samverkan började diskuteras och tidigare
uppdragna gränser började förändras. Utifrån faktiska förhållanden
visas att sociala frivilligorganisationer som bedrev verksamhet till
egna medlemmar hade ökat sedan 1960-talet medan medlemmar i
organisationer som utförde stöd även till andra äldre hade minskat.
Att dessa organisationer minskat framstod som bekymmersamt och
Röda Korset och religiösa samfund fick nu uppmärksamhet och
uppskattades av staten. Genom en förändring av statsbidrag skedde
en statlig styrning som ledde till att fler sociala frivilligorganisationer
utförde individuella sociala insatser till äldre i behov av stöd.
När så 1990-talets inledande ekonomiska krisår inträffar ökar inte
oväntat statens intresse för sociala frivilligorganisationer. Tidigare
uppfattning om att den kommunalt anställd personalen bäst kunde
skapa vänskapsrelationer med äldre förändrades. Frivilliga är istället
de som framstår som väl skickade för denna uppgift. Från och med
1990-talet blir dock både nya och gamla företeelser synliga inom
äldreomsorgens landskap.
Vad är då nytt i de frivillighetsformer som växer fram under
sekelskiftet 1900 – 2000-talet? Jag har identifierat tre kännetecken på
det nya men som har drag av gamla organisationsstrukturella former
från sekelskiftet 1800 – 1900-talet. För det första tyder resultatet på
att folkrörelsetraditionen ses som en förlegad frivillighetsform av
staten. Intresset för medlemmar inom sociala frivilligorganisationer
kvarstår förvisso men kompletteras med intresse även för enskilda
aktörer. I min studie benämns dessa som volontärer, vilka utför
stödinsatser utanför den traditionella folkrörelseformen. Min undersökning visar att staten har höga förväntningar på att volontärer,
friska äldre, ska hjälpa äldre i behov av stöd. Bakom dessa
förväntningar finns en uppfattning om att friska äldre bör ta ansvar
9
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för det egna åldrandet och en föreställning om risken att bli ensam
och sjuk om de inte är produktiva genom att stödja andra äldre i de
nya frivillighetsformer som utvecklas.
Det andra kännetecknet på nya frivillighetsformer är att insatser i
form av socialt stöd till äldre tenderar att flyttas ut från kommunal
äldreomsorg och in i särskilda hybridorganisationer, vilka jag
benämner som äldreomsorgshybrider. Socialt stöd tenderar här få en
egen organisatorisk inramning.
De nya frivillighetsformernas tredje kännetecken utgörs av dess
organisationsstruktur. Statliga och kommunala ambitioner och
ekonomisk bidragsstyrning innebär i dag samverkan inom
äldreomsorgshybrider. Kommunalt anställda är de som främst leder
och organiserar verksamheten och frivilliga, människor i arbetsmarknadsåtgärder och volontärer är de som utför direkta stödinsatser
till äldre. Dessa organisationsstrukturer visar sig emellertid ha drag av
gamla frivillighetsformer från sekelskiftet 1800 – 1900-talet när
välgörenhetsorganisationer och kommunal fattigvård samverkade.
Vilken roll har då staten spelat för gränsdragning och förändrade
relationer mellan organisatoriska fält? Sammanfattningsvis visar
resultaten att statlig styrning som nya eller förändrade lagar och
ekonomiska styrmedel har påverkat relationer och lett till förändring
över tid.
En slutsats är att nya frivillighetsformer kan förstås utifrån teori
om hur nya organisationer växer fram på grund av tröghet i gamla.
Äldreomsorgshybriders framväxt kan tolkas utifrån den kommunala
äldreomsorgens tröghet i form av brist på ekonomiska resurser under
1990-talets inledande krisår. Tröghet i form av ovilja att bidra med
individuella stödinsatser till äldre kan även skönjas från vissa sociala
frivilligorganisationer. Ett intressant resultat är emellertid att statens
intresse för frivilliga och volontärer kvarstår och snarare ökar efter att
1990-talets ekonomiska krisår är över. Bakom detta döljer sig en
rädsla inför en framtida demografisk förändring där allt färre inom
kort antas komma att behöva ta hand om allt fler äldre.
Under mitten av 2000-talets första decennium har äldreomsorgens
landskap i teoretisk mening tätnat. Kommunal äldreomsorg, privata
vård– och omsorgsorganisationer, sociala frivilligorganisationer,
anhöriga, äldreomsorgshybrida organisationer – med frivilliga,
volontärer och människor i arbetsmarknadsåtgärder – bidrar med
insatser till äldre i behov av stöd. Äldreomsorgens nutida landskap är
en välfärdsmix.
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1 Inledning och studiens syfte
Det behövs flera frivilliga inom äldreomsorgen.

Så skulle förra vård- och omsorgsministern, Ylva Johanssons,
upprepade uttalanden i massmedia kunna sammanfattas.1 För ett
tjugotal år sedan hade Ylva Johanssons uttalande fått många att höja
på ögonbrynen, medan det i dag inte längre tycks vara lika
kontroversiellt. Somliga menar dessutom att det svenska
frivilligengagemanget håller på att förändras. Lena Nordin, själv
projektledare för olika samarbetsprojekt mellan kommuner och
sociala frivilligorganisationer, är en av dem som menar att
frivilligengagemanget är under förändring. En förändring som
innebär att kommuner och sociala frivilligorganisationer i dag verkar
nära tillsammans. Nordin kallar de samarbetsformer som börjat växa
fram för den ”nya frivilligheten” (Nordin & Olsson 2000).2
Vad är då egentligen nytt med detta samarbete och frivilligheten
inom äldreomsorgen? Om vi ser till lagstiftningen inom socialtjänstens område kan vi konstatera att samarbete mellan offentlig
sektor och frivilligorganisationer har betonats alltsedan år 1918.3
Dessutom finns det forskning som pekar på att Sverige under en lång
följd av år haft ett i särklass utvecklat samarbete mellan offentlig och
frivillig sektor (Rothstein 1992, Klausen & Selle 1995). Om vi utgår
från Nordin & Olssons (2000) benämning den ”nya frivilligheten”
kan det antas att det finns en ”gammal frivillighet”. På så sätt anar vi
att det skett en förändring.
I inledningen av mina forskarstudier hade jag för avsikt att genom
fallstudier undersöka hur nya frivillighetsformer växer fram inom den
kommunala äldreomsorgspraktiken. En pilotstudie genomfördes
1 Vår bostad 2005-04-11, Göteborgs-Posten 2005-12-20, SVT 24 2006-05-31,
direktsändning från konferensen ”Volontärer i Välfärden”.
2 Nordin & Olsson (2000) är en bok där vårdläraren tillika projektledaren Lena
Nordin delar med sig av egna erfarenheter av nära samarbete mellan kommuner
och sociala frivilligorganisationer under åren 1998-2000. Boken är författad
tillsammans med socialvetaren Lars-Erik Olsson och bokens syfte anges vara att
inspirera och stimulera kommuner och sociala frivilligorganisationer till ökat
samarbete.
3 Lag om Fattigvården, SFS 1918:422 4 kap § 38 ”Fattigvårdsstyrelsen bör låta sig
angeläget vara att uppehålla samarbete såväl med myndigheter och institutioner,
vilkas verksamhet berör fattigvården, som ock med föreningar och enskilda, vilka
utöva understödsverksamhet eller annan social verksamhet inom samhället”.
Samarbete har även beskrivits i Socialhjälpslagen (ShjL) SFS 1956:2 7 §,
Socialtjänstlagen (SoL) SFS 1980:620 5 §, 20 a §, (SoL) SFS 2001:453 3 kap 1,4,5
§§, 5 kap 6 §.
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under våren 2005. Insikten om att företeelsen inte närmare studerats
ledde emellertid till förändrat forskningsfokus. Funderingarna kom
att kretsa kring vad som egentligen är nytt och hur företeelsen kan
förstås. Härav väcktes intresset att undersöka relationen mellan
kommunal äldreomsorg och sociala frivilligorganisationer i ett längre
tidsperspektiv och vad som bidragit till förändringen. Vilken roll har
staten (regering och/eller riksdag) spelat för denna förändring?
Denna licentiatavhandling handlar om relationen mellan
kommunal äldreomsorg och sociala frivilligorganisationer. För att
förstå förändringen från gamla till nya frivillighetsformer är det
historiska perspektivet betydelsefullt (jfr Salomon 1997). Min studie
spänner därmed över lång tid och är till stora delar deskriptiv. Nu
finns det sedan tidigare en del historisk forskning om relationen
mellan offentlig sektor och frivilligorganisationer (jfr Olsson 1993,
Lundqvist 1997, Qvarsell 1993, 2003, Lundström 2002). Dessa
fokuserar dock i ringa omfattning relationen mellan äldreomsorg och
sociala frivilligorganisationer under längre tidsperioder.
Det bör redan här poängteras att jag inte har studerat sociala
frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg i direkt relation till
varandra. Intresset för att undersöka vad som bidragit till förändrade
relationer ledde till att fokusera statens roll varmed jag valt att
analysera statligt offentligt utredningsmaterial. Dessa källor är i
huvudsak från 1950-talet till och med år 2006. Det tidsperiodiska
avstampet kan i sig ses som ett resultat av min undersökning då
genomgången av materialet visade att det främst var från och med
1950-talet som relationen mellan sociala frivilligorganisationer och
kommunal äldreomsorg belystes. För att sätta in min studie i ett
längre historiskt perspektiv har jag dock även använt tidigare
offentligt utredningsmaterial och historisk forskning.
Ett sätt att beskriva olika organisationers förhållande till varandra
är att se dem som aktörer i ett socialt landskap (Ahrne & Papakostas
2002). Jag kommer framöver använda benämningen ”äldreomsorgens
landskap” för mitt studieobjekt. Sociala frivilligorganisationer och
kommunal äldreomsorg kommer jag att beskriva som organisatoriska
fält inom detta landskap (se vidare kapitel 4). Bilden av ett landskap
ser olika ut beroende på vilken utsiktsplats betraktaren har. Flyttar
man på sig förändras bilden. Med en parallell till denna metafor kan
sägas att min utsiktsplats främst är statens offentliga
utredningsmaterial. Ifrån denna plats framträder bilden av mitt
studieobjekt.
Syftet med denna licentiatavhandling är således att förstå
relationen mellan sociala frivilligorganisationer och den kommunala
12
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äldreomsorgens fält genom att studera dels statens ambitioner och
idéer, dels hur dessa fält har samarbetat med varandra. Utifrån detta
syfte har jag formulerat följande övergripande frågor:
 Vem har betraktats som ansvarig för och vem har bedrivit stöd åt
äldre4?
 Vilken typ av stöd har erbjudits äldre och hur har det motiverats?
 Vad kännetecknar den förändrade relationen mellan sociala
frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg?
1.1 Begrepp och definitioner
Begreppen och definitionerna är många när det gäller
frivilligorganisationer och frivilligas insatser och vilka termer man
väljer tycks närmast vara en smakfråga (Lundström 2004). Låt mig
därför här i inledningen definiera några för avhandlingen centrala
begrepp: organisation, frivillig organisation, social frivilligorganisation, frivillig aktör och volontär. Jag gör inte anspråk på att
vara uttömmande vad det gäller alla begrepp och definitioner med
anknytning till detta forskningsområde, avsikten är snarare att
kortfattat precisera vad som avses med de begrepp som används.
1.1.1 Organisation, frivilligorganisation och social
frivilligorganisation

Enligt Ahrne (2000) kännetecknas en organisation av att den har
medlemmar som kan bytas ut, att det finns kollektiva resurser och
någon form av kontroll över vad medlemmarna gör inom
organisationen. Dessa kännetecken omfattar även frivilligorganisationer. Till skillnad från offentliga organisationer är
frivilligorganisationer sammanslutningar som bildats utifrån
människors gemensamma intressen eller idéer. De kan bildas och
upplösas utan beslut från myndigheter och det finns personligt
medlemskap i någon form. De är mer eller mindre fristående från
den offentliga sektorn och syftar vanligtvis inte till att nå ekonomisk
vinst (Habermann 1992, Blennberger 1993, Lundström 2004).
Inom forskningsområdet används övergripande begrepp som
frivilligsektor (jfr Blennberger 1993), ideell sektor (jfr Wijkström &
Lundström 2002, Johansson 2002), tredje sektor (jfr Lorentzen 1995,
Pestoff 1992, 2004) för frivilligorganisationer, dess verksamheter,
aktiviteter och frivilligas insatser. Ahrne (1990) använder begreppet
Med äldre menas den allmänt vedertagna definitionen, den kronologiska åldern
det vill säga fyllda 65 år och därutöver.
4

13

Gamla och nya frivillighetsformer

civilsamhälle för att beskriva insatser som görs av frivilligorganisationer, anhöriga och vänner. Här innefattas alltså även de
insatser som utförs av anhöriga och vänner, det så kallade informella
stödet. Utöver civilsamhället finns organisationen staten som är av
särskild sort genom sitt ansvar för offentlig sektor (Ahrne 2006).
Wijkström & Lundström (2002) väljer å sin sida att dela in samhällets
organisationer i fyra sektorer (jfr även Trädgårdh 1999, Lundström
2004, Blennberger 2004). Den första utgörs av staten, och inkluderar
landsting och kommuner, det vill säga offentlig sektor. Den andra är
näringslivet där företagssektorn ingår, tredje sektorn omfattar vänner
och anhöriga och en fjärde civilsamhället som utgörs av
frivilligsektorn. Till skillnad från Ahrnes (1990) definition av
civilsamhälle inkluderar Wijkström & Lundström (2002) inte
anhöriga och vänner i den fjärde sektorn – civilsamhället.
Jag har valt att använda frivilligsektor som ett samlingsbegrepp för
olika frivilligorganisationer. Här kan till exempel politiska
sammanslutningar, fackföreningar, idrottsföreningar, religiösa och
humanitära organisationer ingå. Det finns ingen allmänt vedertagen
klassificering av frivilligorganisationer. Ett sätt att skilja
frivilligorganisationer åt är dock att beskriva till vilka människor de
riktar sina insatser. Meeuwisse & Sunesson (1998) skiljer på ”vi för
dem” och ”vi för oss” organisationer. I ”vi för dem” riktar frivilligorganisationen sina insatser till andra människor utanför den egna
organisationen medan man i ”vi för oss” verkar för organisationens
egna medlemmar. Lundström (2004) skriver dessutom om
röstorganisationer, vilka driver politiska frågor till fördel för egna
medlemmar eller den grupp människor de företräder.
Jag kommer att skilja på frivilligorganisation och social
frivilligorganisation. Med sociala frivilligorganisationer avses de som har
en primär välfärdsavsikt i den mening att de ämnar utföra sociala
stödinsatser till varandra och/eller andra människor (Blennberger
1993). Det innebär exempelvis att en frivilligorganisation som verkar
för djurs rättigheter eller en idrottsorganisation inte är en social
frivilligorganisation, även om de kan ge en stor välfärdsvinst.
Exempel på sociala frivilligorganisationer är pensionärs- religiösaoch humanitära organisationer (Jeppsson Grassman 2001). De sociala
frivilligorganisationer som denna undersökning till stor del belyser är
Röda Korset och pensionärsorganisationer, eftersom det främst är
dessa organisationer, som tas upp i det offentliga utredningsmaterialet. Det här är organisationer som ibland agerar som
röstorganisationer men även utför sociala stödinsatser till andra
och/eller egna medlemmar.
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Utöver ovan beskrivna organisationer förekommer en rad andra
former av organisatoriska sammanslutningar. Lundström & Svedberg
(1998) beskriver en variant, den ”moderna ad hoc organisationen”.5
Det är en sammanslutning, som kännetecknas av att ha en lokal
förankring, nära koppling till offentlig vård- och omsorgsverksamhet
och att lokalt anställda, som kommunpolitiker eller chefstjänstemän,
tagit initiativ till och velat skapa ett komplement till kommunal
socialtjänstverksamhet. Därtill kännetecknas ”den moderna ad hoc
organisationen” av att verksamheten består av både professionellt
löneanställda, som ansvarar för verksamheten, och oavlönade
frivilliga som utför efterfrågade och direkta sociala insatser till andra
människor. Verksamheten har ingen automatisk koppling till lokalt
föreningsliv och saknar folkrörelsetradition, vilket gör att de frivilliga
har lite eller inget inflytande alls över verksamhetens utformning.
Verksamheten är därför inte idébaserad och saknar demokratisk
beslutsstruktur. Lundström & Svedberg anger att sammanslutningen
tenderar ha en ”restfunktion”, de frivilliga utför det som vare sig
offentlig sektor eller etablerade frivilligorganisationer velat ta sig an.
Min undersökning kommer att belysa relationen mellan sociala
frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg, därmed kan det
vara på sin plats att även nämna Blennbergers (1993 s. 43 ff) numera
välkända relationsbegrepp. Han anger följande fyra bestämningar
som beskriver relationer mellan frivilligorganisationer och offentliga:
avantgarde, komplement, alternativ och ersättning. En frivilligorganisation med avantagardisk roll är den som är påtryckare, pionjär
och förelöpare till offentliga organisationer. Att vara komplement är
att ”toppa välfärden”, att tillföra något utöver den generella nivå som
ska tillförsäkras av offentlig sektor. Rollen som alternativ innebär ett
konkurrensförhållande medan rollen som ersättare handlar om att
vara ”i stället för” vilket innebär att organisationer konkurrerar ut
varandra.
1.1.2 Frivillig aktör och volontär

Med frivillig menas i avhandlingen en aktör som är medlem i en
social frivilligorganisation och som utför oavlönade stödinsatser till
andra människor inom ramen för sin organisation. Inom det
internationella forskningsområdet används begreppet ”voluntary” för
5 Jfr Mintzberg (1979) som beskriver fem olika organisationsstrukturer vilka passar
olika behov. Fyra har byråkratiska former medan den femte – the adhocracy – är
mindre byråkratisk och mer projektlik. Här samlas människor för att lösa specifika
problem eller uppgifter.
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att beskriva frivilligorganisationer, verksamheter och de aktörer som
utför stödinsatser till andra. Liksom i den svenska
forskningstraditionen tycks internationella forskare vara överens om
att ”voluntary” används med olika innebörder, varmed man
definierar begreppet på olika sätt beroende på kontexten (jfr Kendell
& Knapp 1995, Knight 1993). Det försvenskade begreppet –
volontär – har, enligt min mening, under senare år fått genomslag i
svensk samhällsdebatt, inom sociala frivilligorganisationer såväl som i
officiella skrifter/dokument. Min genomgång av den svenska sociala
frivilligforskningen (se vidare kapitel 2) visar emellertid att begreppet
ännu används sparsamt inom forskningsområdet. I Svenska
Akademins ordlista (2003) definieras volontär som en ”frivillig
praktikant” medan Nationalencyklopedins (nätversion) definition är
”en person som för utbildning eller ideella ändamål arbetar mot låg
eller ingen lön”. Volontärbyrån6 beskriver en volontär som en person
som utför frivilligt arbete inom en frivilligorganisation. Engels (2003)
å sin sida beskriver volontären som en person utan organisationstillhörighet men som valt att engagera sig frivilligt. I denna
avhandling skiljer jag på frivilliga och volontärer. Med en frivillig
menas, som tidigare nämnts, en aktör som är aktiv medlem i en
frivilligorganisation och utför oavlönade stödinsatser till andra inom
ramen för sin frivilligorganisation. Med en volontär avses i denna
studie en aktör som utför oavlönade stödinsatser till andra människor
utanför ramen för en frivilligorganisation.
1.2 Fortsatt disposition
Efter detta första inledande kapitel kommer jag i det följande kapitlet
att presentera tidigare forskning med anknytning till mitt
forskningsområde. Kapitel 3 beskriver studiens metod, tillvägagångssätt och genomförande och avslutas med några reflektioner om
min förförståelse, studiens tillförlitlighet och trovärdighet. I kapitel 4
redogörs för studiens teoretiska referensramar. Inledningsvis
presenteras äldreomsorgen som ett landskap där sociala
frivilligorganisationer och kommunala verksamheter beskrivs som
olika fält. Därefter tar jag utgångspunkt från teori som sätter
relationer mellan organisationer i fokus och hur förändrade relationer
kan förstås. Kapitel 5 sätter in min undersökning i ett längre
historiskt perspektiv. Utifrån historisk forskning och offentligt
utredningsmaterial beskrivs och analyseras hur ansvaret för äldre
Volontärbyrån (www.volontarbyran.org/vb_index.php) är en internetbaserad
förmedlingsbyrå.

6

16

1 Inledning och studiens syfte

förändras, och därmed hur fälten inom landskapet utvecklas, från
omkring 1800-talet till omkring 1950 – 1960-talen. Denna historiska
bakgrund är i min studie av vikt för att vidare kunna analysera och
förstå nutida förändring. Kapitel 6 handlar om hur staten, under
1950-talet, påbörjar en diskussion om äldres vardagsliv och behov av
socialt stöd och hur denna specifika uppgift fördelas mellan sociala
frivilligorganisationer och kommun. Från och med kapitel 7 till och
med 9 redovisas studiens resultat utifrån olika karaktäristiska
tidsperioder. Kapitel 9 är avhandlingens längsta kapitel. Anledning
därtill är enkel. Här är vi framme vid en tid där sociala
frivilligorganisationer diskuteras allt mer i mina studerade dokument.
Dessutom blir det först här möjligt att göra jämförelser med alla
tidigare perioder och därmed närmare kunna analysera vad som
egentligen har förändrats. I mitt avslutande kapitel 10 följer jag upp
och reflekterar kring det som kännetecknar de nya frivillighetsformer
som växer fram inom äldreomsorgen i dag.
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Relationen mellan sociala frivilligorganisationer och äldreomsorg är
ringa studerad (Jeppsson Grassman 2005, Svedberg 2005). Däremot
har forskning om frivilligorganisationer i Sverige sedan decennier
varit spridd inom flera discipliner, till exempel statsvetenskap,
historia och sociologi. I mångt och mycket har sådana studier belyst
demokratifrågor ur olika aspekter och arbetarrörelsens och
fackföreningars arbete (Lundström 2004). Det var först under början
av 1990-talet som forskare inom socialt arbete kom att intressera sig
för den socialt inriktade frivilligforskningen, undersökningar som på
olika sätt rör socialtjänstens verksamhetsområden. Min studie har
koppling till den forskningsinriktningen. Mot bakgrund av det
frivilliga sociala arbetets korta forskningstradition finns flera
kunskapsluckor att fylla och få studier som jag i ett närmare
perspektiv kan grunda min undersökning på. Genom att ta del av den
forskning som ändå finns, går dock tydligare att se vilka
forskningsmässiga kunskaper som saknas.
Jag kommer dock i mindre omfattning belysa internationell
forskning om sociala frivilligorganisationer, vilket beror på den
svårighet som finns med att jämföra svenska förhållanden med andra
länder. Inom exempelvis den amerikanska forskningstraditionen
ligger tonvikten på ekonomiska aspekter och utgörs främst av
komparativa studier där statliga och non - profit organisationer, som
verkar inom samma område, undersöks (Lundström 2004).
2.1 Frivilligorganisationers omfattning och karaktär
Frivilligt socialt arbete som forskningsområde påbörjades i och med
en övergripande kartläggning över frivilligorganisationers och sociala
frivilligorganisationers omfattning och karaktär (Jeppsson Grassman
1993, Svedberg 1993). Här kartlades således inte enbart sociala
frivilligorganisationer utan även andra frivilligorganisationer utan
anknytning till välfärdssektorn kärnområden. Sedan dess har
ytterligare två studier med i stort sett likartade frågeområden
genomförts av forskare inom socialt arbete (Jeppsson Grassman &
Svedberg 1999, Olsson, Jeppsson Grassman & Svedberg 2005). I
flera avseenden har dessa tre studier uppvisat snarlika resultat.
Undersökningarna har över tid visat att omkring hälften av
befolkningen mellan 16 – 74 år utfört frivilliga insatser inom ramen
för en frivilligorganisation, män mer än kvinnor. De vanligaste
insatserna över tid har bestått av styrelseuppdrag och administration
inom idrottsorganisationer. Högutbildade visar sig vara mer
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engagerade i frivilligsektorn än lågutbildade. Människor uppväxta i
föreningsaktiva familjer engagerar sig mer än andra. Dessa resultat
har lett till att tillbakavisa den tidigare så vanliga internationella
uppfattningen om att den svenska välfärdsstatens utveckling har
bromsat svenskars engagemang i frivilligorganisationer. Lundström &
Svedberg (2003) refererar från den amerikanske forskaren Boli som
under slutet av 1980-talet menade att den svenska frivilligsektorn i ett
internationellt perspektiv var liten, något som befolkningsstudierna
alltså kunnat avfärda. Dock visar de svenska studierna en skillnad,
jämfört med internationella kartläggande undersökningar, nämligen
att svenskar i mindre grad än människor i många andra länder utför
organiserade insatser till andra människor inom sektorer som skola,
vård och omsorg (Henriksen & Ibsen 2001, Wijkström & Lundström
2002).
Den senaste svenska befolkningsstudien (Olsson, Jeppsson
Grassman & Svedberg 2005) antyder dock en intressant skillnad i
jämförelse med de två tidigare undersökningarna. Tendensen är att
medlemmar i just de sociala frivilligorganisationerna har minskat och
att andelen som utför insatser utanför det som frivilligorganisationer
(inte enbart sociala frivilligorganisationer) organiserar har ökat. Trots
att man är medlem i en frivilligorganisation visas tendenser till att
människor utför insatser som inte organiseras av den
frivilligorganisation man tillhör. Forskarna ger här exempel på
insatser som att skjutsa barn eller äldre, tvätta ishockeylagets kläder
eller arrangera underhållning. Någon närmare beskrivning över dessa
tendenser framkommer dock inte. Det är därför inte möjligt att säga
något mer om dess eventuella anknytning till människors frivilliga
insatser inom äldreomsorgen.
Det finns inte heller någon större systematisk kartläggning om
vilka frivilligorganisationer som bedriver verksamheter eller
aktiviteter som speciellt är riktade till äldre. Lindberg (2006) har dock
på uppdrag av Socialstyrelsen studerat organisationsföreträdares
uppfattningar om vad medlemmar gör i frivilligorganisationer och
vad frivilligorganisationer gör för äldre. Undersökningen baseras på
två kommuner. Resultaten visar att äldre (60 år och uppåt) i högre
grad än yngre deltar i frivilligsektorns organisationer (inte enbart
sociala frivilligorganisationer). Ungefär fem procent av de drygt 400
studerade frivilligorganisationerna hade verksamhet eller aktivitet
speciellt för äldre. Föga förvånande var det främst
pensionärsorganisationer som hade verksamhet för äldre och då
mestadels för egna medlemmar. Men det fanns även sociala
frivilligorganisationer, till exempel Röda Korset och vissa
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pensionärsorganisationer, som utförde stödinsatser till andra än egna
medlemmar.
Utifrån de kartläggningar som finns kan vi därmed se att det
saknas studier som med kvantitativa mått närmare belyser det sociala
frivilliga arbetet inom äldreomsorgen. Utifrån Lindbergs (2006)
mindre omfattande undersökning vet vi emellertid att det finns
frivilliga som inom frivilligorganisationers regi bidrar med
stödinsatser till äldre. I vilken omfattning detta sker i Sverige är som
sagt däremot inte känt.
2.2 Forskning om samarbete
Det finns forskning som utifrån organisationsteoretiska referensramar belyser hur sociala frivilligorganisationer och rörelser växer
fram ut olika självhjälpsgrupper. Organisationer som alltså med
Meeuwisse & Sunessons (1998) benämning tillhör ”vi för oss”
organisationer. Fokus är organisationernas karaktär, vilket analyseras
utifrån teori om resursmobilisering, i någon mån diskuteras även
samarbete med stat och/eller kommun. Ett par av dessa
undersökningar har anknytning till självhjälpsrörelser av och för
personer med alkoholproblem.
Den ena fokuserar Anonyma Alkoholister (AA) som uppkom
under 1950-talet i Sverige (Helmersson Bergmark 1995). Resultatet
visar att AA hade drag av olika organisationsformer men att rörelsen
inte helt och fullt kunde karaktäriseras utifrån enskilda teorier om
nätverk, sociala rörelser eller nya sociala rörelser.7 AA visade sig dock
vara en organisation som behållit sin ursprungliga obyråkratiska
karaktär och var relativt fristående från staten i den meningen att
inget närmare samarbete förekom.
Den andra studien med inriktning mot självhjälpsrörelse för och
av personer med alkoholproblem handlar om Länkarna (Kurube
Teoretiskt kan inte nätverk sägas vara en organisation då det baseras på personliga
kontakter mellan människor, till exempel mellan vänner, släkt, arbetskamrater,
medlemmar i olika organisationer. Sociala rörelser är en vidare kategori än
organisation där individerna har gemensamma åsikter och livsstilar (Ahrne 2000).
Giddens (2003) menar att sociala rörelser ofta motsätter sig andra organisationers
mål och därmed kommer i konflikt med andra organisationer. Teori om sociala
rörelser (Blumer 1995 i Meuwisse 1997) tar fasta på att rörelsen växer fram på
grund av missnöje och att en karismatisk ledare spelar stor roll för rörelsen i
inledningen. I rörelsen utvecklas en gemensam gruppkänsla (kåranda) och
gemensam moral (sektliknande attityd) och ideologi. En ny social rörelse
kännetecknas bland annat av att den fokuserar en fråga (exempelvis miljö, fred,
kön) och är till skillnad från en social rörelse mer gränsöverskridande, man samlar
och har kontakt med olika grupper av människor i samhället.
7

21

Gamla och nya frivillighetsformer

1997). En rörelse som under 1940-talet utvecklades från svensk
arbetarklass som en reaktion mot nykterhetsrörelsens, institutionsvårdens och professionernas makt att försöka lägga livet till rätta för
alkoholister. Inledningsvis tog rörelsen tydligt avstånd från samarbete
med nykterhetsrörelse, stat och kommun. Allt eftersom ökade statens
vilja att inkorporera Länkrörelsen i den statliga beslutsapparaten (som
till exempel remissinstans), vilket ledde till konflikt inom rörelsen
som därmed splittrades i två delar. Den ena halvan valde att anamma
statens intresse och kom därmed att likna en traditionell frivilligorganisation med anställd verksamhetsföreträdare och hierarkisk
organisationsstruktur. Den andra halvan av rörelsen karaktäriseras
mer som en självhjälpsrörelse med cellstruktur, nära kamratstöd och
gräsrotsbyråkrati. Statens prioritering av korporativa organisationer
har inneburit att denna riktning haft svårare att överleva rent
ekonomiskt. Strategin har då varit att centralisera denna riktning
inom rörelsen. Kurube fann alltså att Länkrörelsens överlevnadsstrategier utgjorts av en kompromisslösning med två motsatta
strategier, dels en riktning mera fri från staten (självhjälpsgrupp) och
dels en orientering mot mer traditionell frivilligorganisation som
samarbetar med staten.
Meeuwisse (1997) har studerat klubbhusrörelsen Fountain House
som startade som självhjälpsgrupp för människor utskrivna från
mentalsjukhus i New York under 1940-talet. Undersökningen baseras
även på en fallstudie av hur klubbhusrörelsen (Fontänrörelsen)
etablerats och organiseras i Malmö. Meuwisse fann att klubbhusrörelsen i Malmö lyckades nå en social erkänsla genom att vara
remissinstans och kunde påverka utbildningsutbud. Emellertid
undvek rörelsen samarbete med sjukvård och socialtjänst, den blev
istället ett komplement till den offentliga sektorns organisationer.
Utifrån dessa tre undersökningar finner vi att merparten av dessa
självhjälpsgrupper valt att undvika närmare samarbete med stat eller
offentlig sektor. Endast en del inom Länkrörelsen kom att utvecklas
till en mer traditionell frivilligorganisation som därtill samarbetar med
staten. Dessa studier säger oss att rörelser och organisationer som
vuxit fram från människors egna initiativ till stor del väljer att inte
närmare låta sig integreras med stat eller offentlig sektor.
Olssons (1999) forskning handlar inte nämnvärt om samarbete
med stat eller kommun utom om hur nyare sociala frivilligorganisationer som Noaks Ark, Farsor och morsor på stan och 5 i 12
rörelsen har blivit till. Han beskriver organisationernas utveckling i
tre faser, för-, tillblivelse- och mognadsfas, men intresserar sig särskilt
för förfasen, det vill säga en period som föregår själva tillblivelsen av
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den sociala frivilligorganisationen. Även här visas hur organisationer
uppstår på grund av människors egna initiativ. Ett första steg till
bildandet av en social frivilligorganisation visar sig här bygga på att
initiativtagarna blivit upprörda över någon specifik händelse i
samhället. I Olssons resultat betonas dock att det inte räcker med
initiativtagarnas inledande engagemang, det måste även finnas
politiska och samhälleliga förutsättningar för att sociala
frivilligorganisationer av det slag han studerat ska kunna bildas.
Undersökningen visar hur avsaknaden av konkurrens från andra
organisationer ledde till att dessa sociala frivilligorganisationer kunde
starta sina verksamheter.
Vad vet vi då utifrån tidigare forskning om samarbete mellan
sociala frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg? Det finns
ett par avhandlingar (Dahlberg 2004, Jegermalm 2005) som i någon
mån anknyter till detta. Under slutet av 1990-talet skedde en statlig
ekonomisk satsning på stöd till anhöriga som vårdar närstående, det
så kallade Anhörig 300 projektet. Statsbidrag delades ut till de
kommuner som samarbetade med sociala frivilligorganisationer för
detta ändamål. Initiativet kom således via statsbidrag från staten och
det var kommuner som beviljades de ekonomiska medlen.
Dahlberg (2004) har genom enkäter till 80 kommuner och drygt
350 sociala frivilligorganisationer undersökt vilket stöd de ger till
anhöriga. Studien visar att ungefär hälften av de tillfrågade sociala
frivilligorganisationerna utförde anhörigstöd. De sociala frivilligorganisationer, som inte medverkade i anhörigstöd, uppgav att de
inte menade sig ha kompetens och/eller erfarenhet av sådant arbete
varmed de avböjde samverkan med kommunen. Andra sociala
frivilligorganisationer sade sig sakna tillräckligt många medlemmar
som kunde delta i ett sådant arbete, eller att de helt enkelt inte såg det
som sin uppgift att medverka i kommunens anhörigstöd. Relationen
mellan de undersökta kommunerna och sociala frivilligorganisationerna beskrivs som komplementär samtidigt som studien visar på
svårigheter i det direkta samarbetet. Jegermalm (2005) finner att
ungefär tjugo procent av Stockholms läns sociala frivilligorganisationer var aktiva i anhörigstöd. Anhörig 300 projektet hade
alltså liten betydelse när det gällde att involvera sociala
frivilligorganisationer inom Stockholms län vad det gällde att stödja
anhöriga. Jegermalm finner vidare otydlighet i rollerna mellan
kommunerna och sociala frivilligorganisationerna. Den statliga
ekonomiska satsningen på ökat samarbete kan alltså utifrån dessa
resultat ifrågasättas, vi finner att långt ifrån alla sociala frivilligorganisationer hade intresse av att samarbeta med kommunerna.
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Vilken betydelse det hade att initiativet till samarbete kom från stat
och kommun låter sig dock inte närmare förklaras genom dessa
undersökningar.
Lindberg (2005) är egentligen den enda svenska forskaren som
hittills närmat sig samarbete kring stöd till äldre inom
äldreomsorgens område. Men forskningen handlar dock inte om
sociala frivilligorganisationers relation till kommunal äldreomsorg
utan om hur kooperativa äldreomsorgsverksamheter (och väghållningsprojekt inom den så kallade bygderörelsen) uppstår och
överlever. Hon intresserar sig för samhällsmedborgares möjligheter
och hinder till engagemang i kooperativ och hur samarbete, främst i
ett initialt skede, fungerar mellan kommun och kooperativ. Resultatet
visar att samarbetet fungerade väl i ett fall och mindre väl i ett annat.
I det sistnämnda fallet lyckades inte äldreomsorgskooperativet
överleva. Förklaringen låg i att kommunen och kooperativet
gemensamt inspirerats av ett likartat samarbete i annan kommun.
Denna samarbetsform importerades utan närmare reell dialog, man
tolkade innehållet i den importerade samarbetsmodellen olika. När så
kommunala ekonomiska besparingskrav inom äldreomsorgen
uppstod synliggjordes kommunens maktposition, samarbetet
havererade och kooperativet togs över av kommunen. Tvärtom
visade det sig vara i det fall där samarbetet fungerade. Här fanns
ingen på förhand given färdigformaliserad samarbetsform utan den
egna reella dialogen och processandet skapade tillit mellan aktörerna.
Man fann en gemensam lösning som höll även när de så kallade
eldsjälarna lämnade verksamheterna.
I tidigare avsnitt (2.1) beskrev jag en annan studie som på
Socialstyrelsens uppdrag utförts av samma Lindberg (2006). I den
studien framkommer att de frivilligorganisationer som bedrev
verksamhet för andra äldre även hade kontakt med kommunala
äldreomsorgsförvaltningar. Undersökningen visar att bakom det som
tycktes vara ett bra samarbete fanns oklarheter kring vad som
förväntades av frivilliga. Många gånger ersatte de frivilliga vård- och
omsorgspersonalens arbete och var därmed inte det komplement till
personalens arbete som var avsett.
Om vi dessutom förflyttar oss till Danmark finns ytterligare en
studie (La Cour 2002) som undersökt möjligheter och hinder för
samarbete mellan danska sociala frivilligorganisationer och lokal
äldreomsorgsverksamhet. I den danska motsvarigheten till svensk
socialtjänstlag anges att samarbete mellan sociala frivilligorganisationer och lokal äldreomsorg ska ske. Samarbete är alltså
enligt lagstiftning av tvingande karaktär, vilket skiljer sig från den
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svenska socialtjänstlagen där det anges att samarbete bör ske. La
Cour upptäcker i sin studie en rad motstridiga krav på den frivillige.
Sociala frivilligorganisationer hade sina förväntningar, de äldre andra
och staten och den lokala äldreomsorgsorganisationen hade
ytterligare andra förväntningar. Studien visar även att frivilligas
insatser inte enbart bestod i det sociala stöd som var tänkt, frivilliga
fick ibland ersätta den anställda personalens arbete med kroppens
vård och hemmets skötsel. Annars hade den äldre blivit utan dessa
insatser.
Utifrån den forskning som presenterats här kan således sägas att
samarbete inte alltid är så enkelt. Reell dialog och tillit tycks
emellertid framstå som förklaring på framgång i samarbete. Vad är
det då som driver människor att engagera sig i frivilligorganisationer?
I nästa avsnitt ska forskning om detta presenteras.
2.3 Drivkrafter för frivilligas engagemang
Frågan om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer är enligt min mening ett utforskat område som
dessutom uppvisar snarlika resultat. Jeppsson Grassman (1993) ger i
den första tidigare nämnda kartläggningen följande förklaringar:
människor engagerar sig utifrån en vilja att göra gott, rent personligt
utifrån sin egen eller familjens situation eller på grund av intresse för
den aktuella organisationen. Motivet handlar således om ett slags
växelverkan eller utbyte, både för sin egen skull och för andras.
Habermann (2001) som undersökt olika danska frivilligorganisationer
(till exempel idrottsföreningar, Röda Korset, patient- och
pensionärsorganisationer) finner i linje med Jeppsson Grassman
(1993) snarlika resultat. Utifrån egna värderingar, vilket diskuteras i
termer av altruism, hade frivilliga en vilja att göra gott men det
handlade även om att få ut något själv av engagemanget. Även
Svensson (2006) som intervjuat några stödpersoner inom brottsofferjourer och Bergström (Bergström & Johansson 2007) som tillfrågat
fem personer som ger frivilligt stöd till äldre kommer fram till
likartade slutsatser.
Rubin (2000) har undersökt frivilligas engagemang i Lutherhjälpen, hans resultat avviker i någon mån från ovanstående nämnda
studier. Rubin menar att några av de frivilliga, främst äldre,8 kände sig
tvungna att engagera sig. När det saknades frivilliga som kunde utföra
hjälpinsatser, fick de dåligt samvete och tog på sig uppgifter som de

8

Rubin har inte angett vilka åldrar som avses med yngre, medelålders och äldre.
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helst hade velat undvika. Emellertid visas att merparten av de
frivilliga hade samma motiv som i tidigare nämnda forskning.
Vad är det som gör att människor i ett individualistiskt samhälle
av i dag vill engagera sig i en kollektiv form som frivilligorganisationen? Denna fråga intresserar sig Lundberg (2005) för i sin
avhandling. Utifrån intervjuer med människor aktiva inom
socialdemokratin och en frireligiös organisation visas hur frivilligorganisationers medlemmar pendlar och därmed medlar mellan
”ledig gemenskap”, en mer individualistisk situation som uppstår
spontant utanför frivilligorganisationen, och ”stabil gemenskap”, som
utgörs av delad ideologi och etik med övriga medlemmar i
frivilligorganisationen.
2.4 Sammanfattning
Presentationen över forskningen ger vid handen att det förvisso finns
upprepade kartläggningar om frivilligsektorn. Emellertid finns inte
några kvantitativa studier, som säger något närmare om det frivilliga
sociala arbetets omfattning inom äldreomsorgen. Det vi vet är dock
att det finns människor som ger stöd till egna medlemmar såväl som
till andra äldre och anhöriga. Vi finner även utifrån senaste
kartläggningen (Olsson, Jeppsson Grassman & Svedberg 2005)
tendenser som pekar på att fler i dag engagerar sig utanför
frivilligorganisationers ram, i vad mån det gäller inom äldreomsorgen
är dock inte möjligt att utifrån denna studie närmare tyda.
Därtill är svensk forskning om nya frivillighetsformer inom
äldreomsorgen, som jag uppfattat det, närmast obefintlig. Ett
undantag är dock en arbetsrapport (Engels 2003, jfr även Bergström
& Johansson 2007), där ett lokalt volontärprojekt för äldre
utvärderats. Syftet med projektet var att ge socialt stöd9 till äldre och
en bärande idé var att arbetet skulle berika dem som bidrog med
insatser till äldre. Vid en rekryteringsprocess selekteras de volontärer
bort som inte ansågs vara passande. De utvalda utbildades och fick
schemalagda uppgifter. Engels ställer sig kritisk till idén att betona
volontärernas egen utveckling och reflekterar över i vad mån det
Med socialt stöd menar jag stöd vid till exempel promenader, gå till läkare, affär
etc. och stöd för att kunna delta i samhällslivet och/eller få sällskap. Med hemmets
skötsel avses i avhandlingen insatser som handlar om städning, matinköp/tillagning/leveranser. Med kroppens vård menas personlig omvårdnad som
exempelvis hjälp att förflytta sig, klä sig, duscha, äta, sköta medicinering och övriga
medicinska insatser (Szebehely 2003). Fortsättningsvis används de tre olika
benämningarna när jag skiljer på olika uppgifter som utförs av kommunala
äldreomsorgens personal eller frivilliga och volontärer.
9
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egentligen handlade om att tillgodose äldres behov. Vidare fann hon
att insatserna främst riktade sig till äldre som kunde ”föra sin egen
talan” och att dessa möjligen fick tillgång till nya aktiviteter och
arenor istället för att få individuella sociala behov tillgodosedda.
Som en slutsats i detta kapitel, kan jag i linje med Jeppsson
Grassman (2005 s. 288) säga att så gott som varje fråga återstår att
utveckla och fördjupa vad det gäller forskning om sociala frivilligorganisationer och frivilligas insatser inom svensk äldreomsorg.
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3 Metod och genomförande
3.1 Metodologiska utgångspunkter
Syftet med min studie är att förstå relationen mellan sociala
frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg genom att dels
studera statens10 ambitioner och idéer, dels studera hur sociala
frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg har samarbetat.
Som tidigare nämnts undersöker jag inte den direkta relationen
mellan dessa båda fält. Aktörer inom sociala frivilligorganisationer
och kommunal äldreomsorg har alltså inte uttalat sig om sin
uppfattning över vem som utfört/utför vad eller hur samarbetet sett
ut över tid. För att åter använda metaforen om utsiktsplats och
bilden över mitt studieobjekt, äldreomsorgens landskap, är det
således inte främst sociala frivilligorganisationers eller kommunala
äldreomsorgens uppfattning och bild som framträder i min studie
utan, via statligt offentligt utredningsmaterial, statens perspektiv. Mitt
intresse för statens roll för förändrade relationer ledde till mitt
forskningsfokus. I likhet med andra forskare (jfr Bergström 1993,
Haldén 1997, Jacobsson 1997, Svensson 1998, Ulmestig 2007) finner
jag statligt offentligt utredningsmaterial användbart för studera
statliga ambitioner, idéer och/eller föreställningar om olika
politikerområden och de människor som där berörs.
Vad är det då för tolkning som kan göras utifrån sådant material?
Bergström & Boréus (2002 s. 26 ff) betonar vikten av att forskare
först och främst reflekterar över vilken tolkningsstrategi man avser
använda. De talar om uttalarorienterad – eller avsändarorienterad
tolkningsstrategi. I den senast nämnda strävar forskaren efter att
tolka vad avsändaren (textförfattaren) velat uttrycka medan man i den
uttalarorienterade avser tolka texten som den står. Vad avsändaren
tänkt eller velat uttrycka är här inte betydelsefullt. Min strategi liknas
vid den uttalarorienterade.
Skriftliga källor kan vidare studeras dels som berättelser som
beskriver vad som faktiskt har skett under en tidsperiod, dels som
utgångspunkt för att undersöka vilka statliga ambitioner och idéer
Jag har valt att inte beskriva och diskutera vilka regeringar som funnits vid
makten eller tillsatt utredningar under olika tidsperioder. Se Svedberg (1996, 2005)
och Amnå (2005) för en analys och diskussion om olika partiers ideologiska
uppfattningar om relationer mellan sociala frivilligorganisationer och offentlig
sektor samt Johansson (2005 s. 34) som anger att regeringsskiften i praktiken (fram
till år 2005) haft mindre betydelse för sociala frivilligorganisationers förutsättningar
och roll inom offentlig sektor.
10
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som råder under skilda perioder (Thurén 2005 s. 100 f). Mitt material
används ur båda dessa aspekter. Genom presenterade undersökningar i det offentliga utredningsmaterialet kan jag i vissa avseenden
beskriva faktiska förhållanden under den aktuella tidsperioden (jfr
Bergström & Boréus 2000 s. 13, Salomon 2000), till exempel vem
som utför stöd till äldre, vilket stöd som erbjuds. Därtill kan faktiska
förhållanden som exempelvis vilka statliga ekonomiska medel som
tillsatts, vilka förhandlingar som ägt rum och vilka lagar som
diskuterats eller avslagits studeras. Emellertid kommer jag även att ta
fasta på det som rör vilka statliga ambitioner och idéer som råder
under aktuella tidsperioder. Min ambition är att det i mitt arbete ska
framgå när faktiska förhållanden beskrivs till skillnad från min analys
av ambitioner, idéer och hur de motiveras.
Som vägledning i mitt arbete har en problembildsanalys använts.
Jag inspirerades av Haldén (1997 s. 26) som använt en problembildsanalys för att analysera statligt offentligt utredningsmaterial. I likhet
med Haldén menar jag att offentligt utredningsmaterial i huvudsak
handlar om att formulera politiska mål, att undersöka vilka problem
som finns och dess orsaker. Utifrån detta presenterar staten förslag
på lösningar.
Bergström & Boréus (2000) diskuterar olika textanalytiska former
och menar att de ofta går in i varandra och att en kombination av
olika former kan fördjupa analysen. Problembildsanalysen kan ses
som en form inom idéanalysen, vilken används för att belysa
innehållet i idéer som framställs av exempelvis enskilda politiska
partier eller av staten. I likhet med Bergström & Boréus (2000 s. 148)
ser jag idé som en tankekonstruktion som skiljer sig från mer flyktiga
intryck eller uppfattningar, idéer utmärks alltså av en viss kontinuitet.
Dessa tankekonstruktioner kan bygga på medvetna såväl som
omedvetna föreställningar om hur något är, det vill säga vad som är
ett problem och dess orsak. Utifrån detta finns en uppfattning om
hur man bör handla, det vill säga en lösning på problemet. Att idéer
vilar på föreställningar utesluter dock inte att de även kan grundas på
mer faktiska förhållanden (jfr Österberg 2000 s. 19). I min studie
visas ibland hur utredare eller statens representanter använde och
knöt samman undersökningar (över mer faktiska förhållanden) med
normativa föreställningar och utifrån det motiverade förslag eller
beslut över vilka stödinsatser som skulle erbjudas äldre och vem som
ansågs som ansvarig att utföra uppgiften.
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3.2 Materialbeskrivning
Under våren/sommaren 2005 påbörjades mitt sökande efter statligt
offentligt utredningsmaterial, manuella litteratursökningar genomfördes i Libris samt regeringskansliets hemsida. Mitt undersökningsområde har inte förändrats genom införande av någon särskild
reform. Det finns inte heller något särskilt politikområde som
behandlar området.11 Detta innebär att jag sökt utredningar i bred
mening. I inledningen valde jag att ta fasta på texter med anknytning
till lagstiftning inom socialtjänstområdet (SFS 1956:2, SFS 1980:620
och SFS 2001:453). Jag noterade de paragrafer i lagtexterna som
rörde samarbete mellan socialvård/tjänst och sociala frivilligorganisationer12 och de förändringar (runt dessa paragrafer) som skett
över tid. Detta gav en första uppfattning om vilka utredningar,
betänkanden och propositioner, som kunde säga något om undersökningsobjektet. Till detta har jag även kommit att använda en del
remissyttranden och motioner.
Min studie fokuserar dåtid såväl som nutid. Salomon (1997, 2000)
resonerar om betydelsen av att studera dåtida statliga uppfattningar,
beslut och handlingar för att förstå nutida förändringar. En ökad
förståelse för historiska förhållanden kan emellertid fås om studien
sätts in i en större kontext. För att få inblick i kontexten, människors
levnadsförhållanden (bostads- arbetssituation etc.) och den samhällsekonomiska utvecklingen (framväxt, expansion, stagnation och
nedskärning) under de olika tidsperioder som jag undersökt valde jag
att systematiskt gå igenom långtidsutredningar (LU/SOU) från 1948
De 1038 publikationer (år 1995-2004) som jag fann (vår/sommar 2005) på
regeringskansliets hemsida (www. regering/se/sou ) visade med all tydlighet att
frågor kring frivilligsektorn utreds inom en rad olika departement. År 2001
inrättades emellertid den så kallade folkrörelsepolitiken, där frågor kring
folkrörelser på ett mer generellt plan numera hanteras. För närvarande hanteras
alltså folkrörelsepolitiska frågor dels inom olika sektorer/departement och dels på
ett generellt plan (Den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden dir 2005/17).
12 I själva lagtexten används inte benämningen frivilliga eller frivilligorganisationer
utan dessa beskrivs som ”andra samhällsorganisationer, organisationer och/eller
föreningar”. I betänkanden, utredningar och propositionerna används emellertid
benämningar som exempelvis folkrörelser, frivilliga - ideella - idéburna organisationer eller verksamheter.
11
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och framåt.13 Jag var även intresserad av om och i så fall hur sociala
frivilligorganisationer beskrevs i dessa utredningar. Kunde jag i dessa
källor finna ett ökat resonemang om förväntade och/eller utförda
stödinsatser till äldre från sociala frivilligorganisationers sida under
mer knappa samhällsekonomiska tidsperioder? Ett alternativt
förfaringssätt för att sätta in min studie i en bredare kontext kunde ha
varit att ta del av forskning inom till exempel ekonomisk historia.
Mitt tillvägagångssätt grundas dock på en strävan efter att studera
primärkällor och inte utgå från andras beskrivning och tolkning över
förgången tid (jfr Thurén 2005 s. 13).
Jag har valt att ta del av material över en längre tidsperiod. Ett
alternativt tillvägagångssätt i det avseendet kunde ha varit att ta fasta
på vissa speciella tidsperioder/decennium och fördjupa analysen över
desamma (jfr Svensson 1998). Det hade inneburit mindre tidsåtgång
för sökande efter källor och ett mindre omfångsrik material. Jag
menar dock att det är en fördel i en undersökning som min, där inga
särskilda reformer eller klart politiska förändringar varit synliga, att ta
del av den sammanhållna tidsperioden. Min strävan till trots kan jag
dock inte helt garantera att inte ha förbisett offentligt material av vikt.
Sammanfattningsvis kan dock sägas att min empiri i stort sett
berör tre områden: socialtjänst (där äldreomsorg ingår), makroekonomiska förhållanden och utredningar som specifikt berör äldreomsorg.
I viss mån har även utredningar om folkrörelsepolitik använts.

13 Långtidsutredningar (vilka jag i texten markerar som LU/SOU) har i huvudsak
författats av tjänstemän vid handels- eller finansdepartementet. Sedan 1965 har
dock i varierande omfattning olika forsknings- utredningsinstitut och myndigheter
utarbetat underlaget (LU/SOU 1984:4). LU/SOU:s syfte har varit/är att ge
underlag för svensk ekonomisk politik och den centrala uppgiften har varit/är att
analysera möjligheter och utmaningar i svensk ekonomi. Den första ekonomiska
utredningen genomfördes 1945/46 och publicerades i en proposition (nr 222) till
1946 års riksdag med anhållan om ett remissyttrande avseende den allmänna
omsättningsskatten. På grund av dess karaktär uteslöt jag denna. Den första
långtidsutredningen som publicerats i SOU:s rapportserie utkom 1948 och
utredningen genomfördes på grund av Sveriges deltagande i Organisationen för
europeiskt ekonomiskt samarbete i Paris (OEEC). Utredningsuppdraget var
kortvarigt – en och en halv månad - och rapporten, benämnd som långtidsprogram, är alltså inriktad på allmän ekonomisk utveckling och har en
internationell prägel. Här behandlas ekonomiska problem som uppkom som en
följd av andra världskriget (LU/SOU 1948:45). Insatser inom offentlig sektor
berörs inte, enda tillfället offentlig sektor omnämns är i fråga om byggnader för
sociala ändamål (s. 34). I de efterföljande arton LU/SOU/avstämningar har jag gått
igenom de kapitel/avsnitt som rör offentlig sektor i allmänhet och äldreomsorg i
synnerhet.
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3.3 Den analytiska processen – hur jag gick tillväga
I likhet med Gustavsson (2000) menar jag att den analytiska
processen påbörjas redan under insamlingen av textmaterial. I detta
skede är det jag som avgör vad som anses vara relevanta texter som
kan ge mig information om mitt studieobjekt. Mina databassökningar
visade att det fanns en mängd textmaterial att tillgå. Vid närmare
granskning fann jag att vissa utredningar inom äldreomsorgens
område inte kunde ge den information jag sökte (utredningar som
fokuserar samverkan med landsting och kommun, hemsjukvård etc.).
Dessa valdes naturligtvis bort. Emellertid är min empiri omfattande
varmed det i ett inledande skede blev nödvändigt att sortera
materialet utifrån vissa övergripande termer (Bergström & Boréus
2000). Som jag tidigare nämnt har termerna problem, orsak och
lösning använts.
Vad det gäller långtidsutredningar sökte jag i varje enskild
utredning i tur och ordning efter, det som i texten pekades ut som
problem inom offentlig sektor i allmänhet och äldreomsorg i
synnerhet, vad som beskrevs som problemets orsaker och vilka
lösningar som angavs. Till detta lades en kategori om och i så fall hur
frivilligsektorn berördes - explicit och implicit. Dessutom noterade
jag i en särskild kolumn det jag kallade för ”övrigt intressant”( jfr
Widerberg 2002 s. 137). Jag antecknade även citat som jag fann
värdefulla. Rent praktiskt upprättades en matris med vertikala
kolumner där valda aspekter noterades. I utredningsmaterialet om
socialtjänsten och äldreomsorgens område valdes samma tillvägagångssätt. Dessa texter är den huvudsakliga empirin. Långtidsutredningarna har, som innan nämnts, använts för att sätta in min
undersökning i den historiska och samhällsekonomiska kontexten. I
utredningsmaterialet om socialtjänst och äldreomsorg fann jag det
betydelsefullt att komplettera de övergripande termerna problem,
orsak och lösning. För att tydligare se förändringen i relationen
mellan äldreomsorg och sociala frivilligorganisationer valde jag att i
mina matriser notera alla de sammanhang där sociala frivilligorganisationer omnämndes. Jag fokuserade även närmare på vilket
stöd sociala frivilligorganisationer bedrivit och till vilka äldre, det vill
säga vilka roller och uppgifter14 som beskrevs. Precis som i min
bearbetning av långtidsutredningarna hade jag en särskild kolumn för
”övrigt intressant”.
Benämningen uppgift och funktion har, enligt Nordstedts ordbok (2003), samma
innebörd. Jag har i detta arbete valt att genomgående använda benämningen
uppgift.
14
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Efter den första sorteringen, där jag gick igenom enskilda
dokument, relaterades långtidsutredningar och det övriga materialet
under samma tidsperioder till varandra. Jag gick igenom mina
omfattande anteckningar flertalet gånger och har även gått tillbaka till
de offentliga utredningarna vid flera tillfällen. Ett förfaringssätt där
man går från delar till helhet (Gustavsson 2000). Vid min genomgång
av kolumnen ”övrigt intressant” fann jag att jag i stor utsträckning
noterat det som handlade om hur synen på äldre speglats i det
offentliga materialet över tid. Vid närmare granskning framstod
således synen på äldre stundtals som så nära knuten till statens
uppfattning om problem inom äldreomsorgen och/eller äldrefrågor
att jag även hade noterat det mer ingående i min kolumn ”övrigt
intressant”.
För att kunna presentera empirin på ett överskådligt sätt försökte
jag i nästa steg förstå vad som karaktäriserade olika tidsperioder från
1950-talet till och med år 2006. De karaktärer jag fann har bildat
resultatkapitlens huvudrubriker. Emellertid har det inte varit helt
enkelt att göra indelningen. Jag ser förändring som en process över
tid men för att presentera materialet är det nödvändigt med någon
form av indelning. Mitt val av karaktäristiska tidsperioder ska dock
inte ses som helt avgränsade från varandra, perioderna går i vissa
stycken in i varandra. Efter att ha sammanställt min empiri sökte jag
teori för att förstå. Jag hade ingen given teori eller givna teoretiska
begrepp när jag började analysera mitt material. Widerberg (2002)
talar om ett empirinära och ett teorinära förhållningssätt. I det
empirinära söker man mönster, regelbundenheter såväl som
avvikelser, från empirin. I det teorinära finns teorin med från början
av analysen. Widerberg (2002) menar att forskaren oftast använder
båda förhållningssätten, men att tonvikten ligger på något av dem.
Mitt tillvägagångssätt kan snarast liknas vid det empirinära, då jag inte
hade någon given teori på förhand.
3.4 Några ord om förförståelse, tillförlitlighet och
trovärdighet
Utifrån orden närhet och distans diskuterar Widerberg (2002)
forskarens förhållande till sitt undersökningsområde. Om man
studerar ett område som man varit/är nära behöver forskaren kunna
distansera sig. Jag har arbetat inom kommunal äldreomsorg under
drygt tjugo år. Sedan sex år tillbaka är jag adjunkt i socialt arbete. Jag
har ingen erfarenhet av frivilligt engagemang inom någon offentlig
verksamhet. Mina tidigare erfarenhetsbaserade kunskaper om till
exempel äldreomsorgens organisering, innehåll/insatser, besluts34
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processer och relation till sociala frivilligorganisationer har både föroch nackdelar för min undersökning. Upptäckten av forskningsområdet kommer bland annat från egna erfarenheter av arbete inom
äldreomsorgen. Utifrån den praktiken fann jag att något höll på att
förändras i relationen mellan sociala frivilligorganisationer och
äldreomsorg. En sådan ingång i forskarstudierna ser jag som positivt.
Emellertid finns nackdelar med att studera det jag har varit en del
av, vissa aspekter kan ha varit så självklara att jag inte ifrågasatt dem.
Ett annat problem uppstår om jag omedvetet bekräftar egna tankar
och tyckande, det vill säga bekräftar det jag tror mig veta utifrån egna
erfarenhetsbaserade kunskaper. Hur gör man för att minimera sådana
risker? Helt och fullt kan jag inte garantera detta, det går inte bortse
från tidigare erfarenheter. Alla påverkas av tidigare och nuvarande
kontext. Alvesson & Sköldberg (1994) menar därtill att det inte finns
någon enkelriktad väg mellan forskaren och undersökningsobjektet,
man påverkas även av varandra under forskningsprocessens gång.
Eliasson (1995) betonar dock vikten av att reflektera över sin
förförståelse. För att kunna distansera sig gäller det att
medvetandegöra sin förförståelse och inse att den kan påverka
tolkningen (Alvesson & Sköldberg 1994). Jag har försökt att
medvetandegöra min förförståelse genom att diskutera den och i vad
mån den kan påverka mina tolkningar, med handledare såväl som
med doktorandkollegor (jfr Kvale 1997).
Trovärdighet och tillförlitlighet är begrepp som används när
frågor om studiers kunskapsanspråk och vetenskaplighet diskuteras.
Det handlar bland annat om frågor som i vad mån man genom sin
metod kan få trovärdiga resultat, om empirin kan svara på
forskningsfrågan, hur studien är upplagd, genomförd och hur väl
forskaren presenterat sitt tillvägagångssätt (Widerberg 2002,
Bergström & Boréus 2000).
Ett problem i min undersökning, som är knutet till frågan om mitt
material kan svara på forskningsfrågan, är att offentligt utredningsmaterial inte är skapat för forskningsändamål. Till skillnad från i
intervjuer går det inte i textanalyser att ställa följdfrågor till materialet.
Ett sådant problem var uppenbart för mig när jag i ett par utredningar (SOU 1964:5, SOU 1966:45) fann att samma utredningsgrupp
helt ändrat uppfattning från ett förslag till ett annat. Uppfattningen
om att sociala frivilligorganisationer borde ha ansvar för en särskild
form av stöd till äldre hade helt förändrats. Hur skulle jag förstå den
förändrade uppfattningen? Olausson (1996) diskuterar denna fråga
och menar att ett sätt att komma till rätta med problemet är att
komplettera sitt valda material med annat samtida textmaterial eller
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försöka nå aktörer som författat texten eller dem som på annat sätt
har inblick i frågan. Min tanke var att kontakta dem som varit aktiva i
utredningsarbetet. Emellertid visade det sig att det, av olika skäl, inte
gick att nå dem. Min tolkning av denna förändrade uppfattning får
därmed ses som preliminär (vilket jag noterat i min redovisning).
Även vid några andra tillfällen har problemet uppstått att det
offentliga utredningsmaterialet varit otillräckligt för min analys och
för att i dessa sammanhang nå förståelse har jag valt att använda
samtida källmaterial (Lo Johansson 1949, 1952, Söderberg 1965,
Pettersson 2003) och tillfråga en aktör med inblick i en särskild
fråga.15 För en diskussion om vad nya frivillighetsformer kan få för
konsekvenser för äldre har jag dessutom i mitt avslutande kapitel 10
valt att exemplifiera med ett rättsfall. Dessa källor ser jag som ett
komplement till min huvudsakliga empiri och ambitionen har inte
varit att utvidga min studie utan i linje med Olaussons (1996)
uppfattning få ökad förståelse i mitt analysarbete eller fördjupa min
diskussion.
Vad det gäller användning av offentligt utredningsmaterial i
forskningssammanhang finns emellertid även vissa fördelar. Att
källorna är offentliga gör det möjligt för den som så önskar att ta del
av desamma och pröva om mina resultat är trovärdiga.
En annan väsentlig fråga i min studie gäller vilken position
textförfattaren/na har haft (Bergström & Boréus 2000). Mitt
källmaterial har författats av aktörer i olika positioner. Vanligtvis är
det politiska tjänstemän med stöd av sakexperter. Emellertid
uppmärksammade jag att det i ett par utredningar var gerontologiska
forskare som bedrivit utredningsarbetet. Den egna forskningen lyftes
fram som goda exempel. Mitt sätt att hantera detta utgörs av att jag i
resultatredovisningen betonar detta. Att vetenskapen mera påtagligt
involveras i politiska beslut är emellertid inget ovanligt (jfr Svensson
1998).
Vad det gäller tillförlitligheten i min undersökning handlar det om
i vad mån jag gjort en noggrann genomgång av materialet och att
tillvägagångssätt och analys har presenterats så tydligt som möjligt.
Ett sätt att illustrera genomgången av källorna är att använda citat
som underbygger resultatet (Bergström & Boréus 2000). Min
förhoppning är att de citat som jag valt att använda i resultatredovisningen ska visa att jag gått igenom min empiri noggrant.
Genom den diskussion jag fört i detta kapitel är dessutom min
För att få ökad förståelse om varför en särskild paragraf infördes i SoL under år
2002 hade jag under sommaren 2006 telefonkontakt med kommunalrådet Fernow
som var väl insatt i frågan. Se vidare avsnitt 9.3.
15
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ambition att läsaren ska få en inblick i min valda analysmetod och
mitt tillvägagångssätt.
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4 Teoretisk referensram
Det empiriska materialet analyseras utifrån teori som sätter relationer
mellan organisationer i fokus. I kapitlets inledning presenteras mitt
studieobjekt som ”äldreomsorgens landskap”. Därefter beskrivs
Ahrne & Papakostas (2002) förändringsteori som fokuserar hur
landskapet förändras genom att nya organisationer växer fram på
grund av gamla organisationers tröghet. Emellertid är inte
förändringsteorin tillräcklig för att i min studie förstå förändrade
relationer. Under vissa tidsperioder växer inga nya organisationer
fram. Trots det sker förändring. Därför kompletteras förändringsteorin med teori om hur gränser mellan etablerade organisationer
förhandlas.
4.1 Äldreomsorgens landskap
Samhället kan ses som ett system (Hatch 2002) eller ett socialt
landskap som består av olika delar (Ahrne & Franzen 1999, Ahrne &
Papakostas 2002). Som parallell kan vi ta exempel från naturen där
stenar, växter, berg, sjöar är delar men som tillsammans blir till en
enhet, ett landskap. På samma sätt liknar jag äldreomsorgen vid ett
landskap som består av olika organisationer och utrymmen mellan
organisationer (Ahrne & Papakostas 2002). Inom landskapet finns
kommunala organisationer med likartade verksamheter, till exempel
hemtjänst, institutionsbaserad16 vård och omsorg i så kallade särskilda
boenden, dagverksamheter för dementa äldre. Gemensamt för dessa
verksamheter är att här finns kommunalt anställda, som har i uppgift
att hjälpa äldre i behov av stöd.17 Sådana organisationer med likartade
verksamheter, uppgifter och/eller idéer befinner sig inom samma
organisatoriska fält (Di Maggio & Powell 1991).18 Kommunal
äldreomsorg är alltså ett organisatoriskt fält, där anställdas uppgift är
Med begreppet institution avses här en fysisk enhet. Scotts (2001) beskrivning av
institution har en annan innebörd där institutioner står för något som genomsyrar
organisationer. Det teoretiska begreppet institution kan således användas för att
studera hur organisationer anpassar sig och påverkas av institutionell omgivning.
17 Jag använder fortsättningsvis benämningen äldre i behov av stöd för dem med
beviljade stödinsatser enligt SoL (efter år 1982) eller tidigare lagstiftning. Med äldre
utan behov av stöd avses alltså de som inte har insatser enligt SoL (efter år 1982)
eller tidigare lagstiftning.
18 Se vidare DiMaggio & Powell (1991) som intresserat sig för organisationers
homogeniseringsprocesser. Deras utgångspunkt att organisationer påverkas av
andra organisationers regulativa, normativa och/eller kognitiva system har lett till
benämningen organisatoriska fält. Utan att närmare analysera hur enskilda organisationer homogeniseras använder jag DiMaggio & Powells benämning fält.
16
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att hjälpa äldre i behov av stöd. Sociala frivilligorganisationer är ett
annat fält, som består av frivilliga. Olika organisationer som kyrkor,
Röda Korset och pensionärsorganisationer utför vissa stödinsatser till
egna medlemmar och/eller andra äldre. Gemensamt för dessa
organisationer är att den egna organisationen vilar på en särskild idé
eller ideologi.
För att förstå förändrade relationer är det emellertid av vikt att se
till hela omgivningen, det vill säga huvudaktörer inom landskapet
(Ahrne & Papakostas 2002). Av den anledningen fokuserar jag
ytterligare ett centralt fält i min studie – anhörigfältet. Förvisso har
anhöriga ingen gemensam organisation men dock en gemensam
uppgift, att hjälpa äldre släktingar. Men nu är inte allt inom
äldreomsorgens landskap organiserat. Människor befinner sig, träffas
och rör sig mellan organisatoriska fält. I dessa utrymmen, eller
gläntor (Ahrne & Papakostas 2002), befinner sig äldre som inte är
aktiva inom/eller tillhör någon social frivilligorganisation och inte
heller befinner sig inom kommunal äldreomsorg eller anhörigfältet.
Med nedanstående figur (1) avser jag, utifrån ovanstående
resonemang, visa en schematisk beskrivning över vilka fält och
människor som befinner sig inom äldreomsorgens landskap. En
schematisk beskrivning har alltid sina begränsningar. Jag vill därför
poängtera att vare sig denna eller efterföljande schematiska
beskrivningar i mitt arbete visar några exakta förhållanden, det går
således inte att göra några storleksmässiga jämförelser mellan fälten.
Vissa fält rymmer mer stöd till äldre än andra. Min ambition med
figurerna är emellertid att förtydliga det som framkommer i text och i
någon mån vara till hjälp för dig som läsare att se hur landskapet ser
ut under olika tidsperioder och därmed enklare kunna följa
förändringen över tid.
Sammanfattningsvis är min utgångspunkt i denna undersökning
att äldreomsorg är ett landskap som består av tre centrala fält:
anhörig-, sociala frivilligorganisationers och kommunala äldreomsorgens fält. I anhörigfältet finner vi anhöriga som ger stöd till
äldre släktingar. Den kommunala äldreomsorgens fält består av
kommunalt anställd personal som utför insatser till äldre i behov av
stöd. I sociala frivilligorganisationers fält befinner sig sociala
frivilligorganisationers medlemmar som bidrar med vissa stödinsatser
till medlemmar och/eller andra äldre. Mellan dessa fält (de
gråmarkerade) finns utrymmen, eller så kallade gläntor. Här finns
äldre som inte beviljats kommunalt stöd, inte är aktiv medlem i
någon social frivilligorganisation eller inte heller får stöd av någon
anhörig.
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Figur 1 Äldreomsorgens landskap i schematisk beskrivning.
4.2 Organisationer i förändring
En central teoretisk utgångspunkt i min studie är hur jag betraktar
organisationer. Om man betraktar organisationer som slutna system
ser man dem som rationella och mekaniska organisationer som
främst förändras på grund av den inre strukturen. Jag utgår från att
organisationer och fält är öppna och till stor del förändras på grund
av omgivningen (Scott 2003).
Ahrne & Papakostas (2002) skriver att ett landskap inte är i
konstant balans. Det rör sig i landskapet, nya organisationer,
verksamheter och människor kommer till eller försvinner.
Landskapet förändras över tid vilket leder till att det inte riktigt blir
som förut samtidigt som inte allt blir nytt. Förändringar sker inte i
stadier där ett nytt stadium helt och hållet ersätter ett gammalt.
Förändring kan vara avhängigt nya trender, ett exempel är EU som
påverkar och bidrar till förändring i det svenska samhället. Men det
som vid en ytlig betraktelse kan ses som förnyelse kan i själva verket
vara något gammalt. Förändring inom ett landskap är alltså ett
samspel mellan parallella processer av historisk tröghet och förnyelse.
Det gamla och det nya, eller historien och samtiden, kan existera
samtidigt (Ahrne & Papakostas 2002). Författarna poängterar därmed
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vikten av att se till organisationers historiska kontext. Organisationers
eller fältens historiska bakgrund gör sig påmind ibland, de historiska
dragen framstår mer eller mindre tydligt vid förändring.
Det finns ingen enhetlig teori som kan förklara alla skeenden och
förändrade relationer mellan fälten inom ett landskap (a.a. s. 59). Ett
sätt att studera förändring är emellertid att fokusera hur nya
organisationer växer fram. Det krävs vissa grundläggande omständigheter för att nya organisationer ska uppstå. Det måste finnas
någon form av behov av den nya organisationen. Därtill behövs ett
utrymme där etablerade organisationer inte hindrar den nya
organisationens uppkomst (jfr Olsson 1999).
Ahrne & Papakostas (2002) beskriver i sin förändringsteori hur
nya organisationer växer fram på grund av tröghet i gamla, de talar
om ”tröghetens mekanismer”.19 En sådan tröghet kan förstås mot
bakgrund av gamla organisationers oförmåga att handla och/eller på
grund av gamla organisationers ovilja att förändras. När en gammal
organisation inte har förmåga och/eller inte vill förändras, kan en ny
organisation växa fram. Den nya och gamla organisationen kan
existera sida vid sida, men ibland leder det till att någon av dem dör
ut. Gamla organisationers oförmåga att handla beror på bristande
kollektiva resurser som begränsar vad och hur organisationens
aktörer kan agera. I min avhandling analyseras i vad mån brist på
kollektiva resurser som mänskliga och/eller ekonomiska resurser
bidrar till de gamla fältens tröghet. Gamla organisationers ovilja till
förändring kan bero på organisationens egna ideologiska eller
idémässiga grund. En social frivilligorganisation ändrar inte hur som
helst inriktning i sina verksamheter, eftersom ideologi eller idé ligger
till grund för organisationens syfte och strävan efter vad som ska
göras (jfr Brunsson & Sahlin-Andersson 2006). En ny organisation
kan alltså uppstå om den gamla inte ser som sin uppgift att arbeta
med, en från omgivningen eller från egna organisationen, efterfrågad
uppgift.
I figuren (2) nedan sammanfattas tröghetens mekanismer i
organisationer.

Ahrne & Papakostas (2002) analyserar hur organisationer som till exempel
Miljöpartiet, Livets ord, tidningen Metro, Svenska innebandyförbundet växer fram.
Offentliga organisationer analyseras inte.

19
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Tröghetens mekanismer i organisationer
Gamla organisationers oförmåga att
handla
Gamla organisationers ovilja att
förändras

Brist på mänskliga resurser
Brist på ekonomiska resurser
På grund av annat syfte

Figur 2 Modell utvecklad från Ahrne & Papakostas (2002 s. 78).
4.3 Organisatoriska fältens gränser
I vardagligt tal används begreppet gräns på olika sätt. En gräns kan
vara synlig, osynlig, formell eller informell. Vi kan tala om gränser till,
mot, mellan osv. Inom barnuppfostran sägs det inte sällan handla om
föräldrars förmåga att sätta gränser för barn. Här står gräns för att
skilja ett accepterat beteende från ett inte accepterat. I andra
sammanhang kan begreppet avse nationella gränser. ”Läkare utan
gränser” är en organisation som utför humanitär och medicinsk hjälp
till människor oavsett vilket land de befinner sig i. Här är
benämningen ”utan gränser” ett uttryck för nationella gränser.
Gemensam för de båda sistnämnda exemplen är att det handlar om
att skilja på något, ett beteende från ett annat eller ett land från ett
annat.
I denna avhandling används begreppet gräns för att skilja
organisatoriska fält inom äldreomsorgens landskap från varandra
(Scott 2003). En gräns är till för att markera fältets särart och
identitet mot andra. Gränser sätts upp för att tydliggöra vilka/vilken
uppgift fältet har i förhållande till ett annat fält, det handlar alltså om
att avgöra vem som ska göra vad. En gräns är även till för att
markera vilka kategorier eller grupper av människor som får komma
in i fältet. Vissa får tillträde och andra utestängs (Brunsson & Sahlin
– Andersson 2006, jfr Hernes 2004). Detta innebär att gränsskapande
processer inleds med att fältet sorterar ut sina uppgifter och/eller
sorterar ut vilka kategorier eller grupper av människor som blir
föremål för uppgiften. För att anknyta till mina forskningsfrågor kan
således sägas att det handlar om vem som betraktats som ansvarig för
och vem som bedrivit stöd åt äldre och vilken typ av stöd som
erbjudits av olika fält.
I takt med att ett organisatoriskt fält utvecklas och får ökad
legitimitet och identitet inom ett landskap, ökar dess möjlighet att
vakta sin gräns (Brunsson & Sahlin – Andersson 2006, Rothstein
1992). För att kunna vakta sin gräns måste alltså organisationer ha
uppnått viss grad av organisering.
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Ett sätt för organisationer eller fält att markera sin särart, bli
självständiga och få legitimitet, är att utveckla särskild kompetens för
sin uppgift, i och med detta tydliggörs den egna gränsen (Brunsson &
Sahlin – Andersson 2006). Det innebär dock inte att gränser som
uppstått alltid förblir bestående, gränser kan förändras (Ahrne &
Papakostas 2002). Som en jämförelse kan man se att nationers
gränser genom krig förändras och fastighetsgränser kan genom köp
och avstyckning förändras.
Danermark & Kullberg (1999) menar att ökad decentralisering
och detaljstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden lett till
alltför rigida gränser mellan organisationer och verksamheter i dag,
vilket medför att människor inte får det stöd de behöver. Samarbete
blir därmed nödvändigt. Jag menar dock att likaväl som samarbete
kan ske över organisationernas eller fältens gränser, kan nya
samarbetsverksamheter uppstå i utrymmen mellan gamla fält. Då
tätnar landskapet och fler organisatoriska gränser kommer till,
särskilda uppgifter utförs i nya verksamheter och dessa får en egen
organisatorisk inramning (Ahrne & Papakostas 2002).
4.4 Förhandlingens roll
Hur skapas eller förändras då gränser? I denna studie analyseras
vidare hur staten och de olika fälten i äldreomsorgens landskap
förhandlar om gränser. Förhandling kan alltså vara ett sätt att förstå
hur relationer mellan fälten förändras. Dessa förhandlingar äger rum i
ett regleringsutrymme (Ahrne & Boström 2004) som i denna studie
utgörs av remissförfaranden, skrivelser, direkta personliga kontakter
mellan stat och aktörer inom olika fält.
Ibland är stat och fält överens om problem och lösningar inom ett
landskap, ibland är man eniga om problem men inte om lösning
(Hatch 2002). I den sistnämnda situationen kan det uppstå kamp
(Brunsson 2002, Ahrne & Boström 2004). I vissa förhandlingssituationer anpassar sig staten till omgivningens krav. En kärnpunkt
vid förhandling är att statliga beslut måste upplevas som legitima av
omgivningen, beslut måste uppfattas som trovärdiga för att staten ska
kunna behålla sin ställning (Brunsson 2002). Legitimitet handlar alltså
om att skaffa anseende, som ger ökade chanser för en organisation
att få förtroende och därmed överleva. Organisationen staten (Ahrne
2006) har en central roll för att avgöra gränser mellan fälten inom
äldreomsorgens landskap. Statens makt att stifta eller förändra lagar
och makten att fördela statliga ekonomiska medel kan leda till att
gränser mellan fält skapas, tydliggörs eller förändras (Hatch 2002,
DiMaggio & Powell 1991). Men staten kan även utnyttja sin
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maktställning genom att utestänga vissa fält vid remissförfaranden
(Ahrne & Boström 2004) och/eller avgöra vilka frågor som ska
diskuteras (Rothstein 1992). Därtill kan staten undvika att fatta
beslut, vilket kan leda till att uppgifter vältras över på kommuner
(Brunsson 2002).
Att förhandla och föra kamp i regleringsutrymmet kräver insatser
av människor. Organisationer eller organisationiska fält kan inte
handla av sig självt (Scott 2001). Aktörer, som förmedlar information
över de organisatoriska fältens gränser och i regleringsutrymmet, har
alltså en betydelsefull gränsöverskridande funktion (Hatch 2002).
Som tidigare angetts sker förändringar inom äldreomsorgens
landskap inte i några stadier där ett nytt stadium helt och hållet
ersätter ett gammalt. Det motsäger emellertid inte att vissa tidpunkter
får särskild betydelse för hur landskapet kommer att se ut i
fortsättningen. Om vi åter drar en parallell till naturen som landskap
kan sägas att en skogsbrand som leder till att träd och gräs fattar eld,
är ett exempel på en särskild tidpunkt som ganska snabbt förändrar
bilden av landskapet. Rothstein (1992 s. 110 ff) använder
benämningen ”formativa moment” för att beskriva hur särskilda
kortare tidsperioder blir avgörande för framtida relationer mellan
frivilligorganisationer och stat. Under denna period äger förhandling
rum. Ett formativt moment är en tidpunkt när staten har svårighet att
hantera en uppkommen, social eller ekonomisk, krissituation i
samhället. I denna situation kan stat såväl som frivilligorganisation ta
initiativ till någon form av förhandling. I dessa avgörande situationer
kan skickliga aktörer inom frivilligorganisationer vara med och skriva
om spelreglerna så aktörerna själva och/eller deras organisationer
kommer in i en positiv utvecklingsspiral.
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Trots den relativa innebörden av att vara gammal kan vi konstatera
att kategorin åldringar alltid funnits. Emellertid har hjälpen till dem
som behövt stöd varierat över tid. Nuvarande åldringsvårdslandskap20 ser inte likadant ut som under 1800-talet. Och frågan om
vem som har skyldighet att ta hand om gamla har diskuterats
alltsedan nationalstatens tillkomst under 1500-talet. Under långa tider
har frågan vållat konflikt mellan stat och kommun (Holgersson 2004,
Qvarsell 1993). Ahrne & Papakostas (2002) betonar, som jag tidigare
nämnt, betydelsen av att se till de organisatoriska fältens historiska
bakgrund. På så sätt kan vi senare förstå vad som är nytt eller/och
gammalt inom åldringsvårdens landskap. I det här kapitlet beskrivs
och analyseras historisk forskning och offentligt utredningsmaterial
för att dels visa hur landskapet såg ut innan åldringsvårdens och
sociala frivilligorganisationers fält tagit plats, dels för att visa hur det
kommunala fältet växer fram. Detta kapitel ska ses som en längre
historisk bakgrund där jag analyserar hur landskapet formaliseras från
omkring 1800-talet till omkring 1950 – 1960-talen. Utöver en mer
allmän historisk bakgrund till min studie är syftet med kapitlet att
använda det längre fram i avhandlingen för att kunna jämföra då och
nutid och därmed kunna analysera parallella processer av tröghet och
förnyelse.
5.1 Anhöriga, fattigvård och välgörenhet
Under lång tid var omhändertagandet av åldringar en privat
angelägenhet. Ansvaret vilade på anhöriga som i gengäld skulle få
ärva åldringarnas ägodelar och egendom (Rosén 2004). Åldringsvårdens landskap har alltså under flera århundraden främst utgjorts
av anhörigfältet.21 Om nu inte anhöriga kunde ta detta ansvar eller
om det inte fanns några anhöriga, kunde kyrkan med sitt
barmhärtighetsideal träda in. I sista hand svarade staten eller kungen
för människors uppehälle och vård. Enligt den första fattigvårdsförordningen 1763 innebar det dock att statens ansvar i praktiken var
20 För att beskriva olika tidsperioder så tidstypiska som möjligt har jag i kapitel 5
och 6 (det vill säga till och med omkring 1950 – 1960-talen) valt att använda
benämningar som åldringsvårdens landskap/åldringsvård/åldringar/hemvård.
Därefter används äldreomsorgens landskap/äldreomsorg/äldre/hemtjänst. I det
offentliga utredningsmaterialet sker en successiv förändring av dessa benämningar
under 1960 – 1980-talen.
21 I följande text använder jag begrepp som fält (Di Maggio & Powell 1991),
landskap (Ahrne & Papakostas 2002) förhandling etc. vilket inte innebär att de
författare jag refererar från använder dessa begrepp.
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socknarnas ansvar eftersom socknarna enligt fattigvårdsförordningen
ålades denna skyldighet. Men inom kort kom detta att medföra
protester från präst- och bondestånden i riksdagen, protester som
ledde till att den första fattigvårdsförordningen snart upphävdes. Den
ansågs strida mot socknens urgamla rätt att själv få bestämma över
sina utgifter (Qvarsell 1993).
Under början av 1800-talet blossade åter frågan om ansvaret för
åldringar upp på riksdagsnivå. En del riksdagsmän hävdade att alltför
stora skillnader i socknarnas invånarantal ledde till ekonomiska
problem för vissa socknar. Det diskuterades om inte de nyblivna
landstingen med sina större geografiska ansvarsområden skulle kunna
vara huvudmän och därmed ansvara för stöd till behövande åldringar
(SOU 1942:56). Detta förslag ledde dock inte till någon förändring,
men åldringar utan anhöriga fick nu rätt till kommunalt
fattigvårdsunderstöd enligt den efterföljande fattigvårdsförordningen
från 1847 (a.a.). I rättslig mening fick således åldringarna ökade
kommunala hjälpmöjligheter, det kommunala fattigvårdsfältet
expanderade vid tiden inom åldringsvårdens landskap. Alltför stora
kostnader för fattigvården kom dock att leda till att en strängare
förordning infördes 1871 (a.a.). Medborgarna hade nu inte längre
samma rätt att ställa krav på fattigvården.
I syfte att begränsa den egentliga fattigvården infördes en frivillig
och en obligatorisk fattigvård. Den obligatoriska var bestämd av
staten och den var socknarnas fattigvårdsstyrelser tvungen att följa.
Den frivilliga däremot kunde fattigvårdsstyrelsen besluta över själv
(SOU 1950:11). Det innebar i praktiken att anhöriga åter fick ett
större ansvar och åldringar utan anhöriga fick i stor utsträckning lita
till fattigvårdens välvilja (Lundqvist 1997, Qvarsell 2003).
Ovanstående resonemang visar att fram till och med 1800-talet
expanderade eller minskade anhörigfältet inom åldringsvårdens
landskap beroende på statens och socknarnas ekonomi.
Omkring sekelskiftet 1800 – 1900-talet inträffade vissa samhällsförändringar som medförde att åldringar alltmer började särskiljas
från sina familjer. Till följd av den minskade barndödlighet under
1800-talets första hälft och emigrationen under slutet av århundradet
hade Sverige i jämförelse med flera andra länder en hög andel
åldringar under början av 1900-talet (Edebalk 2003). Industrialiseringens snabba utveckling under sekelskiftet 1800 – 1900-talet
innebar dessutom att människor verksamma inom jordbruket
minskade till förmån för industriarbete i städerna. Urbaniseringen
medförde att fler än tidigare av landets åldringar blev utan stöd från
anhöriga (Qvarsell 1991, Edebalk 2003). Det blev alltså brist på
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mänskliga resurser inom anhörigfältet. Alltfler gamla skiljdes därmed
från sina anhöriga och hamnade på de fattiggårdar som den
kommunala fattigvården hade ansvar för. Här fick de bidra med
arbetsinsatser så länge de orkade (Åman 1976). Det andra fältet – den
kommunala fattigvården som således fanns vid tiden inom
åldringsvårdens landskap – visade sig dock även det komma att sakna
mänskliga såväl som ekonomiska resurser (jfr Ahrne & Papakostas
2002). De kommunala fattiggårdarna räckte inte till, ett ökat antal
åldringar i behov av stöd och alltmer synliga sociala problem i
industrialismens spår ledde till att även fattigvården hade svårigheter
att klara av hjälpen till behövande åldringar (Qvarsell 1991).
Brist på mänskliga och ekonomiska resurser inom både
fattigvården och anhörigfältet skulle enligt Ahrne & Papakostas
(2002) förändringsteori kunna lett till att en ny organisation växte
fram. Tillfullo sker det inte vid detta tillfälle. Någon helt ny
organisation uppstår inte mellan de båda fälten. Emellertid börjar
redan etablerade organisationer ta plats inom åldringsvårdens
landskap. De olika filantropiska verksamheter/välgörenhetsorganisationer22 som börjat växa fram under mitten av 1800-talet, fick
allt större betydelse för att klara samhällsproblemen.
Välgörenhetsorganisationernas syfte var att hjälpa vissa grupper i
samhället, insatserna var i första hand avsedda som kortvarig hjälp till
oförskylt fattiga som åldringar eller olycksfallsoffer. Tanken var att
fattigvården skulle ansvara för mer långvarigt stöd som åldringars
anstaltsvård (Thullberg 1989, Qvarsell 1991). I praktiken kom dock
välgörenhetsorganisationerna att stå för mycket av det långvariga
stödet till åldringarna eftersom flertalet anstalter kom att ägas och
drivas av välgörenhetsorganisationer (Qvarsell 1993).
Allt eftersom ökade trycket även på de olika välgörenhetsorganisationerna varmed organisationernas företrädare fann behov av

Qvarsell (1993 s. 223) beskriver svårigheten med att skilja mellan filantropi och
välgörenhet. Under 1800-talet var den vanligaste benämningen välgörenhet och
syftade främst på den direkta hjälp som enskilda människor och organisationer
utförde. Men även benämningen filantropi kan användas med likartad betydelse.
Qvarsell kallar en sådan direkt hjälp för ”den egentliga filantropin”. Därtill kan man
enligt Qvarsell tala om ”den pedagogiska filantropin” (skolhem för döva och blinda
etc), ”den vetenskapliga filantropin” (undersökningar av sociala förhållanden
genomförda av enskilda människor och olika välgörenhetsorganisationer) och ”den
politiska filantropin” (välgörenhetsorganisationer som försökte påverka stat och
kommun att förbättra fattigvården).
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ökad samordning23 dem emellan. För att bli ett mera enat fält, bringa
bättre ordning och därmed kunna samverka med varandra bildades år
1889 ”Föreningen för välgörenhetens ordnade” (FVO). Syftet var att
bedriva mer organiserad välgörenhet (Thullberg 1989).
Hjälpinsatserna utfördes av avlönade aktörer såväl som av oavlönade
frivilliga aktörer. Det uppsökande individinriktade hjälparbetet
utfördes av de så kallade besökarna. Detta var avlönade eller
oavlönade personer som utredde understödtagares förhållanden och
behov. Trots att arbetet skulle utföras i ”kärlekens tjänst” genom
”vänliga besök” (Bokholm 2001 s. 74) var den kontrollerande
funktionen ofta närvarande. Vid sidan av besökarna fanns oavlönade
frivilliga vårdare, vilka stod för en annan form av hjälp. Deras uppgift
var att upprätta långvarig personlig kontakt och nära relation med de
behövande (Bokholm 2001, jfr Jordansson 1995). De frivilliga skulle
vara en kärleksfull och tålmodig vän och ett besök hos åldringen
skulle:
bli en fläkt av levande livet och fylla den intresselösa tillvaron med en
smula skimmer av sol (Ordförande i FVO, Agda Montelius egna
anteckningar, i Bokholm 2001 s. 104).

Brunsson & Sahlin – Andersson (2006) anger att en gräns tydliggör
vilka uppgifter ett fält har i förhållande till ett annat. Vid den här
tiden (slutet av 1800-talet) fanns i det avseendet inga tydliga gränser
mellan välgörenhets- och fattigvårdsfältet. De olika fälten
samordnade och samverkade kring de individuella hjälpinsatser som
skulle utföras till landets åldringar. Idén var att alla hjälpinsatser
skulle dokumenteras oavsett om hjälpen utförts av välgörenhets- eller
fattigvårdsfältet (Thullberg 1989). I ekonomiskt avseende fanns inte
heller någon tydlig gräns, fattigvården finansierades inte sällan med
gåvor och donationer från välgörenhetsorganisationer (Qvarsell
1993).
För att samordning och samverkan ska uppstå är fälten beroende
av gränsöverskridande aktörer (jfr Hatch 2002). Vid den här tiden
fanns i Stockholmstrakten en skara socialt engagerade personer med
stark politisk och social ställning i samhället – ”fattigvårdsfolket”.
Dessa personer, tillhörde ibland själva de så kallade besökarna och
var knutna till ett antal sammanslutningar i landet, ”frivilliga
fruntimmersföreningar”, andra välgörenhetsorganisationer såväl som
fattigvården (Lundqvist 1997, Åberg 1995). Dessa aktörer hade en
Berggren (1982) och Westrin (1986) beskriver fyra grader av interaktionsnivå i
samarbete: nollstadium/ickesamarbete, koordination/samordning, integrerad
samverkan (kollaboration) och sammansmältning.
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central gränsöverskridande funktion mellan de båda fälten.
Information över gränsen hanterades av ”fattigvårdsfolket” som
därmed möjliggjorde samordning och samverkan. De oavlönade
frivilliga som utförde det direkta hjälparbetet till gamla hade däremot
lite inflytande över hjälparbetets organisering. ”Fattigvårdsfolket”
och tjänstemän från fattigvården var de som organiserade,
administrerade och ledde hjälparbetet (Bokholm 2001, Lundqvist
1997).
I den nedanstående figuren (3) visas en schematisk bild över
åldringsvårdens landskap under slutet av 1800-talet. Som vi kan se
fanns ett anhörigfält dit åldringarna enligt 1871 års fattigvårdsförordning i första hand hänvisades. Urbanisering och ökat antal
åldringar vid tiden ledde dock till att en del anhöriga i praktiken fick
svårigheter att hjälpa familjens åldringar. Fattigvårds- och
välgörenhetsfältet fick därmed ta ökat ansvar för de åldringar som
saknade stöd från anhöriga. ”Fattigvårdsfolkets” engagemang och
arbete möjliggjorde den samordning och samverkan som fanns
mellan dessa fält.

Figur 3 Åldringsvårdens landskap under slutet av 1800-talet. En schematisk
beskrivning.
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5.2 Att utestänga välgörenhetsfältet
I ovanstående avsnitt har jag pekat på den otydliga gräns som rådde
mellan välgörenhets- och fattigvårdsfältet under slutet av 1800-talet. I
detta avsnitt avser jag visa hur aktörer under början av 1900-talet
strävar efter att utesluta välgörenhetsfältet. Jag kommer visa hur
denna ambition och strävan uttrycks i en förhandling mellan stat och
en ny organisation med rötter i välgörenhets- och fattigvårdsfälten.
Vidare diskuteras den nytillkomna organisationens syfte och dess
kortvariga period som aktör inom åldringsvårdens landskap.
Som vi sett i tidigare avsnitt bedrev FVO välgörenhet. Men utöver
detta direkta hjälparbete kom FVO i praktiken att även spela en
annan avgörande roll. De tog initiativ till att starta en
”diskussionsklubb för socialt intresserade” i Stockholmstrakten
(Thullberg 1989, s. 13). Detta initiativ skulle indirekt visa sig leda till
förändring inom åldringsvårdens landskap. I ”diskussionsklubben”
deltog aktörer från FVO såväl som nytillkomna aktörer från
fattigvårds- och välgörenhetsfält med intresse för socialpolitik.
”Diskussionsklubben” kom att bli grunden för framväxten av en
ny organisation, ”Centralförbundet för socialt arbete” (CSA), som
bildades 1903. CSA uppmärksammade vid tiden den brist på
mänskliga och ekonomiska resurser som fanns inom välgörenhetsfältet. Till skillnad från FVO vars syfte var att utföra direkt
välgörenhetsarbete till åldringar och andra grupper hade CSA en
socialpolitisk ambition, syftet var att påverka staten till ett ökat ansvar
för åldringar och andra människor i behov av hjälp (Lundqvist 1997,
Qvarsell 2003). CSA menade att de insatser som utfördes av
fattigvårds- och välgörenhetsfältet var helt otillräckliga (Bokholm
2001).
Privata donationer gjorde det så möjligt för CSA att bedriva egna
undersökningar kring de ”sociala frågorna”, varmed de bildade en
egen fattigvårdskommitté. CSA:s ursprungliga idé var att driva sin
verksamhet med hjälp av frivilliga krafter, en idé som de emellertid
övergav inom kort. Vid närmare eftertanke menade de att socialt
arbete kunde få högre status om det utfördes av lönearbetare.
Dessutom ansågs att kravet på ett oavlönat arbete skulle kunna
utesluta socialt engagerade och kunniga personer som inte hade
möjlighet att arbeta gratis (Lundqvist 1997).
Under år 1906 presenterade CSA:s fattigvårdskommitté sin
undersökning om de sociala frågorna under en kongress. De fick
stort gehör bland deltagarna. Detta resulterade i bildandet av Svenska
Fattigvårdsförbundet där CSA:s fattigvårdskommitté blev en självklar
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del. I övrigt bestod förbundet av medlemmar från fattigvårdsstyrelser, välgörenhetsföreningar och enskilda intresserade personer.
Som ett resultat av kongressen 1906 påbörjades en förhandling
med staten. Fattigvårdsförbundet, med CSA:s fattigvårdskommitté,
tog initiativ genom att skicka en skrivelse till regeringen. Kongressens
uppfattning var att problemen med hjälp till åldringar och andra
grupper i samhället var för stora, man begärde därför att den
fattigvårdsförordning som fanns vid tiden skulle revideras.
Ambitionen och uppfattningen var att åldringar borde, med ökade
resurser från staten, få rätt till ökat stöd från den kommunala
fattigvården (Lundqvist 1997).
Av betydelse för resultatet av förhandlingar är i vad mån de olika
aktörerna, i detta fall Fattigvårdsförbundet med aktörer från CSA och
staten, är överens om vilka problem som finns och hur dessa ska
lösas (jfr Hatch 2002). I detta sammanhang kan tydas att staten
delade Fattigvårdsförbundets uppfattning om problemets art.
Åldringar fick inte det stöd de behövde. Kongressens begäran blev
alltså framgångsrik, regeringen gick Fattigvårdsförbundet tillmötes
och beslutade att tillsätta en utredning om en reformerad
fattigvårdslag.
I utredningsgruppen ingick representanter från CSA:s fattigvårdskommitté som redan tidigare analyserat och utrett problem i den
”sociala frågan”. Dessa aktörer agerade kraftfullt för att den
anstaltsvård som fanns vid tiden skulle förbättras. CSA:s lösning på
åldringarnas hjälpbehov blev alltså statliga reformer,24 förstärkt
fattigvårdsförordning och upprustad anstaltsvård (SOU 1950:11 del
II s. 4, jfr även Edebalk 2003). Dessa påtryckningar på staten ledde
till att åldringsfrågorna hamnade i fokus. Staten var även enig med
aktörer från CSA om lösningar på dessa åldringsfrågor. Den tidigare
fattigvårdsförordningen ersattes med lag om fattigvården, som
tillkom år 1918, och i rättslig mening förstärktes åldringarnas rätt till
kommunalt stöd. CSA låg även bakom tillkomsten av Socialstyrelsen
(år 1912) och Socialdepartementet (år 1921). På så sätt tillkom statliga
centrala samordningar om sociala frågor (Qvarsell 2003).
CSA bidrog således genom förhandlingen med staten till att
kommunen skulle komma att ta ett större ansvar, deras uppgift skulle
vara att ansvara för stöd till behövande åldringar. CSA:s ambition var
att välgörenhetsfältet skulle försvinna från åldringsvårdens landskap
Under samma tid tillsattes ytterligare en utredning som behandlade frågan om en
mer generellt utformad pensionsförsäkring. CSA mottsatte sig ett sådant förslag, de
ansåg att individuella i stället för selektiva pensionsförsäkringar var mer befogade
(se vidare Edebalk 2003).

24

53

Gamla och nya frivillighetsformer

och ersättas med ett utökat och förbättrat kommunalt fält, där
avlönade aktörer skulle ge hjälp till åldringar.
CSA:s avantgardiska roll inom åldringsvården blev emellertid
kortvarig. Inom loppet av några år hade CSA uppnått sitt syfte.
Redan under 1920-talet hade CSA som ”socialt skuggdepartement” i
stor utsträckning ”avskaffat sig självt” (Andreen 1987 s. 4). Att
organisationens krav på ökat statligt och kommunalt ansvar för
åldringar ledde till en minskad betydelse för välgörenhetsfältet och
därmed för en del av dem själva kan tyckas vara motsägelsefullt. Jag
har i mitt teorikapitel nämnt Rothstein (1992) som anger att skickliga
aktörer som förhandlar med staten själva kan dra fördel av
förhandlingen. Aktörerna inom CSA är ett exempel på detta. Som
tidigare nämnts var dessa aktörer engagerade och aktiva personer
som representerade en rad olika sammanslutningar, välgörenhetsorganisationer såväl som fattigvård. Därmed såg de sig inte som
representanter enbart för CSA, det överlappande nätverk de var en
del av gjorde att deras egna roller aldrig var hotade. Merparten av
dem fick sedermera ledande positioner inom socialpolitiska
institutioner som Socialdepartementet och Socialstyrelsen
(Lundström 1995, Lundqvist 1997).
5.3 Gränsen mellan fattig- och åldringsvård
CSA:s förhandling med staten resulterade som vi sett ovan i 1918 års
lag om fattigvården (SFS 1918:422). I det här avsnittet avser jag visa
att ambitionen med lagen var att särskilja fattig- och åldringsvård.
Idén om en särskild kommunal åldringsvård skild från
fattigvården väcktes i samband med den tidigare nämnda utredningen
om lag om fattigvården. Aktörer inom CSA tillsammans med staten
låg alltså bakom idén om ett särskilt fält för åldringar. När så 1918 års
lag infördes fanns en bestämmelse om en differentierad fattigvård.
Kommunerna fick skyldighet att inrätta ålderdomshem avsedda
enbart för åldringar (SOU 1940:22). Genom denna lag synliggjordes
och skapades gränsen mellan fattigvård och åldringsvård. Låt mig i
detta sammanhang anknyta till Brunsson & Sahlin-Andersson (2006)
som beskriver varför en gräns uppstår. De anger att syftet med en
gräns är att fokusera organisationens eller fältets uppgift och att
sortera ut vilka människor som får tillträde till fältet. Om vi ser till
fattigvårdslagstiftningens bestämmelse om en åldringsvård skild från
fattigvård, kan sägas att uppgiften är densamma för fattig- och
åldringsvård. Lagens övergripande innebörd är att fattig- såväl som
åldringsvårdens uppgift är att hjälpa människor i behov av stöd.
Skillnaden består dock i att olika kategorier av människor får
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tillhörighet till olika fält. Kommunal hjälp till åldringar motiverades
utifrån åldringarnas tidigare arbetsinsatser i livet. Uppfattningen var
att deras tidigare strävsamma och arbetsfyllda liv skulle belönas med
en plats på ålderdomshemmet där de skulle få en ”fristad på ålderns
dagar” (SOU 1946:52 s. 72). Till skillnad från andra arbetsoförmögna
ansågs kategorin åldringar behöva lugn och ro på särskilda anstalter.
För att kontrollera i vad mån landets kommuner levde upp till
lagens bestämmelse om en särskild åldringsvård, tillsatte regeringen
under 1938 en utredning. Socialvårdskommittén (SOU 1940:22) som
genom flertalet kartläggningar utredde frågan kom fram till att
upprustningen av anstaltsvården hade tagit fart i samband med lagens
tillkomst och att merparten av landets landskommuner och städer25
under slutet av 1930-talet hade del i ett gemensamt eller ett eget
ålderdomshem. Dock konstaterade kommittén att det fanns stora
problem med klientelblandningen. Ålderdomshemmen befolkades
även av barn, sinnesabnorma och andra arbetsoförmögna. Som en
lösning på det problemet föreslogs att en särskild lag om
ålderdomshem skulle inrättas (a.a.). Kommittén fann det så angeläget
att tydliggöra åldringarnas behov av hjälp på särskilda ålderdomshem
att den bestämmelse i lag om fattigvården som fanns var otillräcklig.
En särskild lag om ålderdomshem med tydligare riktlinjer om dess
utformning och innehåll ansågs vara en lösning på klientelblandningen.
Vid den här tiden beslutades dessutom om tidigare nämnda
pensionsreform26 som skulle innebära att alla åldringar i behov av
ålderdomshem kunde betala för sig (SOU 1946:52).
När så socialvårdskommitténs förslag om en särskild lag om
ålderdomshem behandlades av regeringen ansågs själva idén med
särskilda ålderdomshem enbart för åldringar vara god, då den
bottnade i ett avståndstagande från välgörenhet baserad på godtycke
och gåvor och den tidigare fattigvårdens inhumana karaktär
(proposition 1947:243). Regeringen kritiserade tidigare fattigvårdsideologi, ett kommunalt åldringsvårdsfält skulle ersätta tidigare
fattigvårdsfält inom åldringsvårdens landskap. Ambitionen var vidare
att välgörenhet nu helt och hållet skulle försvinna. Åldringsvården
skulle ha en egen särart byggd på humanitet och rättighet. Ett sätt att
synliggöra gränsen mellan åldringsvårdens och fattigvårdens fält var
25 Vid den här tiden fanns 2408 landskommuner och 116 städer. Merparten (1577
av de 2408) av landsortskommunerna hade högst 1500 invånare (SOU 1940:22 s.
11).
26 Lag om folkpension infördes 1913 och 1946 fattade riksdagen beslut om nya
förbättrade folkpensioner vilket trädde i kraft 1948 (jfr Elmér 1960).
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byggandet av moderna ålderdomshem med modern boendestandard
(jfr LU/SOU 1948:45 s. 34). Dessa nybyggda ålderdomshem var ett
synligt tecken för landets samhällsmedborgare.
Emellertid fick inte socialvårdskommitténs förslag om en särskild
lag för ålderdomshem något stöd av regeringen,27 som i proposition
1947:243 avslog förslaget (jfr Edebalk 1990). Trots det visar själva
diskussionen om en särskild lag att regeringen ansåg att gränsen
mellan olika kategorier åldringar/unga eller andra arbetsoförmögna,
som var i behov av anstaltsvård, var väsentlig.
5.4 Kritik mot åldringsvården
Att ålderdomshem blev statens och CSA:s idé och lösning på en
utökad och förbättrad åldringsvård kan förstås mot bakgrund av att
anstaltsvård vid tiden var den vanligaste formen av insatser till olika
grupper människor i behov av stöd. Anstaltsvård utvecklades även
under samma tidsperiod för till exempel döva, blinda, vanartade, barn
utan föräldrar (Åman 1976). Dock förekom det i samhällsdebatten
kritiska röster som talade mot ålderdomshem redan under början av
1900-talet. Författaren Ellen Key skrev 1913 en artikel där hon
föreslog att åldringarna istället för att bo på anstalter skulle få tillgång
till varsin liten lägenhet med egen ingång och egen liten
trädgårdstäppa där de kunde få stöd av anställd personal. Detta
skulle, enligt Key, stärka åldringarnas känsla av att ha ett eget hem.
Förslaget innebar alltså att det skulle byggas ett ”villasamhälle av
miniatyrformat” där gamla skulle bo (Qvarsell 1991 s. 143). Ellen
Keys förslag kom vid den här tiden inte att få någon
genomslagskraft. Men idén om att den kommunala åldringsvårdens
fält skulle bestå av ålderdomshem skulle dock så småningom även
komma att kritiseras av en annan författare och journalist utanför
åldringsvårdens landskap. Ivar Lo Johansson var den som under
slutet av 1940-talet i tidningsartiklar och i föredrag kritiserade idén
med ålderdomshem. Lo Johansson förhandlade inte direkt med
staten, men hans kritik skulle efter en tid få betydelse för kommunala
åldringsvårdens organisering och innehåll. Lo Johansson såg en
annan lösning på problemet med åldringar i behov av hjälp. Hans
reportage om åldringarnas förnedrande situation på ålderdomshemmen väckte uppmärksamhet. Kritiken handlade, enligt min
tolkning, om synen på åldringar som särskild kategori. Han
kritiserade även åldringarnas brist på frihet. Lo Johansson skriver:

27

Främst av socialminister Gustav Möller.
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De måste fortfarande luras dit. Det har diskuterats lagar om
tvångsintagning, men systemet fungerar nu smidigare genom
tvångsintagning utan lag (Lo Johansson 1952 s. 22).

Byggandet av ålderdomshem var, enligt Lo Johansson, en medveten
satsning på att utesluta gamla människor från samhället. Hans
uppfattning var att åldringarna ville bo kvar i sina egna hem, på så
sätt förblev de individer och inte en kategoriserad grupp åldringar.
Hemvård i stället för vårdhem blev därmed Lo Johanssons paroll.
Till en början mötte Lo Johanssons idéer om hemvård motstånd,
framförallt från Socialstyrelsens sida (Gaunt 1996). Men när det stod
klart att de samhällsekonomiska förutsättningarna inte skulle kunna
möjliggöra idén om ålderdomshem till alla de åldringar som behövde
stöd vann Lo Johanssons idé gehör. Även hemmaboende sågs nu
som en lösning på åldringsfrågan. Staten modifierar därmed tidigare
uppfattning om att ålderdomshem var enda alternativet. I efterföljande utredningar om hemvårdsfrågan (SOU 1952:38, SOU
1956:1) framhålls de humanitära fördelarna med hemmaboende. Om
vi ser Lo Johanssons kamp mot ålderdomshem som en förhandling
med staten, kan sägas att han och staten var eniga om problemet med
att åldringar var i behov av hjälp. Emellertid fanns oenighet om hur
problemet skulle lösas (jfr Hatch 2002). Men när staten inser de
ekonomiska fördelarna med hemmaboende används Lo Johanssons
argument om humanitet med hemmaboende för att motivera och
legitimera satsningen på hemmaboende.
Den positiva samhällsekonomiska situationen, framtidstron och
den reformpolitiska strävan som fanns under början av 1950-talet,
ledde alltså till satsning på utvecklingen av ett kommunalt
åldringsvårdsfält (LU/SOU 1951:30, LU/SOU 1956:53). Hemvård
bedömdes som mer ekonomiskt fördelaktigt än ålderdomshem, vilket
bidrog till att hemvård prioriterades (LU/SOU 1962:10). Åldringsvårdens fält kom vid den här tiden därmed att bestå av institutionsbaserade ålderdomshem och hemvård.
5.5 Hemvård i sociala frivilligorganisationers regi
Lo Johanssons idé om hemvård kom emellertid inte helt och hållet
från honom själv. Hemvård, i första hand till barnfamiljer, hade
sedan tidigare bedrivits av Röda Korset och andra föreningar där
främst kvinnor var aktiva.28 Man kan därmed säga att Lo Johansson
Exempelvis Husmodersföreningar, Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyar, Vita bandet, Fredrika Bremerkretsar, Kooperativa kvinnogillen och affärsföretaget Asea (för de egna anställda familjerna) (SOU 1943:15).
28
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var den som blev rösten för de kvinnoföreningar som utförde direkt
hjälp i hemmen. Jag har i tidigare avsnitt (5.3) resonerat kring ett
lagförslag om införande av en särskild lag om ålderdomshem. Ett
förslag som inte gick igenom. En intressant iakttagelse är emellertid
att samtidigt som detta lagförslag utreds av Socialtjänstkommittén
(SOU 1946:52) pågick en annan utredning av den så kallade
Befolkningsutredningen (SOU 1943:15) som fokuserade frågan om
hemvård. Min iakttagelse är att dessa båda utredningsgrupper inte
hade närmare samarbete med varandra. Under samma tidsperiod
pågick alltså två olika utredningar som diskuterade och föreslog
lösning på samma problem. I detta avsnitt kommer jag dock att
lämna en mer utförlig diskussion om detta för att istället beskriva den
hemvård till åldringar som bedrevs av sociala frivilligorganisationer
omkring mitten av 1900-talet.
Sedan slutet av 1800-talet har Röda Korset bedrivit hjälparbete till
krigsskadade (se vidare www.redcross.se). Regeringens (SOU
1942:19) uppfattning om Röda Korset som organisation var att deras
tidigare erfarenhet av humanitär hjälp gjorde dem väl passande som
utförare av hjälp till barn och åldringar i Sverige. Genom tidigare
erfarenheter av hjälp till utsatta människor fick alltså Röda Korset
legitimitet även inom åldringsvårdens landskap. Inledningsvis var
emellertid deras hjälpinsatser främst riktade till barnfamiljer men
även stöd till åldringar förekom. Hjälpverksamheten startade under
mitten av 1920-talet, blev framgångsrik och diskuterades för första
gången på statlig nivå år 1937. Men då handlade det om
husmoderssemester. I enlighet med den så kallade Fritidsutredningens förslag beslutades att ”unga husmödrar i mindre
bemedlade hem” (SOU 1942:19 s. 15) skulle kunna ersättas av en
hemsyster under den tid de vistades på semesterhemmet.29
Innan Fritidsutredningens arbete var avslutat blev dock
hemvården föremål för ytterligare diskussioner i riksdagen.
Verksamheten ansågs vara i behov av ytterligare utbyggnad.
Tillsammans med Fritidsutredningen och sociala frivilligorganisationer beslutade riksdagen att utreda frågan ytterligare.
Flertalet frivilligorganisationer och förbud (till exempel Jordbrukarungdomens
förbund, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund) drev under den här tiden
semesterhem.
Genom insamlingar, fester och försäljningar bidrog olika
föreningarna till finansieringen av semesterhemmen. Genom ansökningar och
stipendier (från politiska förbund och sparbanker) kunde husmodern beviljas
semestervistelse. Fritidsutredningens arbete ledde till att landstingen erhöll
statsbidrag och fick på så sätt även det övergripande ansvaret för semesterhemsverksamheterna (SOU 1942:19).
29
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Hemvård sågs i den efterföljande Befolkningsutredningen (SOU
1943:15) som betydelsefull då tidigare stöd från grannar, vänner och
släktingar hade minskat. Enligt utredningen ledde urbaniseringen till
att solidariteten minskade. Åldringarna blev utan hjälp, ett problem
som samhället måste lösa. Citatet nedan visar uppfattningen om att
det informella stödet var på väg att försvinna.
I den typiska stadsmiljön bindas icke hemmen i hyreshusen samman
genom traditioner om grannhjälp. Medan gamla hjälpmöjligheter sålunda
uttunnats eller försvunnit, har den offentliga meningen samtidigt blivit
känsligare för det inhumana och samhälleligt sett okloka däri, att de
blottställda hemmen lämnas utan arbetshjälp (SOU 1943:15 s. 14).

Den särskilda hemvården enbart för åldringar startades år 1949 av
Svenska Röda Korsets Uppsaladistrikt. Efter två år hade dock
Uppsala läns landsting övertagit huvudmannaskapet (SOU 1956:1).
Dessa utförde insatser som matservice, där mat beställdes från
restauranger och levererades via stadsbud på motorcykel, och
förmedling av ”pålitlig hemhjälp” för dem som ville ha hjälp med
hemsysslor. Genom Röda Korsets kontakter med diakonissor och
distriktssjuksköterskor förmedlades sjukvård. Till detta fanns även en
”stab av kvinnliga vänbesökare” (SOU 1952:38 s. 56) som
genomförde hembesök. Röda Korset utförde alltså insatser som
handlade om hemmets skötsel, kroppens vård och socialt stöd.
Röda Korsets ursprungliga idé var att alla insatser skulle vara
kostnadsfria och bedrivas med frivilliga oavlönade krafter. Genom
annonser i pressen och personliga kontakter med kvinnoföreningar30
rekryterades frivilliga som utan lön var villiga att utföra sådant arbete.
Efterfrågan på sjukvård och hushållsarbete blev dock alltför stor.
Röda Korset såg det därför som nödvändigt att anställa hemsamariter
(SOU 1952:38 s. 56). Den ursprungliga idén om ett arbete utfört av
oavlönade frivilliga fick på så sätt revideras. ”Vänbesök” blev den
uppgift som återstod för oavlönade frivilliga. Det finns inget i
textmaterialet som tyder på att avlönade hemsamariter, även kallade
hemsystrar eller hemassistenter, enbart utförde sociala stödinsatser.
Detta kan förstås mot bakgrund av att hemsysteryrket var en
utveckling av hembiträdesyrket där uppgiften framförallt var att svara
för huslig hjälp (jfr SOU 1952:38 kapitel 2).

30 Åldringsvård har alltid varit en verksamhet där främst kvinnor varit/är de som
utfört/utför direkt hjälparbete i sociala frivilligorganisationers regi såväl som inom
offentlig regi. För en översikt om genusperspektiv inom åldringsvården se
Johansson (2000, 2006).
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5.6 Hemvården kommunaliseras
Den hemvård till gamla som startades av sociala frivilligorganisationer kom inom kort att övertas av kommuner. De insatser
som utfördes i sociala frivilligorganisationers regi kom således att stå
som modell för den hemvård som utvecklades i kommunal regi. I
detta avsnitt avser jag peka på hur en förhandling mellan staten och
sociala frivilligorganisationer leder fram till ett gemensamt beslut om
att hemvård i framtiden ska utföras av kommuner.
Som tidigare nämnts valde staten att satsa på hemvård vilket ledde
till att även kommuner inom kort startade och organiserade
hemvårdsinsatser. Därtill förekom i vissa kommuner så kallade
samverkanskommittéer, där sociala frivilligorganisationer och
kommuner slog ihop sina verksamheter. Arbetet utfördes av
avlönade anställda. Det innebar att hemvård för åldringar snart
utfördes av både sociala frivilligorganisationer och kommuner. Ett
gemensamt bekymmer var emellertid bristen på arbetskraft
(LU/SOU 1951:30, LU/SOU 1956:53). För att inte konkurrera med
industrin om arbetskraft uppmanades kommuner och sociala
frivilligorganisationer att vända sig till gifta kvinnor, som kunde
avvara några timmar i veckan för hemvårdsarbete.
Allt eftersom hemvårdsverksamheterna utökades hamnade frågan
om hur hemvården skulle finansieras i centrum. Detta ledde till ett
par utredningar om statsbidragssystem för verksamheten (SOU
1956:1). I dessa sammanhang tog staten initiativ till förhandling med
aktörer från sociala frivilligorganisationer. Förslaget om statsbidragssystem gick ut på remiss till de rikstäckande pensionärsföreningarna
Pensionärernas riksorganisation (PRO) och Sveriges pensionärs
förbund (SPF), de handikappades centralorganisation,31 Röda Korsets
överstyrelse och andra föreningar som bedrev hemvård. Förslaget var
ett statsbidragssystem riktat till kommunerna.
I en förhandlingssituation, där aktörer från olika organisationer
möts, kan det råda enighet kring problem såväl som lösning, eller
enighet i problem men inte i lösning (jfr Hatch 2002). Lundström
(2002) som studerat frivilligsektorns relation med staten under delar
av 1900-talet menar att införandet av statsbidrag till kommunerna
ledde till att Röda Korset trängdes ut av den offentliga sektorn. En
sådan förklaring antyder att Röda Korset och staten var oeniga om
31 PRO bildades år 1941/1942, SPF år 1939 (för vidare beskrivning av
organisationerna jfr Jönsson 2001). År 1942 bildades ett samarbetsorgan för
handikappförbunden. För närvarande (2007-05-05) kallas samarbetsorganet för
handikappförbundets samarbetsorganisation (se vidare www.hso.se).
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lösningen kring vem som skulle bedriva hemvård. Emellertid får
denna förklaring ringa stöd om vi utgår från remissvaren (proposition
1957:38, proposition 1964:85). Röda Korset och andra sociala
frivilligorganisationer hade inga invändningar mot förslag om
statsbidrag till kommuner. Det var alltså enighet både om problem
och lösning. Detta kan tolkas mot bakgrund av Röda Korsets
remissvar där de vände sig mot ett förslag om att kommunal
hemvård skulle införas på försök. De menade att kommunal
hemvård skulle permanentas direkt. De angav att det annars fanns en
risk för att mindre kommuner inte skulle våga satsa på denna form av
åldringsvård. Förslaget om ett statsbidragssystem riktat till
kommunerna vållade i övrigt inga protester från remissinstanserna
(a.a.) och under år 1964 beslutades om statsbidragssystemets
införande.
Om vi dessutom närmare studerar Röda Korset som aktör inom
åldringsvårdens landskap finner vi att de vid tiden ansåg att den
kommunala åldringsvården inte i tillräcklig omfattning klarade av att
ge den hjälp som behövdes till åldringarna. Följande citat kommer
från en aktör aktiv i Röda Korset (styrelsen) under den här tiden.
Den nya nöden kom att särskilt hårt drabba gamla människor, och
åldringsvården blev ett av det svenska samhällets svåraste sociala problem
under 1950-talet (Söderberg 1965 s. 389).

Röda Korsets uppfattning var att det i kommunala åldringsvårdens
fält saknades mänskliga och ekonomiska resurser för att bedriva
hemvård. Emellertid uppstår det ingen ny organisation från
kommunala åldringsvårdens fält (jfr Ahrne & Papakostas 2002). I
stället tar Röda Korset, en tidigare etablerad organisation med
legitimitet inom offentlig sektor, plats inom åldringsvårdens
landskap. Röda Korset såg sig som en pionjär och strävade efter att
deras insatser skulle bereda vägen, så att hemvård inom kort skulle
kunna utföras av kommuner.
Röda Korset insåg från början sina förutsättningar som pionjär och
kunna göra förutsättningslösa försök att finna nya vägar i hjälparbetet
och att genom praktiska försök i liten skala vinna en erfarenhet, som
skulle vara till nytta, när samhället var berett ta vid och på
lagstiftningens väg lösa frågorna (Söderberg 1965 s. 376 – 377).

Citatet från Söderberg, själv aktiv i Röda Korset vid tiden, visar en
uppfattning om att de var en tillfällig aktör, syftet var inte att fortsätta
bedriva hemvård.
Jag vill nu anknyta mitt ovanstående resonemang till begreppet
gräns, som i avhandlingen används för att skilja på sociala
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frivilligorganisationers och kommunala åldringsvårdens fält
(Brunsson & Sahlin – Andersson 2006). Staten kan genom sin makt
att fördela ekonomiska medel bidra till att gränser uppstår (Hatch
2002). Den förhandling, som sker kring statsbidragssystemet och det
beslut som fattas om statsbidrag för hemvård riktat till kommuner,
bidrar till att en gräns uppstår mellan sociala frivilligorganisationers–
och kommunala åldringsvårdens fält. Gränser dras för att tydliggöra
vilken uppgift ett fält har i förhållande till ett annat (Brunsson &
Sahlin – Andersson 2006). I och med statsbidraget riktat till
kommunala åldringsvårdens fält tydliggörs att uppgiften att bedriva
hemvård till åldringar ska ske från kommunala fältet. Det råder
enighet om denna gränsdragning. Utifrån Röda Korsets uppfattning
(Söderberg 1965) finner vi deras strävan efter att åldringar ska få
tillträde till kommunala åldringsvårdens fält. Röda Korset markerar
sin särart – organisationen är inte till för direkt avlönat hemvårdsarbete till åldringar. Kroppens vård och hemmets skötsel ansågs vara
ett kommunalt ansvar och en uppgift för densamma. Däremot har
jag tidigare pekat på att ”väntjänst”, en form av socialt stöd, var en
uppgift som kvarstod för sociala frivilligorganisationer när
kommunala fältet tog över hemvården.
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I tidigare kapitel har jag visat att kategorin åldringar ansågs vara i
behov av ett eget fält skilt från fattigvård. Kommunen fick via lag om
fattigvården (SFS 1918:422) ansvar för ålderdomshem och hemvård.
Kroppens vård och hemmets skötsel blev kommunala uppgifter.
Men slutet av 1950-talet är en period där de välfärdsstatliga
ambitionerna utvidgas. Staten börjar nu även diskutera åldringarnas
vardagsliv, det vill säga insatser som inte enbart rör kroppens vård
och hemmets skötsel. Vi ska därmed gå över till en diskussion om
åldringarnas behov av socialt stöd i livet. I detta kapitel avser jag
beskriva och analysera varifrån idén om åldringarnas behov av socialt
stöd kommer och hur den idén tolkas av staten. Vidare belyser jag
statens uppfattning om vad sociala frivilligorganisationer respektive
kommunal åldringsvård bör göra i denna specifika uppgift. I
huvudsak handlar diskussionen om två olika sätt att utföra socialt
stöd. Det första är i form av individuell sysselsättning, där äldre antas
behöva bli motiverade till hobbybetonade aktiviteter. Det andra är
socialt stöd i form av förströelse, underhållning på kollektiv nivå.
Slutet av 1950-talet är en period där gränsen mellan sociala
frivilligorganisationers– och kommunala åldringsvårdens fält tycks
uppstå kring den specifika uppgiften att ge socialt stöd. Jag kommer
därför vidare belysa hur den gränsen diskuteras och motiveras.
I tidigare kapitel har två grupper av åldring främst fokuserats –
åldringar som bodde på ålderdomshem respektive de med hemvård. I
detta kapitel resonerar jag även om en ny grupp av åldringar som
befann sig i utrymmet mellan sociala frivilligorganisationers– och
kommunala åldringsvårdens fält. I det offentliga utredningsmaterialet
diskuteras även hur denna grupp med friska äldre skulle kunna
stödjas socialt. Uppfattningen om att dessa tre grupper av åldringar är
i behov av socialt stöd är avhängigt synen på kategorin åldringar. Alla
grupper antas ha samma problem, de var ensamma och i behov av
aktivering. Statens ambition var att dessa ensamhetsproblem skulle
åtgärdas.
6.1 Idéns ursprung och statens tolkning
Under slutet av 1950-talet påbörjas alltså diskussionen om åldringars
behov av socialt stöd, vilket beskrivs som sysselsättning och
förströelse i Åldringsvårdens betänkande (SOU 1956:1). Själva idén
om att sysselsätta åldringar på institutioner var dock inte helt ny. I en
utredning om ”sysselsättningar” på olika institutioner från slutet av
1940-talet ansågs att åldringar på anstalter behövde ”funktions-
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förbättrade och avledande behandlingar” (SOU 1947:44 s. 42). På så
sätt ansågs att de kunde glömma bort den fysiskt och psykiskt
besvärliga situation de befann sig i.
Om vi dessutom ser till tidigare nämnda Lo Johanssons kritik mot
ålderdomshem kan vi förstå varifrån idén om sysselsättning kommer
(Lo Johansson 1949, 1952). Kritiken mot ålderdomshem handlade
om att åldringarna inte kunde leva ett normalt vardagsliv på
ålderdomshemmet. Enligt Lo Johansson själv, rörde kritiken de
”psykologiska problem” (1952 s. 60) som uppstod när åldringar
tvingades flytta in på ålderdomshem. Han skriver om ensamhet,
isolerade och passiva åldringar på ålderdomshemmen. Det handlade
om ”ensamheten i djupaste mening” och behovet av ”själslig
aktivering” (1952 s. 75). Han kritiserar till exempel att erotiken och
kärleken mellan åldringar på ålderdomshemmet var tabubelagd. Gifta
par skiljdes åt och hamnade på mans- respektive kvinnoavdelningar.
Författaren skriver alltså om en upplevd ensamhet orsakad av yttre
förändringar, nämligen flytten till ålderdomshemmet – ett vardagsliv
och en ensamhet som inte kunde kompenseras på ålderdomshem.
Lo Johanssons kritik av åldringarnas djupa ensamhet och behov
av själsliga aktivering får, enligt min tolkning, ett annat innehåll i det
offentliga utredningsmaterialet.32 Åldringsvårdsutredningen är enig
med Lo Johansson om åldringarnas problem med ensamhet men
detta problem tolkas på ett annat sätt varmed lösningen blir
annorlunda. Åldringsvårdsutredningen anser att det är själva
pensionärslivet som innebär stora påfrestningar, det vill säga en
upplevd ensamhet orsakad av psykologiska problem. Det anses vara
själva pensioneringen i sig som leder till problem med ensamhet.
Uppfattningen är att pensionärslivets stora påfrestningar kan lösas
med hobbybetonade sysselsättningar och förströelse (SOU 1956:1).
För att bland annat undersöka upplevelser av ensamhet genomför
Åldringsvårdsutredningen (SOU 1956:1) en rikstäckande intervjuundersökning bland personer över 67 år. Resultaten visar att två
procent av de tillfrågade uppgav problem med ensamhet och
isolering. Trots det beskrivs behovet av att lindra åldringarnas
ensamhet som en viktig kommunal fråga. Bakom idén med
sysselsättning och förströelse finner vi således en föreställning om att
32 Lo Johanssons kritik omnämns inte direkt i det offentliga utredningsmaterialet.
Utredningsgruppen var dock medveten om Lo Johanssons kritik. Som Edebalk
(1990) visar var Lo Johansson personligt bekant med dåvarande socialminister
Gunnar Sträng som tillfrågade Lo Johansson om han ville medverka i
Åldringsvårdsutredningens (SOU 1956:1) arbete. Ett erbjudande som Lo
Johansson avböjde.
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många åldringar var ensamma och isolerade. I detta sammanhang
beskrivs åldringarna ur det som socialgerontologen Tornstam (2005)
kallar för ett eländesperspektiv som handlar om att just se dem som
eländiga och ensamma. Ett utvecklingspsykologiskt rollteoretiskt
tänkande ligger bakom denna föreställning om att människor i
samband med sin pensionering drabbas av en yrkesförlust som leder
till ensamhet.
6.2 Sysselsättning eller förströelse – kompetens som gräns
Frågan är då hur gränsen mellan sociala frivilligorganisationers och
kommunala åldringsvårdens fält diskuteras i denna specifika insats
som handlar om socialt stöd. En gräns som anger vilken särskild
uppgift de båda fälten har kring det sociala stödet (jfr Brunsson &
Sahlin – Andersson 2006). I Åldringsvårdsbetänkandet (SOU 1956:1)
finns en diskussion om att den anställda vård- och omsorgspersonalen på ålderdomshemmen inte enbart bör svara för kroppens
vård och hemmets skötsel utan även för det sociala stöd som
benämns som sysselsättning. De anställda förväntades ge individuella
råd, handleda och motivera enskilda åldringar till hobbybetonade
sysselsättningar. Ambitionen var alltså att detta sociala stöd skulle
vara individuellt utformat. Följande första citat visar uppfattningen
om att åldringarna behövde motiveras av personalen. Det andra
citatet illustrerar regeringens uppfattning om att sysselsättningen
skulle vara individuellt utformad.
Då det gäller de gamla på ålderdomshemmen kan man inte räkna med
att de själva annat än undantagsvis skall taga initiativ till sysselsättning.
Det måste därför höra till omvårdnaden på ett ålderdomshem att
vårdtagarna får hjälp med lämplig sysselsättning (SOU 1956:1 s. 163).
Där man fått till stånd sysselsättning [på ålderdomshemmet] avpassad
utifrån vars och ens intressen och förmåga, kan man i regel iakttaga en
mycket god trivsel, en ljus stämning och en ganska anmärkningsvärd
rörlighet. Det råder icke någon tvekan om att stora möjligheter på de
flesta håll finnes för en aktivare verksamhet bland åldringar (proposition
1957:38 s. 49).

För att den anställda vård- och omsorgspersonalen skulle kunna
utföra det individuella sysselsättningsstödet betonas betydelsen av
utbildning i sysselsättningsfrågor. Och för att ytterligare förstärka
denna expertkunskap ansågs det viktigt att även ålderdomshemmets
föreståndarinna fick ”insikt och utbildning i sysselsättningsmetodik”
(SOU 1956:1 s. 163-164, jfr även proposition 1957:38).
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Låt mig nu lämna resonemanget om åldringar på ålderdomshem
och i stället diskutera de åldringar som hade hemvård. För denna
grupp växer vid tiden en särskild yrkeskår fram, nämligen särskilda
kommunalt anställda ”sysselsättningssamariter”. Dessa ambulerande
samariter hade enbart till uppgift att utföra socialt stöd, de skulle ge
råd om och motivera den enskilde till hobbybetonade sysselsättningar
(SOU 1956:1). Som jag tidigare nämnt kan hemsamarityrket ses som
en utveckling av hembiträdets yrke, där husligt arbete utfördes. De
kommunalt anställda hemvårdssamariterna skulle svara för hemmets
skötsel men även kroppens vård. Genom ytterligare en yrkeskår
”sysselsättningssamariten” skulle nu åldringarna med hemvård kunna
få alla individuella insatser från anställda inom den kommunala
åldringsvården.
Ovan har jag visat två grupper åldringar (de som bodde på
ålderdomshem och de med hemvård) som antas ha/få tillgång till
kommunalt anställd personal med särskild utbildning för att kunna
utföra uppgiften socialt stöd. Här finner vi att regeringen
(proposition 1957:38) genom att betona personalens särskilda
kompetens bidrar till att motivera och legitimera och tydliggöra
gränsen för det kommunala åldringsvårdens fält (jfr Brunsson &
Sahlin – Andersson 2006). Särskilda yrkesgrupper och/eller utbildade
anställda inom kommunala åldringsvårdens fält skulle utföra
uppgiften att bedriva individuell sysselsättning.
Själva utbildningsinsatserna till vård– och omsorgspersonalen stod
särskilt utbildade sysselsättningskonsulenter för. Dessa var dock inte
anställda av kommuner utan av Sveriges Socialvårdsförbund33 och
kunde bidra med upplysning och utbildning i dessa frågor. Det här
var konsulenter, som reste runt till landets ålderdomshem och i den
mån de anlitades fick de enskilda ålderdomshemmen bekosta resa
och uppehälle. Lönen stod Svenska Socialvårdsförbundet för.
Förbundet begärde så småningom ekonomiska bidrag från staten, en
begäran som avslogs. På så sätt förblev sysselsättningskonsulterna
anställda av förbundet. Kommunerna uppmanades dock av staten att
anlita dessa konsulenter (SOU 1956:1, proposition 1957:38). Att
dessa utbildningskonsulenter inte var anställda av kommunen visar
att det förekom samarbete över fältens gränser. Emellertid finner vi
skillnad vad det gäller arbetsinsatserna. Sysselsättningskonsulenterna
Sveriges Socialvårdsförbund var en efterföljare till tidigare nämnda Sveriges
Fattigvårdsförbund som bildades under CSA:s kongress 1906. 1908 började
Sveriges Socialvårdsförbund även att bedriva utbildning för ålderdomshemsföreståndarinnor (SOU 1956:1).

33
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utförde inget direkt individinriktat arbete, det var de kommunalt
anställdas uppgift.
För att tydliggöra den kommunala åldringsvårdens individuella
sysselsättningsansvar infördes, i socialhjälpslagen (ShjL, SFS 1956:2)
1956 (trädde i kraft 1957) en särskild bestämmelse om att det skulle
finnas särskild sysselsättningsverksamhet vid ålderdomshem (1956 §
7). Lagparagrafen blev alltså ett sätt att markera det kommunala
åldringsvårdsfältets ansvar och gräns (jfr Hatch 2002).
Under denna tidsperiod riktar staten även blicken mot en ny
grupp av åldringar, nämligen de som inte är i behov av stöd vare sig
från anhöriga eller från kommunens aktörer och som för att använda
Ahrne & Papakostas (2002) benämning, befinner sig i gläntor. Vid
tiden finner vi så välfärdsstatens ambition att även vilja bidra till att
dessa åldringar får ett bra liv, deras vardagsliv börjar diskuteras.
Åldringsvårdsutredningen (SOU 1956:1) anser att dessa åldringar bör
bli aktiva i den folkrörelse de tillhör eller bli aktiva genom att skaffa
medlemskap i till exempel en pensionärsorganisation. Att vara
engagerad i en medlemsbaserad folkrörelse anses leda till ett aktivt liv
som förebygger ohälsa och i sin tur fördröjer behov av åldringsvård.
På så sätt anses att deras ensamhet kunde lindras.
Utöver denna uppgift för sociala frivilligorganisationer anses de
dessutom ha en funktion att fylla för dem som bor på ålderdomshem. Synen på åldringarna som passiva och ensamma gör att sociala
frivilligorganisationers insatser i form av förströelser som
underhållning och utflykter ses som värdefulla. Gemenskapen med
andra människor framstår som viktig och är en uppgift som sociala
frivilligorganisationer genom sin särart, förmågan att skapa
gemenskap, anses vara särskilt kompetenta för. Sociala frivilligorganisationers uppgift att förströ ses som betydelsefull på en
kollektiv nivå. Förströelse anses kunna komplettera de individuella
sysselsättningsinsatser, som ges av anställd vård- och omsorgspersonal. Sociala frivilligorganisationer får därmed en roll som
komplement, det vill säga som en extra välfärdsförstärkare
(Blennberger 1993).
Åldringsvårdsutredningens (SOU 1956:1) beskrivning av sociala
frivilligorganisationernas fält visar ambitionen att skapa en gräns för
kommunala åldringsvårdens fält. Lagparagrafen om kommunens
ansvar för sysselsättning och särskilt utbildade anställda legitimerar
gränslinjen. Sociala frivilligorganisationer har att ge kollektivt socialt
stöd i form av förströelse för åldringar i behov av stöd och dem utan
behov av stöd. Gränsen mellan fälten kring den särskilda uppgiften
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att ge socialt stöd är alltså avhängig uppgiftens karaktär, individuell
sysselsättning eller kollektiv förströelse.
Med den nedanstående figuren (4) avser jag illustrera hur
åldringsvårdens landskap formaliserats och ser ut under slutet av
1950-talet. Under detta decennium diskuteras inte anhörigfältet.
Utifrån senare offentligt utredningsmaterial (SOU 1987:21) kan
emellertid förstås att det är ett omfattande fält inom åldringsvårdens
landskap under den här perioden. Att inte anhörigfältet diskuteras
kan förstås utifrån att tidsperioden präglas av statens ambition med
en framväxande välfärdsstat där åldringar skulle få stöd av det
kommunala åldringsvårdsfältets aktörer. Med den streckade linjen
runt anhörigfältet avser jag i nedanstående figur illustrera att
anhörigfältet finns men inte diskuteras i de dokument jag studerat.
Min analys i detta kapitel ger vid handen att staten strävar efter en
gräns mellan kommunala åldringsvårdens– och sociala
frivilligorganisationers fält under slutet av 1950-talet. Sociala
frivilligorganisationers uppgift blir att utföra kollektivt stöd,
individuellt socialt stöd ska ges av kommunalt anställd personal. I
slutet av tidigare kapitel (5) såg vi att insatser som kroppens vård och
hemmets skötsel blev en kommunal uppgift. Sociala
frivilligorganisationer och stat var eniga om att hemvård skulle
utföras av kommuner. Med överlappningen mellan kommunala
åldringsvårdsfältet och sociala frivilligorganisationers fält i
nedanstående figur vill jag dock visa att båda fälten vid tiden utförde
hemvård. Beslutet om statsbidrag till kommunerna infördes först
under mitten av 1960-talet. Den streckade pilen runt gläntan är till
för att illustrera statens ambition och uppfattning om att åldringar
utan behov av stöd borde tillhöra och vara aktiva inom sociala
frivilligorganisationers fält. Dessa åldringar antas vara i behov av
kollektivt stöd för att undvika problem med isolering och ensamhet i
sin vardag.
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Figur 4 Åldringsvårdens landskap under slutet av 1950-talet. En schematisk
beskrivning.
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I detta kapitel beskrivs och analyseras 1960 – 1970-talen, decennier
som präglas av en god samhällsekonomisk utveckling. De
välfärdspolitiska ambitionerna är stora, i långtidsutredningar
diskuteras i vilken takt den offentliga sektorn ska byggas ut
(LU/SOU 1975:89, LU/SOU 1978:78). Under perioden genomförs
fyra centrala utredningar som delvis visar hur den kommunala
äldreomsorgens fält i faktisk bemärkelse har utvecklats från och med
slutet av 1950-talet och förslag om hur fältet kan förbättras (SOU
1963:47, SOU 1964:5, SOU 1966:45, SOU 1977:98). Utifrån flertalet
undersökningar visas i utredningarna att fler äldre fått kommunalt
stöd. Dessutom har hjälp med kroppens vård och hemmets skötsel
utökats med olika serviceinsatser som exempelvis hår – och fotvård,
bad – och motionsservice, snöröjning för äldre i eget boende
(LU/SOU 1966:1, SOU 1977:98). Ett problem var dock i likhet med
1950-talet bristen på arbetskraft. Behovet av gifta kvinnor som ville
arbeta inom äldreomsorgen var stort (a.a.). Trots behov av mer
arbetskraft konstateras dock att även socialt stöd i form av
kommunal sysselsättningsverksamhet till äldre med hjälpinsatser ökat.
Den kommunala äldreomsorgens fält har alltså utvecklats med ökade
insatser kring kroppens vård, hemmets skötsel och socialt stöd (SOU
1977:98).
Även sociala frivilligorganisationers fält anges ha expanderat och
utvecklats under 1960 – 1970-talen (SOU 1977:98). Pensionärsorganisationer beskrivs i de studerade dokumenten i ökad omfattning
under 1960 – 1970-talen, de tycks få större utrymme än tidigare i
äldreomsorgens landskap. Utifrån statliga undersökningar visas att
flera sociala frivilligorganisationer anställt egna sysselsättningssamariter, som arrangerade pensionärsgymnastik och studiecirkelverksamheter som till exempel sång – sy – och litteraturcirklar och
spar – och reseklubbar. Emellertid var dessa aktiviteter främst till för
organisationernas egna medlemmar (SOU 1977:98) vilket säger oss
att sociala frivilligorganisationer inom äldreomsorgens landskap vid
den tiden i stor utsträckning utgjordes av det som Meuwisse &
Sunesson (1998) benämner som ”vi för oss” organisationer. Denna
utveckling kan förstås mot bakgrund av att statsbidragen till sociala
frivilligorganisationer från och med 1960-talet förändrats sedan de
först infördes under 1930-talet. Från och med 1960-talet utgick
statsbidrag utifrån antalet medlemmar och i mindre grad utifrån de
verksamheter som bedrevs. Dessutom införde kommun och
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landsting egna bidragssystem till frivilligsektorn vid denna tid (SOU
1988:39).
Samtidigt som pensionärsorganisationerna beskrivs i textmaterialet
i större omfattning, så minskar resonemanget om Röda Korsets
insatser inom äldreomsorgens landskap. Röda Korsets
individinriktade sociala stödinsatser i form av ”väntjänst” det vill säga
”vi för dem” verksamheter (Meeuwisse & Sunesson 1998) till äldre
omnämns i ringa omfattning. Detta kan, enligt min tolkning, förstås
utifrån att individinriktat socialt stöd blev en uppgift för kommunala
äldreomsorgens fält som jag diskuterade i tidigare kapitel.
Men trots att 1960 – 1970-talen är den kommunala äldreomsorgens storhetstid saknas inte statliga diskussioner om vad
sociala frivilligorganisationer kan bidra med inom äldreomsorgens
landskap vid tiden. I det här kapitlet kommer jag fortsättningsvis att
ge exempel på situationer där stat och sociala frivilligorganisationer i
mer eller mindre omfattning diskuterar fram gemensamma lösningar
på sociala frivilligorganisationers uppgifter inom äldreomsorgens
landskap. Ett exempel (7.1) är en diskussion om en ny kommunal
verksamhet, ett annat exempel (7.2) handlar om hur en särskild grupp
äldre anses vara i behov av kollektivt stöd. Som vi kommer att se
visar analysen att sociala frivilligorganisationers roll vid tiden bland
annat består av att utföra kollektiva insatser till äldre utan behov av
stöd. I ett tredje exempel (7.3) belyses hur staten genom forskning
om äldre motiverar och legitimerar betydelsen av att kommuner har
ansvar för att stödja äldre till aktivt liv bland andra människor i
samhället. Ett aktivt liv som i praktiken består av särskilda
dagverksamheter enbart för äldre. I kapitlets sista avsnitt (7.4)
fokuseras en diskussion om ökat samarbete mellan sociala frivilligorganisationers– och kommunala äldreomsorgens fält. En diskussion
som resulterar i att pensionärsorganisationer formellt får en roll som
röstorganisation med inflytande på den kommunpolitiska nivån.
7.1 Om uppsökande verksamhet
Det här avsnittet handlar om hur en ny typ av stöd till äldre,
uppsökande verksamhet, diskuteras på statlig nivå. Som vi ska se
kommer utredningsgruppen, som utreder frågan, att i ett första skede
föreslå att frivilliga ska medverka i denna nya verksamhet, för att i ett
andra skede ändra sin uppfattning om frivilligas medverkan.
Trots konstaterandet att det kommunala äldreomsorgsfältet har
utvecklats sedan slutet av 1950-talet diskuteras fortsatta problem och
hur äldreomsorgen bör förbättras, uppfattningen är fortfarande att
ensamheten för äldre är bekymmersam (SOU 1964:5). Ökningen av
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sysselsättningsverksamheter inom det kommunala fältet anses inte
motsvara de behov som finns. Den sociala gemenskapen mellan
människor anses ha minskat till följd av urbaniseringen och att gifta
kvinnor utför mer arbete utanför hemmet än tidigare (LU/SOU
1966:1, LU/SOU 1970:71). Samhällsutveckling beskrivs alltså ha lett
till att anhöriga inte längre kan ta ansvar för äldres ensamhetsproblem. Därför ansågs nödvändigt att kommunal äldreomsorg tar
sig an den ”nya uppgiften” (LU/SOU 1966:1 s. 95). Lösningen vid
tiden anses vara att bedriva uppsökande verksamhet för äldre
(proposition 1964:85), en satsning som beslutades i och med 1964 års
riksdag. Denna nya typ av stöd motiveras utifrån att alla äldre antas
behöva stöd på något sätt, den sjuke sjuk- och hälsovård och den
friske hälsovård (SOU 1966:45 s. 21). Följande citat visar den
uppfattningen.
Alla [äldre] har behov av sysselsättning, rekreation och förströelse (SOU
1966:45 s. 21).

Idén med uppsökande verksamhet är således att även äldre utan
behov av stöd bör få någon form av hjälp från det kommunala fältet.
I tidigare kapitel tog jag kort upp Tornstams (2005) beskrivning av
eländesperspektiv, det vill säga ett perspektiv som bygger på en
föreställning om att äldre är ensamma och isolerade och därmed
behöver aktiveras. Även här, vad det gäller äldre utan behov av stöd,
förefaller eländesperspektivet vara en grundläggande motivering till
införandet av en ny form av stöd till äldre.
I den första av Socialpolitiska kommitténs (SOU 1964:5) två
utredningar ges konkreta förslag på hur uppsökande verksamhet
kunde bedrivas och organiseras. Allra först betonas betydelsen av att
ha tydligt avgränsade geografiska områden. Inom dessa geografiska
områden anses att kommunalt anställda aktörer ska bistå äldre med
diverse råd och upplysningar om kommunala stödinsatser och
dessutom ”omedelbart anmäla till vederbörande myndighet, om den
enskilde behöver hjälp i något avseende” (a.a. s. 114). Den direkta
individuella kontakten med äldre ansågs dock kunna passa för Röda
Korset, pensionärsföreningar, husmodersföreningar eller lottakårer.
Här fanns en idé om att frivilliga från olika organisationer inom
frivilligsektorn kunde vara en förmedlande länk mellan kommunala
äldreomsorgens fält och den äldre. Utredningsgruppen förslår
därmed att uppsökande verksamhet ska utföras av aktörer från både
sociala frivilligorganisationers– och kommunala äldreomsorgens fält,
vilket enligt min mening skulle innebära integrerad samverkan mellan
fälten.
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Två år senare, i den andra av utredningsgruppens rapport (SOU
1966:45), har dock den Socialpolitiska kommittén ändrat uppfattning.
I sin beskrivning över samhällets välfärdsutveckling ses nu sociala
frivilligorganisationers insatser som välgörenhet. Man tar nu avstånd
från ett tidigare fattigvårdssamhälle där äldre fick:
lita till frivilliga insatser av anhöriga och grannar, ibland fromma och
världsliga samfund. Den enskilde var i [fattigvårdssamhället i] högsta
grad beroende av välgörenhet och andras förbarmande (SOU 1966:45 s.
21).

Utredningsgruppen betonar nu kommuners ansvar för verksamheten,
borta är resonemanget om sociala frivilligorganisationers insatser.
Den socialpolitiska kommittén tycks ha blivit överraskad över
kommunernas initiativförmåga och den uppsökande verksamhetens
genomslagskraft. Utifrån undersökningar beskrivs exempel på
kommuner som startat uppsökande verksamhet redan innan
riksdagen tagit ställning till förslaget och då utan medverkan av
sociala frivilligorganisationer (SOU 1966:45 s. 9 ff). Deras medverkan
var inte längre aktuell i detta sammanhang.
Frågan är då vad denna förändrade uppfattning kunde bero på.34
En förklaring skulle kunna vara att den socialpolitiska kommittén
upptäckte att uppsökande verksamhet tycktes fungera utan insatser
av frivilliga och därmed tonade ner deras betydelse.
I en efterföljande utredning (SOU 1974:39) framkommer
emellertid att flera organisationer inom frivilligsektorn under en tid
kritiserat statens och socialtjänstens förmyndarmässiga och
auktoritära drag. De frivilliga aktörerna hade upplevt sig utnyttjade av
stat och socialvård. Utifrån den kritiken kan möjligen tolkas att
sociala frivilligorganisationer inte blivit tillfrågade eller motsatte sig
socialtjänstutredningens förslag om frivilligas individinriktade insatser
i en uppsökande verksamhet.
Jag refererar i mitt teorikapitel från Ahrne & Boström (2004) som
anger att staten kan utnyttja sin makt genom att inte tillfråga aktörer
som är berörda av förslag. Med en sådan utgångspunkt skulle den
socialpolitiska kommitténs förändrade uppfattning kunna förklaras av
att aktörerna fann sig utnyttjade när de inte blev tillfrågade och
markerade att de inte avsåg bidra med individinriktade insatser till
34 Utredningen (SOU 1966:45) ger inget tydligt svar på detta. Jag vet alltså inte om
förslaget var ute på remiss. För att få större klarhet i den helt förändrade
uppfattningen var min tanke att kontakta någon i utredningsgruppen. Emellertid
har jag har inte lyckats nå någon av den socialpolitiska kommitténs ledamöter för
kommentarer.
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andra äldre. Det organisatoriska fältet kan även förstärka sin gräns
genom att markera sin egen särart (Brunsson & Sahlin – Andersson
2006). Sociala frivilligorganisationers särart utgörs bland annat av att
de just består av frivilliga aktörer av vilka det inte kan krävas att de
utför oavlönade hjälpinsatser utanför egna organisationen. Möjligen
markerade sociala frivilligorganisationer i detta sammanhang sin
särart som frivilliga. Det talar i så fall för att sociala
frivilligorganisationers fält vid den tiden var ett starkt fält inom
äldreomsorgens landskap, de vaktade och förstärkte sin gräns mot
det kommunala fältet. Möjligen anpassade sig utredningsgruppen till
detta men legitimerade sitt ställningstagande med att ange att
välgörenhetens tid med frivilligt individinriktat stöd var förbi. I och
med tillägg i ShjL år 1968 ålades därmed kommunerna att ansvara för
och bedriva uppsökande verksamhet.
Den socialpolitiska kommitténs första idé om att sociala
frivilligorganisationers fält bör samverka med kommunala fältet,
genom att bidra med individuella hjälpinsatser, återkommer inte
under resten av 1960 – 1970-talen. Tvärtom föreslås i en
efterföljande utredning (Socialutredningen, SOU 1974:39) att
kommunala
äldreomsorgens
fält
bör
använda
sociala
frivilligorganisationer för att sprida information om kommunala
insatser till grupper i samhället som är svåra att nå. Det första
förslaget om integrerad samverkan mellan sociala frivilligorganisationers– och kommunala äldreomsorgens fält förändras alltså
mot mitten av 1970-talet. Individinriktade insatser framstår som en
uppgift främst för kommunala äldreomsorgens fält och kollektiva
insatser som en uppgift för sociala frivilligorganisationers fält. Det
här visar på en gräns mellan de båda fälten i fråga om uppgiften
socialt stöd.
7.2 Förbereda andras pensionärsliv
Som vi sett i ovanstående avsnitt är 1960 – 1970-talen en period med
stor statlig tilltro till ett allt aktivare kommunalt äldreomsorgsfält,
äldreomsorg består vid tiden inte längre enbart av hemvård och
ålderdomshem. Genom en ny form av stöd, uppsökande verksamhet,
har fältet utvecklats. I det här avsnittet fokuserar jag vidare på hur en
särskild grupp äldre anses vara i behov av socialt stöd inom
äldreomsorgens landskap. Jag avser här illustrera hur aktörer från
sociala frivilligorganisationers fält får en roll som utförare av
kollektiva sociala insatser som främst riktas till äldre som i övrigt inte
har behov av stöd från vare sig kommunen eller från anhöriga. Man
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kan här tala om sociala frivilligorganisationers roll som ”vi för dem
och oss” utan behov av stöd (jfr Meeuwisse & Sunesson 1998).
Mot slutet av 1970-talet påbörjas en statlig diskussion om att
nyblivna pensionärer behöver förberedas inför sitt pensionärsliv.
Denna grupp som kommer från arbetslivet anses behöva en
anpassning till det nya livet som pensionärer. Pensionärsutredningen
finner det:
angeläget att samhället medverkar till att underlätta övergången till
anpassningen till livet som pensionär och till att de äldres tillvaro får ett
sådant innehåll att pensionstiden blir meningsfull och positiv (SOU
1977:98 s. 334).

Här finner vi statens ambition att ordna insatser för en särskild grupp
äldre som inte sedan tidigare ingår i eller är aktiva i något fält – äldre
som, för att åter använda Ahrne & Papakostas (2002) benämning,
befinner sig i gläntor. Att förbereda pensionärslivet ses, av
Pensionärsutredningen (SOU 1977:98), som en lämplig uppgift för
pensionärsorganisationer med respektive studieförbund. Idén är att
starta studiecirklar, dessa verksamheter motiveras utifrån problemet
om att nyblivna pensionärer anats förlora sin yrkesroll och därmed
riskera att bli ensamma. Genom studiecirkelverksamheter skulle de
nyblivna pensionärerna få den gemenskap med andra som de så väl
ansågs behöva. Ensamhet kan på så sätt undvikas. Att förbereda sig
inför pensionärslivet anses ge individuell trygghet och goda
förutsättningar för bibehållen hälsa vilket i sig minskar behov av vård
och omsorg (SOU 1977:98).
En rätt förberedelse kan bidra till att pensionstiden blir mera meningsfull
och innehållsrik för den enskilde. Aktiva, vitala pensionärer innebär
mindre krav på hjälp och vård av olika slag (SOU 1977:98 s. 475476).

Pensionärsorganisationerna krävde ekonomiska bidrag från staten för
att bedriva olika typer av aktiviteter som till exempel studiecirklar till
nyblivna pensionärer (se Jönsson 2001). Staten gick med på dessa
krav och inom kort erhöll även studieförbunden ekonomiska bidrag
från kommuner och landsting (SOU 1988:39).
I ett tidigare avsnitt (7.1) visades att kollektiva insatser för äldre
utan behov av hjälp blev en uppgift för aktörer inom sociala
frivilligorganisationers fält. Här finner vi ytterligare ett exempel på att
staten under 1960 – 1970-talen anser att sociala frivilligorganisationers roll inom äldreomsorgens landskap bör bestå av att
utföra kollektiva insatser. I det här exemplet är stat och aktörer från
sociala frivilligorganisationernas fält överens. Att pensionärs76

7 Den kommunala äldreomsorgens storhetstid

organisationerna anammade Pensionärsundersökningens (SOU
1977:98) idé att bedriva studiecirklar för egna medlemmar och andra
pensionärer kan förstås då de erhöll ekonomiska bidrag för
insatserna.
7.3 Individuellt socialt stöd
Som tidigare nämnts ses kroppens vård och hemmets skötsel som
självklara insatser från kommunala äldreomsorgen under 1960 –
1970-talen. Jag har dessutom tidigare visat att socialt stöd på kollektiv
nivå främst till grupper av äldre utan behov av stöd är en uppgift för
sociala frivilligorganisationer. Här kommer jag att peka på att socialt
stöd för äldre som har kommunal hjälp med kroppens vård och
hemmets skötsel är uppgifter avsedda för anställda inom kommunala
äldreomsorgens fält.
Under tidsperioden lyfter regeringen särskilt fram betydelsen av de
”sociala inslagen” (proposition 1979/80:1 s. 288) till äldre i behov av
stöd. Till skillnad från 1950-talet har dock de hobbybetonade
sysselsättningarna tonats ner. Under 1950-talet ansågs den
kommunalt anställda sysselsättningssamariten vara den som kunde ge
socialt stöd. Äldre med hemtjänst skulle motiveras till olika
sysselsättningar. Under 1960 – 1970-talen beskrivs istället hemtjänstpersonalen vara av betydelse i sådana sammanhang. Detta eftersom
de har ”nära kontakt med pensionärerna, lär känna dem och deras
miljö” (SOU 1977:98 s. 497). De tidigare sysselsättningssamariternas
kortvariga besök anses inte kunna leda till en behövd långvarig och
nära personlig relation till den äldre. Att skapa vänskapsband mellan
personal och äldre betonas. Den specifika yrkeskåren av
sysselsättningssamariter ersätts av hemtjänstpersonal som utöver sin
uppgift att ge kroppslig vård och sköta hemmet borde svara för det
sociala stödet. Uppfattningen är att personalen kan och bör skapa en
behövd relation för att den äldre ska må väl.
För att dra en parallell till äldreomsorgens historiska bakgrund
finner vi vid den här tiden att den nära vänskapsrelation med äldre i
behov av stöd, som ansågs vara frivilligas uppgift under slutet av
1800-talet (jfr avhandlingens kapitel 5, Bokholm 2001, Jordansson
1995), anses vara en uppgift för den kommunalt anställda personalen
under 1970-talet. Den personliga relationen anses dessutom under
denna tid ha en annan avgörande betydelse för äldre. 1970-talet är en
period där ett aktivt liv tillsammans med andra människor i samhället
anses vara önskvärt för äldre. I detta avseende ses hemtjänstpersonal
som en förmedlande länk ut till samhällslivet.
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Den personal som arbetar hos pensionärerna bör söka ge pensionären
stimulans att komma ut och träffa andra människor och delta i olika
aktiviteter i samhället (SOU 1977:98 s. 497).

Idén om ett aktivt liv i gemenskap med andra människor i samhället
legitimeras utifrån nya geriatriska och socialgerontologiska
forskningsrön. Genom denna inriktning inom äldreforskningen
tydliggörs vetenskapen i de politiska dokumenten och används här
för att motivera förändringar inom kommunala äldreomsorgens fält.
Individuella hobbybetonade sysselsättningar, med kortvariga besök
där speciella sysselsättningssamariter motiverade äldre till aktiviteter
inom hemmets väggar, är inte längre aktuellt.
Med referens från ett forskningsprojekt kallat H 70-studien i
Göteborg35 framstår ett aktivt liv i samhället som viktigt för äldres
livskvalitet. Inom ramen för H 70-studien studerades bland annat
äldres ensamhet. Resultaten visade att äldre hade lika mycket vänner
som yngre. Skillnaden mellan social isolering och upplevd ensamhet
betonas. Den upplevda ensamheten beskrivs som svår att åtgärda och
här ses hemtjänstpersonalen, som trots en vänskaplig relation, inte
kunna bidra med hjälp. Däremot anses den personliga kontakten
mellan personal och äldre kunna leda till att social isolering bryts.
Social isolering skulle därmed vara ett kommunalt ansvar som måste
åtgärdas via aktiviteter.
Att detta forskningsprojekt framstår i god dager kan förstås då
forskarna Tornstam och Svanborg, som själva medverkat i
forskningsprojektet, ingår i utredningsgruppen (SOU 1977:98). Äldre
H 70-studien var ett tvärvetenskapligt longitudinellt socialgerontologiskt och
geriatriskt forskningsprojekt som under 1970- och 1980-talen bedrevs av
Tornstam, Svanberg och Frändin. 70-åriga göteborgares hälsa studerades, bland
annat undersöktes hur medicinska, psykologiska och boendeinriktade åtgärder
påverkade åldrandet. Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa (IVÄG –
projektet) var ett annat studieobjekt (Frändin 1995, Odén, Svanborg & Tornstam
1993). Enligt forskarna ansågs empirin i stort bekräfta aktivitetsteorin (jfr
Bengtsson et al 2002). Tornstam (2005) är i dag kritisk till en del egna tidigare
studier, såsom H 70-studien, liksom till andra forskare som utgår från att äldre bör
vara aktiva för att undvika ensamhet. Bakom en sådan föreställning, menar
Tornstam, finns en normativ uppfattning om att äldre bör vara produktiva och
effektiva. Denna uppfattning bygger enligt Tornstam på en rädsla som döljer ett
dolt förakt för svaghet, det vill säga att äldre blir beroende av andra. Att betona
äldres aktiva liv bygger på forskarens egna ideal om produktivitet och effektivitet
och har genom överspridning från samhällets normer i övrigt påverkat forskare att
teoretisera och tolka empiriska data menar Tornstam. Vidare anger han numera att
sådan forskning utgått från socialpolitiska projekt, som livsstilskampanjer, där äldre
uppfostras till hälsosamma livsstilar för att hålla äldreomsorgens kostnader nere.
35
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anses vid det laget ha rätt att delta i samhällslivet på samma villkor
som andra samhällsmedborgare (SOU 1979:85). Emellertid är det i
själva verket inte ett aktivt liv tillsammans med andra samhällsmedborgare som betonas. I stället handlar det om att ge äldre
möjlighet till aktivt deltagande i speciella dagverksamheter, en verksamhet avsedd endast för äldre (jfr även SOU 1974:39). Här fanns
tillgång till bland annat mat, fot- och hårvård, sysselsättning som
pensionärsgymnastik och studiecirklar riktade till äldre (SOU
1977:98).
I dessa dagcentralsverksamheter sker även en uppdelning som är
avhängig om äldre har stödinsatser från kommunala äldreomsorgen
eller inte.36 I vissa dagcentraler fanns kommunalt anställd personal
och dessa verksamheter beskrivs i första hand vara till för gruppen
äldre med stödinsatser från den kommunala äldreomsorgen. Den
anställda hemtjänstpersonalens uppgift var att följa dessa äldre till
sådana dagcentraler. Här finner vi att äldre med hjälpinsatser ses som
en särskild grupp av äldre i samhället. De anses vara i behov av
särskilda dagcentraler med kommunalt anställd personal. Utöver
dessa dagcentraler fanns även så kallade ”öppna dagcentraler” vilka
främst var till för pensionärsföreningar och olika studieförbund
(SOU 1977:98). Här finner vi att äldre utan stödinsatser hade tillgång
till andra verksamheter. Olika grupper inom kategorin äldre tycks
således ha tillträde till olika fält inom äldreomsorgens landskap.
Begreppet gräns är tillämpbart i detta sammanhang. En gräns med
betydelsen att skilja ett fält från ett annat och där olika grupper av
äldre får tillträde till olika fält (Brunsson & Sahlin – Andersson 2006).
Äldre i behov av stöd bör vistas på dagcentraler med kommunalt
anställd personal, medan äldre som tillhör en social frivilligorganisation har tillgång till öppna dagcentraler.
Denna uppdelning av äldre kan även tolkas från tidigare beskrivna
avsnitt (7.1, 7.2). Individinriktade sociala insatser till äldre i behov av
stöd var en uppgift för kommunala äldreomsorgens fält, medan
kollektiva sociala insatser till äldre utan behov av stöd var en uppgift
för aktörer inom sociala frivilligorganisationers fält. Äldre med hjälp
från kommunala äldreomsorgens fält hade i ringa mån tillträde till
sociala frivilligorganisationers fält.

I vad mån det även gäller äldre som har hjälp från anhörigfältet går inte tyda i
empirin.

36
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7.4 Pensionärsorganisationer som röst
I exemplen ovan har vi sett att en uppdelning av sociala stödinsatser
sker mellan sociala frivilligorganisationers– och det kommunala
äldreomsorgsfältet. Samtidigt som det sker finns en diskussion om
samarbete mellan fälten. Jag har tidigare nämnt den kritik som sociala
frivilligorganisationer hade mot socialtjänsten. En kritik som
handlade om att frivilliga upplevt sig utnyttjade och att kommunens
aktörer var alltför auktoritära (SOU 1974:39). Staten tar nu fasta på
denna kritik och brist på samarbete framstår som ett bekymmer. I
Socialutredningens betänkande (a.a.) betonas att den kommunala
äldreomsorgen bör utformas under aktiv medverkan från de äldre
själva och deras organisationer.
Det samarbete som härvidlag diskuteras handlar alltså inte om
direkta utförarinsatser från sociala frivilligorganisationers sida, utan
om
att
pensionärsorganisationer
inte
kunnat
påverka
samhällsplaneringen inom kommunala äldreomsorgens fält i önskad
omfattning. I praktiken har dock sociala frivilligorganisationer varit
rösten i flertalet olika socialpolitiska sammanhang under en följd av
tidigare år (jfr Elmér 1960, Edebalk 1996). Min iakttagelse är
emellertid att det först är under 1970-talet som pensionärsorganisationers roll som avantgarde, det vill säga som röstorganisation, tas upp i det offentliga utredningsmaterial jag studerat.
Min tolkning av detta är att pensionärsorganisationer vid den här
tiden blivit en stark maktfaktor inom sociala frivilligorganisationers
fält i äldreomsorgens landskap. Detta gör att deras roll som
påverkansgrupp lyfts fram i offentliga utredningssammanhang. Staten
tar således fasta på den kritik som framförs och de närdemokratiska
aspekterna beaktas. Sociala frivilligorganisationers kritik mot stat och
kommun resulterar dock inte i detta läge i någon överenskommelse
mellan stat och pensionärsorganisationer.
Emellertid diskuteras frågan vidare på regional nivå vilket leder till
att PRO, SPF och Svenska kommunförbundet under 1975 utarbetar
en rekommendation om bildande av så kallade pensionärsråd (SOU
1987:21). Idén var att förstärka äldres inflytande inom den
kommunala äldreomsorgens fält genom att låta dem komma till tals
om äldrefrågor inom kommunpolitiken. Inom loppet av några år
hade så gott som samtliga kommuner pensionärsråd (SOU 1986:19).
Härmed fick pensionärsorganisationer formellt en ny roll som
röstorganisation inom äldreomsorgens landskap.
Sammanfattningsvis kan sägas att 1960 – 1970-talen är en period
som vidmakthåller 1950-talets tidigare uppdragna gräns mellan
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sociala frivilligorganisationers– och kommunala äldreomsorgens fält,
kring uppgiften socialt stöd. Den kommunala äldreomsorgens
uppgift var att utföra individuella sociala insatser till äldre i behov av
stöd. Samtidigt finner vi viss rörelse i landskapet. Under denna
tidsperiod har Röda Korsets hemvårdsverksamheter försvunnit och
nya grupper av äldre har kommit till inom det kommunala
äldreomsorgsfältet såväl som inom sociala frivilligorganisationers fält.
Vi finner att sociala frivilligorganisationer främst hade tre roller inom
äldreomsorgens landskap vid tiden. Verksamheter/aktiviteter för den
egna organisationens medlemmar (”vi för oss”), studiecirklar för egna
medlemmar och andra pensionärer utan behov av stöd (”vi för oss
och vi för dem utan behov av stöd”) och via pensionärsråd på en
kommunalpolitisk nivå en roll som röstorganisation.
Här nedan ges en schematisk bild (figur 5) över äldreomsorgens
landskap under slutet av 1970-talet. I linje med 1950-talet diskuteras
inte anhörigfältet under denna tidsperiod. Men en utredning från
1980-talet (SOU 1987:21) visar att anhörigfältet finns inom
äldreomsorgens landskap även under 1960 – 1970-talen. I linje med
bilden från 1950 talet (figur 4) avser jag med den streckade linjen runt
anhörigfältet illustrera att fältet finns, men inte diskuteras i de
dokument jag studerat. När vi i övrigt betraktar nedanstående bild
kan märkas att det finns en gräns mellan sociala frivilligorganisationers fält och det kommunala fältet, vilket jag i detta kapitel
visat exempel på. Vid tiden uppmärksammar staten nya grupper av
äldre från utrymmen, så kallade gläntor, mellan fälten.
Individinriktade insatser i uppsökande verksamhet blir en ny typ av
stöd och en uppgift för kommunala fältet. Med pilen från gläntan
avser jag visa att äldre från gläntor kommer ingå i kommunala fältet,
vad det gäller uppsökande verksamhet. Den andra gruppen som
uppmärksammas av staten under den här tidsperioden – de nyblivna
pensionärerna – ges tillträde till sociala frivilligorganisationers studiecirkelverksamhet. Detta illustreras med pilen från gläntan till sociala
frivilligorganisationers fält.
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Figur 5 Äldreomsorgens landskap under slutet av 1970-talet. En schematisk
beskrivning.
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8 Kommunal äldreomsorg med stöd i sociala
frivilligorganisationer
I följande kapitel beskrivs och analyseras 1980-talet som inte präglas
av lika goda samhällsekonomiska förutsättningar som tidigare period.
Vid den här tiden konstateras att offentlig sektor byggts ut i alltför
stor takt under 1960 – 1970-talen. I stället för tillväxt föreslås
stagnation (LU/SOU 1982:14). Trots förespråkandet av stagnation
betonas dock av staten att individuell hjälp som kroppens vård,
hemmets skötsel och sociala insatser till äldre i behov av stöd är ett
kommunalt ansvar (SOU 1987:21).
I likhet med 1960 – och 1970-talen framstår äldres aktiva liv i
gemenskap med andra i samhället som centralt även under 1980-talet.
När så socialtjänstlagen (SoL 1980: 620) trädde i kraft år 1982
uttrycks det i en särskild bestämmelse (§ 19). Den tidigare ShjL
(1956) bestämmelse om sysselsättningsverksamhet vid ålderdomshem
ersätts således av en bestämmelse som betonar kommunens ansvar
för äldres möjlighet till aktivt liv i samhället. Under slutet av 1980talet kritiseras kommunala äldreomsorgens fält för att de inte i
tillräcklig omfattning prioriterat äldres sociala stödbehov.
Kommunens ansvar för anställdas utbildning och tid för uppgiften
betonas särskilt (SOU 1987:21). I detta kapitel kommer jag dock visa
att samtidigt som kommunens ansvar för individuellt socialt stöd
betonas förekommer hos staten en begynnande tendens och
uppfattning om att sociala frivilligorganisationer bör stödja den
kommunala äldreomsorgen genom att bidra med sociala insatser till
äldre i behov av stöd. Tidigare periods uppdragna gräns börjar alltså
mot slutet av 1980-talet att förändras samtidigt som kommuners
ansvar för uppgiften betonas.
Fortsättningsvis kommer jag i detta kapitel peka på de
förändringar som sker inom äldreomsorgens landskap vid tiden. Jag
kommer visa statens föreslag och beslut om att två nya grupper ska
ha tillträde till kommunala äldreomsorgens fält (8.1). Den första
gruppen kommer från landstinget och är äldre med stora behov av
kroppens vård. Den andra gruppen kommer från ett fält som nu
under 1980-talet får uppmärksamhet – nämligen anhörigfältet. Därtill
ger jag ett par exempel (8.2) på förändringar kring samarbete mellan
aktörer från sociala frivilligorganisationers fält och staten och
kommunala äldreomsorgens fält. I det första exemplet illustreras hur
pensionärsorganisationer i formell och rättslig mening får utökade
möjligheter att påverka stat och kommun, deras roll som
röstorganisation utvecklas således under 1980-talet. Det andra
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exemplet visar statens ambition och strävan efter ökat samarbete
mellan sociala frivilligorganisationer– och kommunala äldreomsorgen
på direkt verksamhetsnivå. Denna ambition resulterar emellertid i att
staten genom statsbidrag prioriterar och förbättrar möjligheten för de
sociala frivilligorganisationer som utför/vill utföra sociala stödinsatser till äldre i behov av stöd. Sociala frivilligorganisationer som
till exempel Röda Korset får nu åter uppmärksamhet av staten. Som
vi ska se är det i detta sammanhang vi märker tendens till förändrad
gräns mellan kommun och sociala frivilligorganisationer. Sist i
kapitlet (8.3) avser jag peka på att alternativa vård- och
omsorgsutförare diskuteras och planeras få tillträde till
äldreomsorgens landskap.
8.1 Nya grupper till kommunala äldreomsorgens fält
Under år 1980 tillsätts den så kallade Äldreberedningen (SOU
1987:21). Den försämrade ekonomiska situationen för landstingen
såväl som för den kommunala äldreomsorgen har lett till
Äldreberedningens uppdrag att utreda och förslå åtgärder för ett enat
fält för äldre i behov av stöd. I den efterföljande propositionen
(1987/1988:176) ansågs att kommunen var bäst lämpad som
huvudman, även för de äldre som vid tiden bodde på landstingens
sjukhem. Kommunerna hade att planera för tillkomsten av en ny
grupp äldre inom det kommunala äldreomsorgsfältet, de med stort
behov av kroppens vård. I och med den så kallade ÄDEL-reformen
fick kommuner från och med år 1992 ett samlat ansvar för äldre.
Sjukhem som tidigare bedrivits av landstinget övergick i kommunal
regi och kommunal äldreomsorg fick därmed alltmer sjukvårdande
uppgifter (proposition 1990/91:14).37
ÄDEL-reformens införande motiverades utifrån samhällsekonomiska fördelar men även mot bakgrund av att förbättra det
sociala stödet för äldre med stora behov av kroppens vård. Statens
ambition är att dessa äldre ska få samma rättighet att, enligt
Socialtjänstlagen, kunna få socialt stöd som andra grupper inom
kategorin äldre. Staten uttrycker därmed en förhoppning om att
skillnaden mellan olika grupper inom kategorin äldre ska försvinna.
Stora behov av kroppens vård ska alltså inte behöva utesluta att
kunna få sociala stödinsatser. Uppfattningen är att det kan lösas om
medicinsk institutionsvård ersätts med socialt orienterad öppenvård
Trots att själva införandet av reformen genomfördes under 1990-talet (1992) har
jag valt att presentera detta avsnitt under 1980-talet. Anledningen till detta är att
utredningsperioden främst äger rum under 1980-talet.

37
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och om landstingets medicinska synsätt ersätts med kommunens
sociala synsätt (Ds 1989:27).
Vidare får anhörigfältet inom äldreomsorgens landskap
uppmärksamhet under denna tidsperiod. Detta fält med anhöriga
som hjälper sina släktingar och som alltid funnits men under
välfärdssamhällets framväxt inte diskuterats nämnvärt. Vid den här
tiden konstateras dock att de som ger hjälpen, anhörigvårdarna, utför
ett omfattande arbete som annars skulle kräva betydande insatser
från kommunala äldreomsorgens fält (SOU 1987:21). Trots
begynnande negativa samhällsekonomiska tendenser diskuteras i
Anhörigkommittén (SOU 1983:64) och Äldreberedningen (SOU
1987:21) om införande av statligt ekonomiskt stöd, via
socialförsäkringen, till dem som ger hjälp. Olika förslag med olika
ersättningsnivå diskuteras men på grund av ett försämrat
statsfinansiellt läge föreslås ett mindre generöst stöd.
Ett annorlunda inslag i Äldreberedningens utredningsarbete är att
representanter från sociala frivilligorganisationer (SPF och PRO) är
aktiva i själva utredningen. Här tar man således fasta på
pensionärsorganisationernas röstfunktion i själva utredningsarbetet.
Dessa aktörer lämnar ett särskilt yttrande (SOU 1987:21 s. 200) där
de inte helt och fullt ställer sig bakom utredningsgruppen förslag. De
uttrycker att det ekonomiska stöd som föreslagits inte är tillräckligt.
Emellertid har deras synpunkter mindre betydelse, regeringen föreslår
det mindre generösa förslaget (proposition 1987/88:176) och den så
kallade närståendepenningen beslutades och införs via socialförsäkringssystemet (SFS 1988:1465).
Det här är ett exempel på hur aktörer från sociala
frivilligorganisationers fält och stat är eniga i problem men inte helt
eniga i lösningen (jfr Hatch 2002). I detta fall legitimerar staten
beslutet med att ange att kommunen i egentlig mening alltid haft
ekonomiskt och socialt ansvar för stöd till anhörigvårdare.
Kommunerna uppmanas av staten att anställa anhörigvårdare som i
praktiken är mer ekonomiskt lönsamt än att anställa annan vård- och
omsorgspersonal för samma uppdrag (proposition 1987/88:176). Här
finner vi att anhörigvårdare lanseras som en idé medan det
ekonomiska ansvaret för dessa anhörigvårdare i stor utsträckning
lämnas över till kommuner. Ett ansvar som vi längre fram (kapitel 9)
ska se hur stat och kommuner kommer att hantera.
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8.2 Samarbete i fokus
I ovanstående avsnitt har jag nämnt att aktörer från sociala
frivilligorganisationers fält, SPF och PRO var aktiva i ett utredningsarbete (SOU 1987:21). Trots att de inte fick gehör för sin uppfattning
om ökade stödinsatser till anhöriga bidrog deras medverkan i själva
utredningsarbetet till andra fördelar för pensionärsorganisationerna.
När Äldreberedningens uppdrag var avslutat upplöstes utredningsgruppen men frågan om pensionärsorganisationers inflytande och
medbestämmande på statlig nivå, i utredningssammanhang, var
väckt. Detta ledde till tillsättandet av en statlig utredning (SOU
1988:65) om hur pensionärsorganisationernas inflytande kunde
förstärkas. Utredningsgruppens förslag resulterade bland annat i
slopandet av övre åldersgräns (70 år) för offentliga uppdrag och en
avtalsreglerad38 överläggningsrätt för pensionärsorganisationer. På så
sätt fick vissa pensionärsorganisationer formellt ökat inflytande på
statlig nivå. Utifrån tidigare forskning kan även sägas att
pensionärsorganisationers roll som röstorganisation senare visat sig
ha haft betydelse. Feltenius (2005) visar i sin forskning hur de under
åren 1990-2002 kunnat påverka pensionärers bostadstillägg,
tandvårds– och omsorgsavgifter.
Vad det gäller inflytande på kommunal politisk nivå tillkom under
1980-talet dessutom ytterligare förstärkta rättsliga möjligheter för
pensionärsorganisationer. Som tidigare nämnts (kapitel 7) utfärdade
PRO, SPF och kommunförbundet under år 1975 en
rekommendation om kommunala pensionärsråd. Dessa skulle ha
inflytande i den kommunala samhällsplaneringen. I en statlig
undersökning (SOU 1987:21) framkom dock att pensionärsråden
haft begränsade möjligheter att påverka eftersom de ofta tillfrågades
för sent och alltför sällan. Denna undersökning tillsammans med
kritik från pensionärsorganisationerna resulterade i ett tillägg i
socialtjänstlagen (§ 20 a). Alltsedan SoL trädde ikraft 1982 har det
funnits en bestämmelse (§ 20) om att kommuner bör samverka med
frivilligorganisationer vid samhällsplaneringen. Från och med 1989
utökades alltså, i rättslig bemärkelse, samverkansmöjligheten. Nu
kom den även att omfatta sociala frivilligorganisationers inflytande
över äldres service, vård och boendefrågor på kommunal nivå (SOU
38 Det fanns sedan tidigare särskild överläggningsrätt för handikapporganisationer
och en del klientorganisationer. Överläggningsrätten innebär att pensionärsorganisationer organiserade i riksförbund och som omfattar minst fyra procent av
landets förtids– och ålderspensionärer genom en ansökan till regeringen har rätt att
delta vid överläggningar som gäller frågor om äldre och äldreomsorg.
Bestämmelsen trädde i kraft 1991 (SOU 1988:65; SOU 1994:139).
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1987:21, SOU 1988:65, proposition 1987/88:176). Pensionärsorganisationerna utvecklade således formellt sin röstfunktion.
I nedanstående avsnitt ska jag belysa en annan samarbetsdiskussion. Den handlar till skillnad från ovanstående om samarbete
mellan sociala frivilligorganisationer och socialtjänstens direkta
verksamhetsnivå. 1980-talet är en period där frågor om närdemokrati
blir centrala på statlig nivå. Samhällsmedborgarnas demokratiska
rättigheter och skyldigheter diskuteras (SOU 1987:33). Frivilligsektorn har vid tiden riktat kritik mot stat och kommun, en del
sociala frivilligorganisationer anger att de upplevt sig utnyttjade och
överkörda av stat och kommun (SOU 1986:19). Demokratiutredningens slutsats var därmed att demokratitanken måste
genomsyra all offentlig verksamhet (SOU 1987:33).
Den offentliga sektorns verksamhet har alltså byggts ut i mycket snabb
takt. Stor kraft och mycken tid har därför måst läggas ner på planering,
byggande och utveckling av de olika verksamhetsgrenarna. Det har
funnits mindre tid att diskutera hur inflytande- och förvaltningsfrågor
skulle lösas och organiseras (SOU 1987:33 s. 13).

Att samhällsmedborgare och sociala frivilligorganisationer har trängts
undan av stat och kommun framstår ur ett demokratiskt perspektiv
som bekymmersamt (SOU 1987:33, SOU 1988:39). Staten tar nu
fasta på sociala frivilligorganisationers kritik om brist på demokrati
och kopplar samman den kritiken med brist på solidaritet mellan
människor (SOU 1986:19). Samtidigt som närdemokrati och
solidaritet är centrala frågor på statlig nivå, konstateras att bristen på
samarbete mellan sociala frivilligorganisationer och socialtjänstens
verksamhetsnivå är stor (proposition 1979/80:1, SOU 1986:19).
Frågan är så angelägen att Socialberedningen (SOU 1986:19) fick i
uppdrag att utreda hur en ”intensifierad konkret samverkan” (SOU
1986:19 s. 167) kunde utvecklas. Enligt utredarna är det största
hindret för samarbete socialtjänstens bristande stöd och svala intresse
för sociala frivilligorganisationer. Med andra ord kan sägas att
utredningsgruppen menar att kommunerna haft alltför stort
tolkningsföreträde och tagit alltför ringa hänsyn till sociala
frivilligorganisationer. Socialberedningen anger dock vidare att de av
tidsskäl inte haft möjlighet att utreda frågan om konkret samarbete i
önskvärd och förväntad omfattning. Några mer ingående förslag på
samarbete framkommer inte. De konkreta förslag som lämnas är att
socialtjänstens verksamhetsföreträdare bör sammanställa en katalog
över lokala frivilligorganisationers verksamhetsinriktningar och att
kommunen genom utbildning ska stödja i ledarskapsfrågor. Sociala
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frivilligorganisationers förmåga att öka gemenskapen mellan
människor framstår som betydelsefull och därför anses att
socialtjänsten bör stödja och ta vara på det engagemang som finns
hos sociala frivilligorganisationer. Det betonas att socialtjänsten ska
ha ansvar för att initiera, öka kontakterna och samverka med
frivilligorganisationer. Detta får dock inte innebära att socialtjänsten
styr frivilligorganisationer.
Socialtjänstens stöd får inte medverka till att styra förenings- och
organisationslivet och samverkan får inte inkräkta på organisationens
integritet, initiativförmåga och vitalitet (SOU 1986:19 s. 165).

Socialberedningens uppfattning om att sociala frivilligorganisationer
inte får styras får inom kort mindre betydelse. Under samma år
(1986) som Socialberedningens rapport presenteras får Folkrörelseutredningen (SOU 1988:39) i uppdrag att se över det som anses vara
alltför komplicerade statsbidrag till frivilligsektorn. Vid den här tiden
fanns 65 olika bidragsformer vid lika många avdelningar/myndigheter (SOU 1988:39). Folkrörelseutredningens egna kartläggningar
(SOU 1987:33) under år 1984 – 1985 visade att antalet medlemmar
och aktiviteter i så kallade intresseorganisationer hade ökat sedan
1970. Dessa organisationers huvudsakliga inriktning var att skapa
gemenskap och ordna aktiviteter för organisationernas medlemmar.
Det vill säga en roll som ”vi för oss” (jfr Meeuwisse & Sunesson
1998). Undersökningen visade vidare att antalet medlemmar och
aktiviteter hade minskat i de mer traditionella folkrörelserna som
exempelvis religiösa samfund och Röda Korset, det vill säga i sociala
frivilligorganisationer med en roll som även ”vi för dem” (a.a.).
Utredningsgruppen menar att dessa sociala frivilligorganisationer är
värdefulla och trycker särskilt på de kompletterade insatser de kan
utföra inom kommunala äldreomsorgens fält. Kyrka och Röda
Korset väcker alltså under slutet av 1980-talet ett förnyat intresse hos
staten. Att just dessa sociala frivilligorganisationer, som anses vara
särskilt solidariska, har tappat medlemmar ses därför som
bekymmersamt.
För att öka deras engagemang och underlätta för dem att utföra
sociala stödinsatser för äldre i behov av stöd, genomförs ett
statsbidragssystem, som bygger på två delar. Den första delen är ett
generellt system där organisationer inom frivilligsektorn får bidrag
för sin blotta existens vilket inte kräver några motprestationer. Den
andra delen är resultatinriktade verksamhetsbidrag där
organisationernas aktiviteter och vem de riktar sina verksamheter till
är utgångspunkten. Denna del kräver motprestationer i form av
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tydliga målbeskrivningar, redovisningar och uppföljningar. Statens
kontroll över effektivitet och uppnådda resultat stryks under (SOU
1988:39).39 I detta sammanhang finner vi, genom det förändrade
statsbidragssystemet, en statlig styrning som ledde till att sociala
frivilligorganisationer alltmer involveras inom kommunala
äldreomsorgens fält. Statens ambition är således vid denna tid att
kommunal äldreomsorg bör söka stöd i sociala frivilligorganisationer
för att utföra individuella sociala insatser till äldre i behov av hjälp.
Det här visar att tidigare gräns mellan fälten inte är lika stabil. Hatch
(2002) som anger att staten genom ekonomiska styrmedel kan
förändra gränsen illustreras i detta exempel. Det här är en tendens
som vi under nästa period (kapitel 9) kommer att se utvecklas på
olika sätt.
8.3 Privat vård och omsorg planeras
1980-talets diskussioner om närdemokrati illustrerar generellt en
ideologisk förändring på statlig nivå. Parallellt med en försvagad
samhällsekonomisk situation under slutet av decenniet ökar det
statliga intresset för alternativa vård- och omsorgsutförare (jfr
Lundström 1995). Privata aktörer från frivilligsektorn, ekonomiska
föreningar, sociala frivilligorganisationer och kooperativ får
uppmärksamhet. Folkrörelseutredningen (SOU 1987:33, SOU
1987:35) får i uppdrag föreslå åtgärder så att privata aktörer får
tillträde till äldreomsorgens landskap. Utredningsgruppen betonar
frivilligorganisationers särart. Medlemmars förmåga att fatta gemensamma beslut (demokrati) och förmågan att ta ansvar för varandra
(solidaritet) anses göra dem särskilt kompetenta som alternativa vårdoch omsorgsutförare. Ytterligare ett argument används för att
legitimera införandet av alternativa utförare.
Regeringen framhåller, att föreningarna genom sina skilda verksamheter,
präglade av de lokala förhållandena bidrar till att öka valfriheten i
samhället. Medborgarna kan välja olika former av verksamheter för att
tillgodose sina behov och intressen (SOU 1987:33 s. 14).

Citatet illustrerar uppfattningen om ökad valfrihet. Ett ökat antal
organisationer inom äldreomsorgens landskap motiveras och
39 Se vidare Johansson (2005) som visar hur stats- och kommunala bidrag till
frivilligorganisationer sedan dess (slutet 1980-talet) har förändrats. De resultatinriktade bidragen (verksamhetsbidrag) har ökat medan de generella har minskat.
Johanssons (2002, 2005) studier pekar på att förändrade statliga och kommunala
bidragssystem lett till att sociala frivilligorganisationer alltmer integreras inom
äldreomsorgen.
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legitimeras därmed utifrån närdemokrati, solidaritet och valfrihet.
Genom förändring bland annat i Kommunallagen40 och
konkurrenslagstiftning ökade möjligheten för alternativa utförare av
vård– och omsorgsverksamheter inom kort. I praktiken innebar det
att sociala frivilligorganisationer som till exempel Röda Korset åter
skulle kunna bli aktuella som vård– och omsorgsutförare. Förnyelsen
med ett ökat antal vård– och omsorgsorganisationer inom landskapet
kan alltså inte helt och hållet ses som en ny företeelse, den historiska
bakgrunden där Röda Korset och andra föreningar startade hemvård
för äldre gör sig påmind (jfr Ahrne & Papakostas 2002).
Jag har tidigare använt Ahrne & Papakostas (2002) förändringsteori om tröghet i gamla organisationer för att förstå varför nya
organisationer växer fram. Ahrne & Papakostas menar att nya
organisationer tillkommer inom landskapet på grund av gamla
organisationers oförmåga eller ovilja att förändras. Oförmågan utgörs
av brist på ekonomiska och/eller mänskliga resurser i gamla
organisationer. Förvisso finner vi vid den här tiden viss tröghet inom
kommunala äldreomsorgens fält. En tröghet som utgörs av minskade
ekonomiska resurser i jämförelse med tidigare decennier. Emellertid
växer det inte fram några helt nya organisationer. Kooperativ,
ekonomiska föreningar och sociala frivilligorganisationer är inga nya
företeelser i samhället i stort. De nytillkomna organisationerna kan
även förstås mot bakgrund av generella statliga ideologiska
förändringar vid tiden (jfr Lundström 1995).
Den nedanstående figuren (6) visar en schematisk bild över
äldreomsorgens landskap under 1980-talet. Till skillnad från tidigare
period (1960 – 1970-talen) diskuteras inte under 1980-talet några nya
sociala stöduppgifter där gränsfrågan mellan sociala frivilligorganisationer och kommun aktualiserats. Däremot finns en
begynnande tendens till att tidigare gräns mellan fälten förändras.
Statens ambition är att sociala frivilligorganisationer ska utföra
individuella sociala insatser till äldre i behov av stöd. Hur denna
tendens utvecklas framöver ska vi se i kommande kapitel. Som jag
vill visa i nedanstående figur förväntas, av staten, att kommuner nu
även ska ta ansvar för ekonomiskt stöd till anhörigvårdare. Dessutom
planeras vid tiden införandet av ÄDEL-reformen som kommer att
innebära att äldre som har stora behov av kroppens vård och som
vårdats av landstinget kommer att ingå i det kommunala
äldreomsorgsfältet. I det här kapitlet har jag även belyst en statlig
Förändringen trädde i kraft 1992, vilket i praktiken innebar att privata utförare
inom äldreomsorgens landskap tillkom efter år 1992.
40
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diskussion som inom kort kommer att leda till att privata vård- och
omsorgsorganisationer får tillträde till äldreomsorgens landskap.
Detta förändrar bilden av landskapet framöver. Ahrne & Papakostas
(2002) talar om förnyelse och tröghet som parallella processer.
Trögheten illustreras här av de ”nytillkomna” organisationernas
historiska bakgrund. Röda Korset, kooperativ etc. bedrev hemvård
för äldre under främst 1950-talet. Här finner vi att det som kan
uppfattas som förnyelse vid en första anblick i själva verket kan vara
något gammalt som kommit tillbaka (a.a.).

Figur 6 Äldreomsorgens landskap under slutet av 1980-talet. En schematisk
beskrivning.
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I detta kapitel beskriver och analyserar jag perioden omkring 1990talet till och med år 2006, en tid där både gamla och nya företeelser
blir synliga inom äldreomsorgens landskap. Under 1990-talets
inledning är den samhällsekonomiska krisen ett faktum (LU/SOU
1995:4). 1980-talets uttalade ambitioner om medborgerlig valfrihet,
demokrati och solidaritet övergår från och med 1990-talets inledning
till ökade statliga diskussioner om sociala frivilligorganisationers
betydelse inom socialtjänstens verksamhetsområden. Intressant är att
statens intresse för frivilligas insatser växer stadigt under perioden,
trots att samhällsekonomin förbättras från och med mitten av 1990talet (LU/SOU 2004:19).
I avhandlingens inledning användes benämningen den ”nya
frivilligheten” för en form av samarbete mellan sociala frivilligorganisationer och den kommunala äldreomsorgspraktiken. I detta
kapitel kommer jag visa hur äldreomsorgens landskap förändras när
en ny form av frivillighet kommer till. Bilden av äldreomsorgens
landskap blir i övrigt alltmer komplex under den här tidsperioden.
Privata vård- och omsorgsorganisationer kommer till. Förändringar
sker inom anhörigfält, sociala frivilligorganisationers såväl som inom
kommunala äldreomsorgens fält.
Jag fortsätter härmed detta kapitel med ett resonemang om statens
ökade intresse för sociala frivilligorganisationers insatser inom
offentlig sektor. Som vi ska se visar emellertid även aktörer från
sociala frivilligorganisationer intresse för att bidra med vissa insatser
inom välfärdsområdet. I kapitlets första avsnitt avser jag därför visa
hur en enskild aktör blir betydelsefull dels för ett mer enat socialt
frivillighetsfält dels för statens ökade intresse för fältet. I följande
avsnitt exemplifieras hur detta intresse tar sig uttryck i en diskussion
och förslag om ett lagstadgat stöd för sociala frivilligorganisationer.
Därefter presenteras tidsperiodens förändringar inom kommunala
äldreomsorgens– och anhörigfältet. Kapitlets tre sista avsnitt handlar
om att nya aktörer och verksamheter kommer till under mitten av
1990-talet, verksamheter som allteftersom leder till att särskilda
äldreomsorgshybrider växer fram inom äldreomsorgens landskap.
9.1 Ökat intresse för sociala frivilligorganisationer
Under år 1991, när de samhällsekonomiska krisåren var uppenbara,
beslutade regeringen att utreda frågan om socialtjänstens ansvarsområden. Socialtjänstkommittén (SOU 1994:139) fick uppdraget att
se över rådande SoL och tydliggöra vad som skulle vara social-
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tjänstens ansvar. I den här utredningen kom även sociala frivilligorganisationers roll inom socialtjänsten att fokuseras. Denna fråga
ingick emellertid inte när kommittén påbörjade sitt uppdrag. En
enskild aktörs intresse för sociala frivilligorganisationers fält blev
avgörande i denna situation.
Lars Pettersson, överdirektör på Socialstyrelsen och engagerad i
Röda Korset under 1990-talet, var den som bidrog till att
frivilligsektorn blev ett uppdrag för Socialtjänstkommittén.
Pettersson menade att det vid den här tiden var läge att sociala
frivilligorganisationers faktiska insatser uppmärksammades och
värdesattes av stat och kommun. Hans uppfattning var att tidigare
perioder präglats av alltför stor motsättning mellan frivillig- och
offentlig sektor. Alternativa och kompletterade insatser från
frivilligsektorn utgör inget hot mot välfärden, menade Pettersson.
Kritikerna har hävdat att de [sociala frivilligorganisationer] utgjort ett
hot mot den allmänna välfärdsutvecklingen och var en kvarleva av ett
äldre välgörenhetstänkande (Pettersson i Jubileumsskrift Fri vilja, 2003
s. 6).

Kritiken handlar om att sociala frivilligorganisationer i alltför liten
omfattning setts som jämbördiga alternativ och komplement till
kommunala verksamheter. Därtill skriver han om sitt initiativ till
kontakt med den nytillkomna Socialtjänstkommitténs ordförande. I
Röda Korsets regi inbjöd Pettersson kommitténs ordförande och
huvudsekreterare till en diskussion om sociala frivilligorganisationers
roll inom välfärdsområdet. Under sammankomsten beslutades att
representanter från olika sociala frivilligorganisationer skulle bilda en
dialoggrupp med uppgift att följa och kommentera socialtjänstkommitténs arbete. Petterssons idé var även att ena frivilligsektorn
och därmed öka möjligheten att sprida kunskap och intresse om
frivilligsektorns betydelse. Initiativet ledde till bildandet av
intresseföreningen Forum för frivilligt socialt arbete (FFSA) som fick
statliga ekonomiska medel för sin verksamhet (proposition
1996/97:124). FFSA bildades under 1993 på initiativ av Svenska
Röda Korset, Frälsningsarmén, Stiftelsen Stora Sköndahl,41
Brottsofferjourernas- och kvinnojourernas riksförbund, Barnens rätt
i samhället och Svenska scoutförbundet.
Den här händelsen är ett exempel på det som Rothstein (1992)
benämner som ett ”formativt moment” (s. 110 ff), som är en
tidpunkt när staten har svårigheter att hantera en uppkommen
Under hösten 2005 begärde Stiftelsen Stora Sköndahl utträde från FFSA
(Nyhetsbrev FFSA v. 50 2005, www.socialforum.se).
41
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ekonomisk krissituation i samhället. 1990-talets inledande år är en
sådan tidpunkt för svenskt vidkommande (LU/SOU 1995:4). Under
sådana tidpunkter kan, enligt Rothstein, inflytelserika personer inom
frivilligorganisationer var med och förhandla om frågor som är
betydelsefulla för samhällsekonomin, en förhandling som även blir
till fördel för frivilligorganisationen. Pettersson får, som företrädare
för Socialstyrelsen såväl som Röda Korset, en betydelsefull roll under
början av 1990 talet. Hans initiativ till kontakt med de statliga
utredarna kom i ett läge när samhällsekonomin var problematisk och
i en tidpunkt när socialtjänstens ansvar skulle utredas. Händelsen
leder till fördel för sociala frivilligorganisationers fält. Petterssons
intresse för socialtjänstområdet och sociala frivilligorganisationer
bidrog till att FFSA kunde bildas och erhålla statliga medel för
intresseorganisationen.
I kapitel 5 tog jag upp hur ledande aktörer (”fattigvårdsfolket”) i
svenska samhället, med rötter ur både fattigvård och välgörenhet,
fick en betydelsefull roll som informationsöverförare mellan stat och
fälten under början av 1900-talet, en roll som allteftersom ledde till
att kommuner fick ökat ansvar för äldre i behov av stöd. I jämförelse
med den tiden kan sägas att Petterssons på likartat sätt fick en
betydelsefull roll som informationsöverförare mellan stat och sociala
frivilligorganisationers fält och idén om ett mer enat socialt
frivillighetsfält kunde realiseras. Vidare beskrevs i kapitel 5 hur
intresseorganisationen för välgörenhet, FVO, började samordna
välgörenhetsorganisationernas arbete under slutet av 1800-talet.
Drygt hundra år senare finner vi alltså att FFSA har liknade
ambitioner. Skillnaden är dock att FFSA vill ena sociala frivilligorganisationer för att bättre kunna sprida kunskap och intresse för
sociala frivilligorganisationers alternativa och kompletterande insatser
inom välfärdsområdet.
Petterssons initiativ kom emellertid inte enbart att få betydelse för
FFSA:s tillkomst. Det bidrog även till att sociala frivilligorganisationers arbete togs mer på allvar än tidigare. Den tidigare
nämnda sammankomsten mellan Röda Korset och socialtjänstkommittén resulterade i att forskare i socialt arbete i ett nystartat
forskningsprogram vid Sköndalsinstitutet fick i uppdrag att kartlägga
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frivilligsektorn.42 Frivilligt socialt arbete som vetenskapsområde blev
således intressant inom politiken. Röda Korset bidrog med
ekonomiska medel till forskargruppens undersökning och studien
resulterade i rapporten SOU 1993:83. Denna utredning kom att bli
central i den fortsatta diskussionen på statlig nivå. Frivilligsektorns
faktiska insatser belystes och begrepp som frivilligt socialt arbete
etablerades och fick genomslagskraft i framtida utredningssammanhang. Forskargruppens positiva syn på frivilligsektorns
alternativa och kompletterade insatser ledde till statens fördjupade
intresse för vad sociala frivilligorganisationer kan bidra med inom
äldreomsorgen. Rapporten har legat till grund för flertalet
efterkommande ställningstaganden och förslag (SOU 1994:139;
proposition 1996/97: 124) om stöd till och utökat ansvar för sociala
frivilligorganisationer inom socialtjänstens verksamheter (jfr
Lundström 2004).
9.2 Om lagstadgat stöd till frivilliga
Under 1990-talets inledning finner vi ett mer samlat organisatoriskt
frivillighetsfält (FFSA) och att forskning om frivilligt socialt arbete
under en tid fick inflytande på statlig nivå. I detta avsnitt kommer jag
att ge exempel på hur det inflytandet kom till uttryck.
Efter att rapporten om frivilligt socialt arbete (SOU 1993:83)
presenterats, påbörjas på statlig nivå ett resonemang om vikten av att
rättsligt stödja de sociala frivilligorganisationer som utför/ vill utveckla sitt engagemang inom socialtjänstens verksamhetsområden.
Emellertid ska sägas att idén om ett lagstadgat stöd till frivilliga inte
helt och hållet var nytt under 1990-talets inledning. Under slutet av
1980-talet kom ett första förslag om sådant stöd.43 Vid den tiden
handlade det dock om lagstadgat stöd till enskilda aktörer som ville
utföra frivilligt arbete (SOU 1987:35). För att underlätta för frivilliga
att engagera sig inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens
verksamhetsområden föreslås en särskild lag om rätt till ledighet för
föreningsarbete. Förslaget innebar att en föreningsaktiv person skulle
Denna kartläggning är alltså den studie jag presenterat tidigare i kapitel 2.
Diskussionen om brist på forskning inom området startade emellertid under slutet
av 1980-talet. Inrättande av ett centrum för organisationsforskning föreslogs i ett
par utredningar (SOU 1987:33, SOU 1988:39). Vid remissbehandlingen fick
förslaget i sig positivt mottagande men oenighet om forskningsinriktningen ledde
till att det aldrig genomfördes (Ds 1995:30).
43 Trots att detta förslag kom under slutet av 1980-talet har jag valt att presentera
det under denna tidsperiod. Anledningen därtill är att få en mer enhetlig
presentation kring frågan om rättsligt stöd till frivilliga.
42
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få betald ledighet från förvärvsarbetet för att utföra en kamratstödjande insats.44 Förslaget gick ut på remiss till flera organisationer
inom frivilligsektorn och väckte negativa reaktioner från merparten.
Dessa påtalade att förslaget var sprunget ur ett myndighetsperspektiv
och att samverkanstanken mellan stat, verksamheter och
frivilligsektor inte fanns. Därtill angav flera remissinstanser att
förslaget innebar alltför stark anknytning till sjukvårdens och
socialtjänstens verksamheter. Merparten av remissinstanserna angav
att de såg sin roll som samhällsförändrande och inte
samhällsförvaltande. En del remissinstanser ställde sig dock bakom
tanken på att frivilligsektorn på ett mer aktivt sätt kunde ta ansvar för
insatser inom vård- och omsorgssektorn. Remissvaret visar alltså ett
oenigt frivilligfält men där merparten fann risk för att bli utnyttjade
och tog avstånd från involvering i dessa verksamhetsområden.
Frivilligsektorns kritik ledde till att förslaget om lagstadgad rätt till
ledighet för frivilligas insatser avslogs (SOU 1988:39).
Vid den här tiden finner vi vid förhandlingen en markering från
flera aktörer inom frivilligfältet. Organisationsforskarna Brunsson &
Sahlin – Andersson (2006) anger att organisationer, som vaktar sin
gräns, tydliggör för den andra organisationen eller fältet vilka
uppgifter de avser utföra. Här finner vi att vissa organisationer inom
frivilligsektorn vaktade sin gräns, de markerade att de inte hade för
avsikt att utföra individinriktade stödinsatser till andra människor.
Reaktionen, om att förslaget var sprunget ur ett myndighetsperspektiv, visar dessutom att de inte själva initierat frågan om
ledighet för frivilligarbete.
Under början av 1990-talet återkommer så en diskussion om
rättsligt stöd till frivilliga. Till skillnad från tidigare förslag kommer
vid den här tiden idén om rättsligt stöd från aktörer med intresse för
sociala frivilligorganisationers engagemang och insatser inom
offentlig sektor. Tidigare nämnda dialoggruppen med företrädare
från frivilligsektorn och Sköndalsinstitutets forskargrupp, som visat
att frivilligsektorn gör betydande insatser i samhället, fick inflytande.
Den positiva synen på sociala frivilligorganisationer återspeglas även i
Det förväntades att kommunen skulle ge bidrag till de sociala frivilligorganisationer som åtog sig sådana uppdrag. Förslaget innebar att den
föreningsaktive skulle få sin ledighet betald av frivilligorganisationen alternativt via
socialförsäkringssystemet. Den arbetstagare som ville utnyttja sin rätt till ledighet
skulle till sin arbetsgivare uppvisa intyg från den kommunala nämnd som avtalat
med sociala frivilligorganisationer om dylika uppdrag. Dessutom skulle
frivilligorganisationer utfärda intyg över arbetstagarens medlemskap. Detta intyg
skulle visas upp för arbetsgivaren.
44
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Socialtjänstkommitténs utredning. Med hänvisning till rapporten
”Frivilligt socialt arbete” (SOU 1993:83) konstaterar kommittén att
stödet till frivilligorganisationer är alltför bristfälligt (SOU 1994:139).
Det här leder till Socialtjänstkommitténs förslag om att stöd till
sociala frivilligorganisationer ska införas som en ny bestämmelse i
socialtjänstlagen (§ 7). Socialtjänstkommitténs förslag visar ambitionen att tydligare än innan synliggöra det sociala frivilligfältet inom
den kommunala äldreomsorgens landskap.
Till skillnad från tidigare förslag, där enskilda medlemmar skulle få
rätt till ledighet för kamratstödjande insatser, föreslås emellertid vid
denna tid ett stöd till organisationer. När regeringen tar ställning till
kommitténs arbete betonas värdet av frivilligas insatser men själva
lagförslaget får inget stöd. Regeringen betonar att kommunerna inte
får ”stjälpa över ansvaret” (proposition 1996/97:124 s. 61) på sociala
frivilligorganisationer. Samtidigt talas om att stöd till sociala frivilligorganisationer måste präglas av lokala förutsättningar och behov. För
att ta till vara frivilligas insatser, menar regeringen, att kommunerna
bör använda egna medel – egna bidragssystem. På så sätt kan
kommuner styra frivilligas insatser så att de bättre ”kommer
behövande människor till del” (proposition 1996/97:124 s. 62).
Regeringen legitimerar alltså sitt avslag med att ange att staten i
rättslig mening inte kan bidra till att kommunerna lämnar över ansvar
till sociala frivilligorganisationer. Samtidigt uppmanas kommunerna
att genom egna bidrag stödja sociala frivilligorganisationer så de
kommer bäst till nytta. Staten använder här sin makt genom att avslå
förslaget och lämna över frågan till kommunerna.
Intresset för sociala frivilligorganisationers insatser inom
socialtjänsten kan i övrigt även märkas i ett antal motioner under den
allmänna motionstiden såväl som under propositionens behandlingsperiod (1996). Här framkom synpunkter som att frivilligas insatser
måste betonas än mer av regering och i lagstiftning (1996/97:SoU 18,
1996/97 SoU 24). Frågan om en särskild bestämmelse i SoL har dock
inte sedan dess diskuterats i utredningssammanhang.45 Trots avslag
på förslaget om rättsligt stöd visar själva diskussionen att Petterssons
initiativ till kontakt med Socialtjänstkommittén och Sköndalsinstitutets forskargrupp ledde till ökad positiv syn på sociala frivillig-

45 Under år 2005 fick Folkrörelseutredningen (dir 2005/117) i uppgift att lämna
förslag på stöd till frivilligorganisationer. Inte heller i Folkrörelseutredningens
slutbetänkande (SOU 2007:66) som utkom 2007-09-28 (det vill säga efter min
undersökningsperiod) tar man upp frågan om en särskild bestämmelse i SoL.
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organisationers insatser inom socialtjänstens område under 1990talet.46
9.3 Kommunal äldreomsorg begränsas
Under 1990-talets inledning konstateras att de ekonomiska resurserna
inom det kommunala äldreomsorgsfältet har minskat i förhållande till
alla äldre i behov av stöd. Äldre med störst vård- och omsorgsbehov
har prioriterats och insatser som till exempel hemmets skötsel har
minskat (SOU 1994:139). I utredningen om Bemötande av äldre
(SOU 1997:170) anges att statistik över utveckling av dagcentraler
saknas. Emellertid tycks tendensen vara att äldre från och med 1990talet formellt måste ansöka om dagverksamhet som en insats enligt
SoL. Det visar att dagcentraler som tillkom under 1960 – 1970-talet
(jfr avhandlingens kapitel 7) inte längre är tillgängliga för alla äldre.
Endast de med utrett och beviljat stöd enligt SoL har tillträde till
dessa dagcentraler. I det avseendet avvecklas tidigare verksamheter
inom äldreomsorgen under denna period.
I 1995 års långtidsutredning (LU/SOU 1995:4) betonas att
kommunerna behöver minska personalstyrkan och finna nya
effektivare organisationsmodeller för att än mer stabilisera ekonomin.
Och från och med mitten av 1990-talet tas frivilligas insatser inom
offentlig sektor upp för första gången i långtidsutredningarna. Här
skrivs att:
utrymmet för frivilligas insatser är stort och ännu rätt obeprövat i Sverige
[…] av finansiella såväl som principiella skäl torde en koncentration på
den offentliga sektorns kärnverksamheter vara nödvändig (LU/SOU
1995:4 s. 437).

I tidigare nämnda Äldreberedning (SOU 1987:21) under 1980-talet
kritiserades kommunerna för att inte prioritera äldres behov av
socialt stöd. Under 1990-talets inledning sker en märkbar förändring
kring detta. Vid den här tiden diskuteras för första gången på ett
tydligt sätt om det egentligen är kommuners uppgift att tillgodose
sociala behov. Med andra ord sagt ifrågasätts om socialt stöd är en
46 I övrigt kan nämnas att det vid ett tillfälle under den här perioden resoneras om
förstärkt brukarinflytande för sociala frivilligorganisationers brukare. För ett ge
brukare ett större inflytande och förstärka dialogen med stat och länsstyrelse
föreslås i en utredning år 1999 (SOU 1999:97) att länsstyrelserna ska inrätta
särskilda brukarråd. Av remissyttrandet (S 1999/7149/ST) kan märkas att sociala
frivilligorganisationer ställer sig positiva till förslaget, medan merparten (alla utom
Kronoberg) av landets länsstyrelser inte finner detta passande. Man anger att
tillsynsrollen skulle bli problematisk. I efterföljande proposition (2000/01:80)
diskuteras inte frågan vidare.
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uppgift som ska utföras innanför den kommunala äldreomsorgens
gränslinje.
I Socialtjänstkommitténs betänkande (SOU 1994:139) tar man
upp samma undersökning som uppmärksammats tidigare i en
utredning från 1970-talet (SOU 1977:98, jfr avhandlingens kapitel 7).
Den så kallade H 70-studien med Tornstams forskning om ensamhet
är åter aktuell (jfr Tornstam 1988). Under 1980-talet konstateras att
ensamhetsupplevelser hos äldre är lika svåra att åtgärda som hos
andra samhällsmedborgare. Emellertid betonas under 1980-talet att
personalens personliga kontakt och relation med den äldre kan leda
till att social isolering kan och måste via kommunens försorg
undvikas. När så samma forskning tas upp under 1990-talet används
den på ett annat sätt. När regeringen (proposition 1996/97:124) tar
ställning till Socialtjänstkommitténs förslag (SOU 1994:139) om
förändringar i Socialtjänstlagen används Tornstams forskning om
ensamhet för att motivera och legitimera att bestämmelsen om äldres
möjlighet till ”ett aktivt liv i gemenskap med andra” (SoL 1980:620 §
19) ska tas bort.
Enligt regeringen är det knappast en uppgift för socialtjänsten att verka
för att äldre i generell mening får en aktiv och meningsfull tillvaro
(Proposition 1996/97:124 s. 116).

1980-talets uppfattning om att social isolering måste undvikas med
hjälp av aktörer inom det kommunala äldreomsorgsfältet har nu
förändrats. Regeringen menade att lagparagrafen om ”äldres
möjlighet till aktivt liv med andra” uttrycker en syn på äldre som
beskriver dem som passiva och beslutar därmed att paragrafen ska tas
bort (proposition 1996/97:124). Denna uppfattning delas dock inte
av alla i riksdagen. Representanter för vänsterpartiet ser
bestämmelsen som ett eftersträvansvärt mål och vänder sig därför
mot förslaget i en motion (1996/97:So40) och reserverar sig i socialutskottsbetänkandet (1996/97: SoU 18). Inom kort kom även
protester mot paragrafens borttagande från andra håll, representanter
från andra politiska partier låg bakom denna kritik.47 Av riksdagens
snabbprotokoll (2000/01:119 juni 2001) framgår dessutom att
motioner om paragrafens återinförande lagts fram. En enig regering
Via e-post och telefonkontakter (våren 2005) med en frivilligsamordnare
(kommunalt anställd verksamhetsledare med uppgift att organisera samarbete med
frivilliga och volontärer) i Norrtälje kommun fick jag kännedom om olika aktörers
påtryckningar i frågan. En av de aktiva var Fernow, folkpartistiskt kommunalråd i
Falköping. Under ett telefonsamtal (2006-06-30) berättade Fernow om hur han och
andra intresserade aktörer inbjöd och genomförde ett möte med ledamöter i
socialutskottet under pågående behandlingsperiod.

47
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(proposition 2000/01:80) ställde sig därmed bakom det hela och när
2002 års SoL (SFS 2001:453) träder i kraft har bestämmelsen
återinförts.
Emellertid tycks bestämmelsens återinförande i praktiken spelat
mindre roll. I den efterföljande parlamentariska äldreberedningen –
SENIOR 2005 – (SOU 2003:91) konstateras att en stor del av
äldreomsorgens personella resurser fortfarande går till äldre med
störst behov av kroppens vård. Utredningen kritiserar kommunerna
för att rehabiliterande insatser försummas. Utifrån dessa uppfattningar kan tolkas att kroppens vård och äldres fysiska förmåga ses
som den mest angelägna uppgiften för anställda inom kommunala
äldreomsorgens fält. Sociala insatser får en undanskymd betydelse.
9.4 Förändring inom anhörigfältet
I avhandlingens tidigare kapitel (8) visades att anhörigfältet fick
statens uppmärksamhet mot slutet av 1980-talet. Närståendepenning
– en ekonomisk ersättning via socialförsäkringssystemet – infördes.
Under denna period fokuseras stöd till anhörigvårdare på ett annat
sätt. I Socialtjänstutredningen (SOU 1994:139) konstateras att
tidigare förhoppning om att anhörigvårdare skulle anställas av
kommuner inte har infriats. Nu står man inför faktum att anhörigvårdare fått större ansvar (a.a. s. 175) antingen de vill eller inte.
Många utför hjälpinsatser som egentligen tillhör kommunala äldreomsorgens fält, rådande situation måste därför beaktas.
Vid den här tiden kan i det offentliga utredningsmaterialet tydas
en uppgivenhet, vad det gäller att kommunen ska anställa de som
vårdar anhöriga i sitt vardagsarbete. I stället för att som tidigare
sträva efter att anhöriga ska anställas anses det nu nödvändigt att
anhöriga får ”erkännande för sitt arbete” (SOU 1994:139 s. 330) på
ett annat sätt. Avlösning och sociala stödinsatser anses vara
värdefulla. Därmed föreslår Socialtjänstkommittén införande av en
bestämmelse i SoL om att kommuner bör stödja anhöriga. Förslaget
förhandlas via remiss och i svaren kan tydas skillnad mellan
kommuners och sociala frivilligorganisationers uppfattningar
(proposition 1996/97:124). Flertalet kommuner anger att förslaget i
sig är positivt men menar att det blir bekymmersamt på grund av
problem med ekonomin. Representanter från sociala frivilligorganisationers fält uttrycker å sin sida att förslaget om införande av
en bestämmelse i SoL är alltför vagt. Mer precisa stödåtgärder
efterfrågas. I det här sammanhanget finner vi viss oenighet i hur
anhörigstödet bör lösas. Regeringen beslutar enligt Socialtjänst-
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kommitténs förslag och en bestämmelse om att kommunerna bör
stödja anhöriga infördes från och med 1998 (Lag 1997:313).48
Samtidigt som regeringen tar ställning för Socialtjänstkommitténs
förslag (proposition 1997/98:113) anges att staten avser satsa
ekonomiska resurser på uppbyggnad av kommuners anhörigstöd och
frivilliga beskrivs som en resurs för anhörigarbetet.
Ideellt arbete kan också bli ett viktigt komplement till socialtjänsten och
ett stöd till anhöriginsatserna ( proposition 1996/97:124 s. 44).

Socialutskottet (1996/97:SoU18) genomför en sluten utfrågning
kring detta förslag med bland annat företrädare för Svenska
Kommunförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och
Handikappsamarbetsorganisationen (HSO), men ingen representant
från sociala frivilligorganisationer som av tradition varit engagerade
inom äldreomsorgens landskap finns med vare sig i den slutna
utfrågningen eller i remissgenomgången (1996/97:SoU 18). Det här
kan ses som ett exempel på statens makt när de vill avgöra vilka
frågor som ska diskuteras i remissförfaranden och hur vissa fält
utestängs vid förhandlingar som de själva berörs av (Ahrne &
Boström 2004, Rothstein 1992).
Under 1997 tillsatte regeringen det så kallade Äldreprojektet
(proposition 1997/98:113). En nationell handlingsplan för
äldrepolitiken skulle utarbetas. På kort sikt var syftet att rätta till
brister inom äldreomsorgen framkomna av den ekonomiska krisen.
På lång sikt handlade det om att ange äldreomsorgens mål och
inriktning.
Med tanke på en alltmer framtida åldrande befolkning och behov
av förbättrat stöd till anhörigvårdare ansågs att kommunala
äldreomsorgens fält måste stå för ”nytänkande och kreativitet”
(proposition 1997/98:113 s. 78). I detta sammanhang får en del
sociala frivilligorganisationer (till exempel kyrkor, Röda Korset)
Anhörigstödet har vållat intensiva diskussioner både i utredningssammanhang, av
remissinstanser och i motioner. Diskussionerna har till stor del handlat om att
kommunens ansvar ska förtydligas. Ordet ”bör” anses av flertalet vara för vagt.
Ordet ”skall” har förespråkats (jfr motion 1996/97:So414). Dessa upprepade
förslag har vid varje tillfälle avslagits. Motiveringen har varit det statsfinansiella
läget (jfr proposition 1996/97:124, proposition 1997/98:113, SOU 1999:97,
sammanställning av remissyttrande S 1999/7149/ST, proposition 2000/01:80).
Under våren 2002 (2001/02: SoU 11) ansåg dock riksdagen att det var önskvärt att
ansvaret skärptes. Av den anledningen var frågan åter uppe 2003 (SOU 2003:91). I
regeringens efterföljande proposition (proposition 2005/06:115) tas ånyo frågan
om förstärkt anhörigstöd upp. Emellertid finns ingen diskussion om ett förstärkt
rättsligt stöd.
48
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beröm och beskrivs som särskilt kompetenta eftersom de under lång
tid bedrivit sociala stödverksamheter inom ramen för den egna
organisationen.
Det nytänkande som regeringen avser handlar om att
kommunerna bör ”fånga upp” sociala frivilligorganisationer som
sedan tidigare genomfört ”besöksverksamhet, avlösning för anhöriga
och anhörigcirklar” (proposition 1997/98:113 s. 112) inom ramen för
sin egen organisation. Regeringen finner ett ökat intresse för de
aktörer inom sociala frivilligorganisationers fält som under de senaste
30 åren stundtals setts som välgörenhetsarbetare. Vid den här tiden
ses dock organisationsaktörernas långa erfarenhet av individinriktat
socialt stödarbete, det vill säga i sin roll som ”vi för dem” organisationer (jfr Meeuwisse & Sunesson 1998) som en särskild
kompetensfaktor.
Brunsson & Sahlin – Andersson (2006) anger att ett sätt för
organisationer att bli självständiga och få legitimitet är att utveckla
särskild kompetens för de uppgifter organisationen utför. Kompetens
kan användas för att markera organisationers eller fältens gräns. Här
kan vi dra en parallell till 1950-talet (kapitel 6) då det fanns en statlig
diskussion om vilket fält som skulle utföra sociala individuella
insatser till äldre i behov av stöd. Vid den tiden användes kompetens
för att markera gränsen mellan sociala frivilligorganisationer och
kommuner. Utbildade kommunalt anställda ansågs besitta den
kompetens som behövdes för att utföra socialt individinriktat stöd.
Sociala frivilligorganisationer skulle komplettera med insatser på
kollektiv nivå. Under slutet av 1990-talet använder regeringen åter
kompetens som gräns. Dock är uppfattningen den motsatta vid den
här tiden. Regeringen motiverar och legitimerar införandet av sociala
frivilligorganisationers individinriktade insatser utifrån att ange att
sociala frivilligorganisationer är särskilt kompetenta. Det gäller alltså
att ta till vara på denna kompetens. Detta leder till beslut om
särskilda statliga stimulansmedel till de kommuner som samarbetar
med sociala frivilligorganisationer kring anhörigstödet (1997/98 SoU
24). På så sätt ville man stimulera kommuner till ett nytänkande och
här finner vi en statlig styrning, kravet för att få ekonomiska medel är
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alltså samarbete. Alltsedan år 1999 har ytterligare medel avsatts för
likartade samverkansverksamheter (PM februari 2006; Socialstyrelsens meddelandeblad, budgetproposition 2005/06:1).49
9.5 Nya verksamheter
I ovanstående avsnitt har jag visat förändring kring anhörigstöd. I
detta avsnitt ska jag peka på att det under denna tidsperiod uppstår
nya särskilda verksamheter, det vill säga nya former av frivillighet, där
bland annat frivilliga, volontärer och anställda aktörer från
kommunala äldreomsorgens fält samverkar för att stödja äldre.
Ett första steg till utvecklingen av särskilda verksamheter för äldre
sker under början av 1990-talet. I det läget uppstår de så kallade
frivilligcentralerna som under början av 1990-talet inte enbart vände
sig till äldre. Framväxten av dessa centraler är avhängigt regeringens
beslut att utreda och föreslå förbättrade villkor för sociala frivilligorganisationer.
Under år 1993 tillsätts den Ideella beredningen, som producerar
flera rapporter (Ds 1994:93, Ds 1994:94; Ds 1994:101; Ds 1994:102,
Ds 1994:122). Här ges förslag på exempelvis förbättrade juridiska
villkor och satsning på forskning om frivilligsektor. I en rapport (Ds
1994:93) presenterar forskare och praktiskt yrkesverksamma olika,
främst norska, samverkansprojekt. På så sätt ville man inspirera
svenska kommuner och ge konkreta förslag på uppbyggnad av nya
verksamheter. Under början av 1990-talet beskrivs att dessa centraler
hade gemensam styrelse och kunde drivas av exempelvis kommun,
och/eller olika sociala frivilligorganisationer. Verksamheten leddes
oftast av någon anställd (från kommun eller social frivilligorganisation), i övrigt stod kommunalt anställda, frivilliga och/eller
personer i arbetslivsutveckling (ALU-arbetare) för verksamheten.
Frivilligcentralen var en träffpunkt för människor med möjlighet att
delta i olika aktiviteter eller till exempel kunna få barnvakt (se vidare
Ds 1994:122). Den arbetslöshetsproblematik som uppstod i Sverige
under början av 1990-talet, antogs dessutom delvis få en lösning
genom att erbjuda ALU-arbetare projektanställning vid frivilligcentraler.
I december 2004 beslutade riksdagen om 25 miljoner kronor per år under åren
2005 – 2007. I december 2005 tillkom ytterligare 100 miljoner årligen från och med
år 2006 (PM februari 2006, Socialstyrelsens meddelandeblad). Till detta kan även
läggas det extra statsbidrag (5 miljoner kronor) som årligen under år 2006 – 2007
utgår till Anhörig- och pensionärsorganisationer som anordnar insatser för att
stödja anhöriga (budgetproposition 2005/06:1).

49
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Ett genomgående tema i rapporterna är betoningen på nya inslag i
samhället. Frivilligcentraler anses utgöra sådana nya inslag. Det
tidigare traditionella samarbetet mellan sociala frivilligorganisationer
och kommun anses vara en gammalmodig variant som spelat ut sin
roll. Folkrörelsen beskrivs som en förlegad organisationsform.
Man kan se frivilligcentraler som arvtagare till folkrörelserna (Ds
1994:93 s. 15).

En första frivilligcentral i Sverige tillkom år 1993 (SOU 1994:139)
och genom ekonomisk satsning, beslutad i budgetpropositionen
1992/93, beviljades ytterligare ett tjugotal av ungefär 1300 sökanden
särskilda statsbidrag för uppbyggnad av frivilligcentraler under år
1994. Emellertid innebar regeringsskiftet år 1994 att statsbidragen
upphörde efter år 1996.
Under år 2005 kommer dock en särskild statlig satsning på
frivilligverksamheter just för äldre.50 Särskilda ekonomiska stimulansmedel utgår till kommuner. Kravet är samverkan med sociala frivilligorganisationer, stimulansmedel går till de kommuner som tar initiativ
till samverkan, organiserar och leder verksamheten (proposition
2005/06:115). Vid den här tiden vill staten stimulera till framväxt av
särskilda frivilligcentraler riktade till äldre. En kartläggning av
Socialstyrelsen (2007) visar att det under slutet av år 2005 fanns 69
frivilligcentraler och 84 likartade verksamheter51 i Sverige, merparten i
Götaland.
9.6 Volontärer från gläntan
Från och med 1990-talets inledning märks en tendens som
framträder än mer i efterföljande utredningar och propositioner.
Dessförinnan har främst det kollektiva engagemanget, insatser som
50 Av de 100 miljoner som årligen utgått (2005 – 2006) var 20 miljoner avsatta för
utveckling av frivilligcentraler. I en rapport från Socialstyrelsen (2007) visas dock
att vissa frivilligcentraler även vänder sig till människor med fysiska och psykiska
funktionshinder och som inte uppnått pensionsålder.
51 Enligt Socialstyrelsens definition har frivilligcentraler en kontaktförmedlande
funktion mellan frivilliga, volontärer och äldre/äldreomsorgspersonal. De 84
likartade verksamheterna har enligt Socialstyrelsen inte den kontaktförmedlande
funktionen och ingår därför inte i Socialstyrelsens definition av frivilligcentraler.
Socialstyrelsen anger att kartläggningen bör tolkas med försiktighet, det kan finnas
mörkertal. I övrigt framgår att av de 69 frivilligcentralerna har 64 speciella ledare i
form av samordnare och att kommunerna står för samordnarens lönekostnader vid
merparten av frivilligcentralerna. Dessutom visas att merparten av frivilligcentralerna inte fört några samtal med fackliga organisationer om vilka insatser de
ska utföra.
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utförts av aktiva aktörer inom sociala frivilligorganisationer (det vill
säga i folkrörelseform) och dess fält, framstått som betydelsefulla.
Under slutet av 1980-talet (jfr kapitel 8) fann vi statens ambition och
uppfattning om att kommunal äldreomsorg skulle söka stöd i sociala
frivilligorganisationer för att utföra sociala insatser till äldre i behov
av stöd. Under den här perioden påbörjas resonemanget om att den
kommunala äldreomsorgen även bör ta till vara på landets friska
äldre, folkpensionärer, som inte är aktiva i någon folkrörelse och
därmed befinner sig i utrymmen mellan fälten (jfr Ahrne &
Papakostas 2002). Här finner vi volontärer, vilka jag tidigare i
avhandlingen (jfr kapitel 1) definierat som aktörer, som engagerar sig
för andra men inte utför sina frivilliga insatser inom ramen för någon
social frivilligorganisation. Dessa volontärer antas vilja och kunna
bidra med hjälpinsatser till äldre i behov av stöd. I en beskrivning
över hur kommuner kan rekrytera frivilliga (aktörer från sociala
frivilligorganisationer) såväl som volontärer till frivilligcentraler
menar utredarna i den Ideella beredningen att:
Rekryteringen av medarbetare kan ske genom de olika
frivilligorganisationerna samt genom kampanjer som riktar sig till
enskilda personer utan organisationstillhörighet (Ds 1994:93 s. 90).

Även i Socialtjänstkommitténs utredning (SOU 1994:139) finns ett
likartat resonemang.
Vi anser också att socialtjänsten bör ta tillvara möjligheter och
komplettera den egna verksamheten med insatser som utförs inom ramen
för frivilligorganisationer eller oorganiserat (SOU 1994:139 s. 385386).

I den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (proposition
1997/98:113) framträder detta än mer tydligt. Regeringen anser att
trygghet, aktivt liv och god tillgång till vård och omsorg är
betydelsefulla framtida mål inom äldrepolitiken. För att nå målen
krävs insatser från offentlig sektor men även från
föreningsliv, trossamfund, andra sammanslutningar och av enskilda
människor (proposition 1997/98:113 s. 1, jfr även s. 59).

Citaten illustrerar uppfattningen att fler aktiva inom olika sociala
frivilligorganisationer samt volontärer krävs för att klara en framtida
äldreomsorg. Statens uppfattning är således att enbart stöd från
sociala frivilligorganisationer är otillräckligt. Kommunal äldreomsorg
bör även söka stöd av volontärer. Rädslan för framtida demografisk
utveckling, med minskat antal människor i arbetsför ålder, och ökat
antal äldre är stor. I långtidsutredningarna anges att alla medborgare
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måste ta större ansvar för vård och omsorg av äldre (LU/SOU
1995:4, s. 437 f. LU/SOU 2000:7, s. 266) och oron för en framtida
äldreboom är stor (LU/SOU 2004:19 s. 44 ff.) Uppfattningen är att
framtidens äldre har mer krav på välfärdstjänster än tidigare
generationer. Höjda skatter, ökad tillväxt eller ökade egenavgifter ses
som otänkbara lösningar inför framtida åldringsboom. Hoppet står
till volontären. I regeringens proposition 2005/06:115 (s. 93)
tydliggörs vilka som i dag är52 och i än större omfattning förväntas
vara volontärer. Uppfattningen är alltså att långt fler av landets friska
äldre, folkpensionärer, bör och vill bidra med individinriktade
hjälpinsatser till äldre i behov av stöd.
Vad är det då för individuellt socialt stöd som staten anser att
frivilliga och volontärer bör utföra? Ett genomgående drag i retoriken
över tid är betoning på komplement. Kommunen anses ha ansvar
och frivilliga och volontärer ska komplettera. Enligt tidigare
beskrivna definition av Blennberger (1993) innebär en
kompletterande roll att ”toppa välfärden” att tillföra något utöver det
som ska tillförsäkras av kommunen. I Äldreberedningens
slutbetänkande (SOU 2003:91) konstaterar man att det saknas
forskning om frivilligas insatser inom äldreomsorgen. Men med ett
praktiskt exempel beskrivs ett, enligt utredningen, bra
samverkansprojekt mellan en kommun, sociala frivilligorganisationer
och volontärer. Verksamheten riktar sig till äldre i behov av stöd. Här
beskrivs att kommunen anställt verksamhetsledare som organiserar
frivilliga och volontärers insatser. Dessa bistår med ledsagning och
när den kommunalt anställda ”personalen inte räcker till vid olika
aktiviteter” (SOU 2003:91 s. 405). Enligt Blennbergers innebörd av
rollen som komplement finns det här skäl att reflektera över om
rollen ersättning inte snarare är den mer korrekta benämningen. Det
nyss nämnda citatet illustrerar en glidning i begreppsanvändningen.
Vidare menar dock den parlamentariska utredningen att det är
angeläget att reda ut frågan om vem som egentligen ska ha ansvar för
äldres sociala behov. För att komma åt svårigheten med oklara roller
i praktiken föreslår man att involverade aktörer utarbetar
gemensamma kontrakt (SOU 2003:91 s. 259). På så sätt antas att
kommuner, sociala frivilligorganisationer och volontärer kan
klarlägga sina förväntningar och gemensamt komma överens om vem
som ska göra vad.

Som jag nämnt tidigare finns det emellertid ingen samlad forskningsmässig
kunskap om volontärers insatser och dess omfattning inom äldreomsorgen.
52
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9.7 Äldreomsorgshybrider växer fram
I ovanstående avsnitt (9.4 – 9.6) har jag beskrivit samverkan mellan
kommuner, sociala frivilligorganisationer och volontärer. Det handlar
om två inriktningar, dels anhörigstöd och dels specifika verksamheter
till äldre i behov av stöd.53 En av mina forskningsfrågor är vad som
kännetecknar den förändrade relationen mellan sociala frivilligorganisationer och kommunal äldreomsorg, det vill säga de nya
frivillighetsformer som växer fram i dag. Vi är nu framme i en tid där
jag närmare kan fokusera den frågan. I detta avsnitt avser jag därför
analysera vad som kännetecknar dessa specifika verksamheter som
riktar sig till äldre.
Ett kännetecken på den förändrade relationen har jag redan varit
inne på. Det handlar om vilka aktörer som utför sociala insatser till
äldre i behov av stöd. Vi finner aktörer från två fält representerade,
aktörer från kommunala äldreomsorgens fält och frivilliga från
sociala frivilligorganisationers fält. Men utifrån de studerade
dokumenten kan även tydas att andra aktörer utför, och i än högre
grad av staten förväntas utföra, sociala insatser inom ramen för den
specifika verksamhet som riktas till äldre. Vi finner volontärer,
aktörer som inte är kommunalt anställda eller utför insatser till äldre
inom ramen för en social frivilligorganisation. Här finner vi något
nytt, den tidigare relationen mellan sociala frivilligorganisationer och
kommunal äldreomsorg har förändrats genom att ytterligare en grupp
aktörer utför och i än större omfattning förväntas utföra direkt
stödarbete.
Man kan då fråga sig hur staten motiverar att volontärer bör bidra
med insatser till äldre i behov av stöd. Låt mig här kort diskutera
denna fråga. I den parlamentariska utredningen om en Nationell
handlingsplan om Äldrepolitiken (SOU 2003:91) diskuteras gruppen
äldre utan behov av stöd. Uppfattningen är att de har god fysisk,
psykisk och social hälsa. Därmed anses att de kan och bör ta eget
ansvar för sin egen ålderdom (jfr även LU/SOU 2004:19 s. 24,
proposition 2005/06:115).
Ytterst handlar ålderdom om beslut som enskilda människor fattar om
livsstil och levnadsförhållanden (SOU 2003:91 s. 307).

Ett ökat eget ansvar är därtill präglat av anpassning till FN:s
internationella handlingsplan för äldre från år 2002 samt EU:s
De två inriktningarna är dock inte tydligt avgränsade från varandra i min empiri.
Utifrån Socialstyrelsens kartläggning (2007) kan även tolkas att de ibland går in i
varandra.
53
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direktiv från år 2002 och 2003 (SOU 2003:91). Äldre med god hälsa
anses utgöra en god potential för äldre i behov av stöd. Parallellt med
denna uppfattning finns emellertid en föreställning om äldre som vi
känner igen från 1950-talet. Nedanstående citat speglar synen.
Pensioneringen innebär för många en stor omställning. Behovet av sociala
kontakter och att finna ny meningsfull uppgift kan då vara större
(proposition 2005/06:115 s. 93).

Att vara aktiv minskar, enligt regeringen, risken för ensamhet, psykisk
ohälsa och demens. Under rubriken ”Frivilliga insatser för och av
äldre” (s. 93) kan läsas följande:
Insatser som syftar till att stimulera sociala aktiviteter och kontakter är
därför viktiga för alla äldre (a.a. s. 94).

I det här sammanhanget diskuteras alltså vad friska äldre kan bidra
med till äldre i behov av stöd. Den nya specifika verksamheten
framstår som statens och kommunernas interventionsinsats för
landets friska äldre. Här finner vi således åter den föreställning som
Tornstam (2005) benämner som ett eländesperspektiv. Om den här
gruppen äldre inte tar tillvara samhällets resurser, genom att vara
aktiva som frivilliga eller volontärer i dessa nya verksamheter, kan det
få negativa följder som ensamhet, isolering, depression och/eller
demens. Under 1950 – 1970-talen fann vi att staten
uppmärksammade gruppen friska äldre. Under 1950-talet var
uppfattningen att de borde engagera sig i folkrörelser för att undvika
ensamhet och isolering. Under 1960 – 1970-talen ansågs samma
grupp även vara i behov av insatser i form av hälsovård.
Uppfattningen var att uppsökande verksamhet var av betydelse för
att lindra ensamhet och isolering. Under början av 2000-talet finner
vi således att föreställningen om gruppen i mångt och mycket är
densamma. Emellertid används eländesperspektivet vid denna tid för
att motivera att äldre utan behov av stöd bör hjälpa äldre i behov av
stöd. Att vara aktiv och dessutom produktiv och effektiv anses
därmed kunna generera ”dubbel vinst”. Att vara produktiv och
effektiv i en verksamhet för andra framstår som det normala och är
betydelsefullt för att själv kunna bibehålla sin hälsa upp i åren. Jag har
tidigare, vid upprepade tillfällen, refererat från Meeuwisse &
Sunesson (1998) som gör åtskillnad mellan ”vi för dem” och ”vi för
oss” organisationer. För att knyta detta till statens uppfattning om
volontären kan sägas att volontären ges en roll som ”jag för mig och
dem”. Vi finner ett individualistiskt synsätt som betonar den äldres
eget ansvar samtidigt som volontären antas kunna och vilja stödja
andra äldre i behov av hjälp.
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Efter denna utvikning om statens motivering till volontärers
medverkan inom äldreomsorgen återgår jag nu till analysen av de nya
företeelser vi ser växa fram. I propositionen 2005/06:115 (s. 96) går
att finna ytterligare en grupp av aktörer som bidrar och i än högre
grad förväntas bidra med socialt stöd till äldre, nämligen människor
som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder. Volontärer från gläntan
och människor med arbetsmarknadsstöd utför inte insatser inom
ramen för vare sig den kommunala äldreomsorgens fält eller sociala
frivilligorganisationers fält. Sammantaget kan vi därmed konstatera
att den framväxande verksamheten inte helt och hållet befinner sig
inom dessa två tidigare existerade fält.
Vi finner även vid den här tiden att uppgifter som kroppens vård
till äldre har prioriterats inom kommunala fältet. Den tidigare
uppgiften individuellt socialt stöd tenderar alltså att flyttas ut från
kommunala fältet och hamna i en ny organisation. Här exemplifieras
hur tidigare gränser kan förändras. Den särskilda uppgiften,
individuellt socialt stöd tenderar få en egen organisatorisk inramning
(Ahrne & Papakostas 2002). Kommunala äldreomsorgens fält och
sociala frivilligorganisationers fält finns kvar och den nya
organisationen är en egen enhet, som med egen organisering och
ledning har uppstått i utrymmen mellan fälten. Det illustrerar det som
Ahrne & Papakostas (2002) menar med att landskapet har tätnat och
fler organisatoriska gränser har tillkommit inom äldreomsorgens
landskap. Detta är således ytterligare ett särskilt kännetecken på de
nya frivillighetsformer som uppstått. I nedanstående figur (7)
illustreras varifrån aktörerna till den nya organisationen kommer.
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Figur 7 En schematisk beskrivning över vilka aktörer som utför socialt stöd
till äldre.
Låt mig då närmare analysera vad det är för typ av organisation som
uppstått i utrymmet. En offentlig organisation kännetecknas av att
det finns medlemmar som kan bytas ut, att det finns kollektiva
resurser och någon form av kontroll över vad medlemmarna gör i
organisationen (Ahrne 2000). Utifrån Ahrnes definition kan sägas att
verksamheten uppfyller dessa kriterier och därmed kan ses som en
organisation. Om vi däremot ser till vad som kännetecknar sociala
frivilligorganisationer, finner vi viss skillnad. Sociala frivilligorganisationer har bildats utifrån medlemmars gemensamma idéer
och är i organisatorisk mening fristående från offentlig sektor. Därtill
kan de bildas och upplösas utan beslut från myndighet, dessutom är
medlemskapet i sociala frivilligorganisationer personligt (Habermann
1992, Blennberger 1993, Lundström 2004). Det är troligt att aktörer i
den verksamhet jag här analyserar har en gemensam idé, intresset av
att stödja andra. Emellertid är den nya verksamhetsformen inte
fristående från offentlig sektor och kan inte bildas eller upplösas utan
beslut av myndighet. Det finns inte heller något personligt
medlemskap i den gemensamma organisationen.
Utöver sociala frivilligorganisationers och de offentliga
organisationstyperna finns andra varianter. I avhandlingens inledning
beskrevs en variant, den ”moderna ad hoc organisationen”
(Lundström & Svedberg 1998). Denna kan även beskrivas som en
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hybridiserad organisationsform (jfr Meeuwisse & Sunesson 1998,
Jeppsson-Grassman 2005). Själva ordet hybrid står för ”mellanting,
en blandning av” (Nordstedts ordbok 2003). Lägger vi till ordet
organisationen blir det alltså en ”blandning av organisationer”.
Organisationshybrider kan uppstå avsiktligt såväl som oavsiktligt.
Den oavsiktliga är mera som ett inte önskvärt resultat av förändringar
medan man i den avsiktliga medvetet väljer att blanda olika
organisationer för att vinna fördelar därav (Hatch 2002). Den nya
organisation som jag analyserar växer fram avsiktligt.
Utifrån organisationsformen och dess inriktning till äldre i behov
av stöd väljer jag att benämna den typ som här studerats för en
Äldreomsorgshybrid.54 Denna hybridorganisation har både likheter och
skillnader med en ”modern ad hoc organisation” (Lundström &
Svedberg 1998). I likhet med Lundströms & Svedbergs beskrivning
utgörs äldreomsorgshybriden av att den har lokal förankring och att,
som tidigare nämnts, initiativet kommer från kommunala fältet.
Vidare karaktäriseras en ”modern ad hoc organisation” av att den
inte har närmare koppling till lokalt föreningsliv och saknar
folkrörelsetradition. I det avseendet märks skillnad då äldreomsorgshybriden även utgörs av medlemmar från sociala frivilligorganisationer, det finns koppling till lokalt föreningsliv.
Äldreomsorgshybriden är således en variant av en ”modern ad hoc
organisation”. Lundström & Svedberg (1998) menar dessutom att
aktörer som arbetar oavlönat i den ”moderna ad hoc organisationen”
har ringa inflytande i verksamheten och att den saknar demokratisk
beslutsstruktur. Dessa karaktärsdrag kan inte studeras utifrån min
empiri. Därtill anges att den ”moderna ad hoc organisationen” har en
restfunktion, som består av att aktörer inom verksamheten utför
insatser som vare sig offentlig sektor eller sociala frivilligorganisationer velat ta sig an. Inom äldreomsorgshybriden utförs,
som tidigare nämnts, sociala stödinsatser till äldre i behov av hjälp.
Insatser som mellan 1950-talet till och med och slutet av 1980-talet
främst var en uppgift för aktörer inom kommunala äldreomsorgens
fält.
I avhandlingens inledning ställde jag en fråga om vad som är nytt
med den frivillighet som utvecklas i dag inom äldreomsorgen. I
regeringens proposition 2005/06:115 anges att senast tillsatta
stimulansmedlen för uppbyggnad av frivilligcentraler ska användas
54 Jag sätter således samman den tidigare kända benämningen äldreomsorg med det
tidigare kända begreppet hybrid för att beteckna den nya företeelse som uppstått
inom äldreomsorgens landskap. Min sökning på www.google.se (2007-10-02) visar
att bestämningen äldreomsorgshybrider inte förekommit tidigare.
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för att kommunerna ska utveckla frivilliginsatser (s. 158).

Av denna ordalydelse förefaller det rimligt att anta att regeringen
anser att det är kommuners uppgift att organisera frivilligverksamheten och rekrytera frivilliga. Här framkommer alltså
ytterligare ett kännetecken, menar jag, kommunens aktörer är de som
ska leda och organisera den nya frivillighetsformen. Den äldreomsorgshybrid som vi ser växa fram har en del nya inslag. Inte
tidigare har någon organisationshybrid mellan sociala frivilligorganisationers– och kommunala äldreomsorgens fält uppstått. Men
om vi däremot beaktar äldreomsorgshybriden utifrån de
organisatoriska strukturerna finns vissa gamla drag från
äldreomsorgens landskap under slutet av 1800-talet. Vid den tiden
var frivilliga de som hade personlig kontakt och nära relation med
äldre, vänskapsrelationer betonades. Frivilliga hade dock vid den
tiden ringa inflytande över ”fattigvårdsfolkets” och fattigvårdens
tjänstemän, som var de som organiserade, ledde och administrerade
hjälparbetet. Vissa sådana drag kan utifrån mina studerade dokument
skönjas inom dagens äldreomsorgshybrid. Ett svar på frågan om vad
som är nytt är alltså att det finns en ”kommunal frivillighet” inom
äldreomsorgens landskap i dag, det vill säga en frivilligverksamhet
som organiseras och leds av anställda aktörer från kommunala fältet.
Likheten från slutet av 1800-talet illustrerar att det som vi ibland vid
en första anblick uppfattar som nytänkande och något nytt har
historiska drag. Förnyelse kan även ha inslag av något gammalt
(Ahrne & Papakostas 2002).
I figuren (8) nedan illustreras äldreomsorgens landskap under
mitten av 2000-talets första decennium. Vid den här tiden finner vi
att landskapet har tätnat, fler organisatoriska gränser har tillkommit.
Vi har i detta kapitel sett att anhörigfältet har fått uppmärksamhet
vilket kan förstås då anhöriga i högre grad än tidigare period utför
stöd till äldre släktingar (jfr Socialstyrelsen 2003, Szebehely 2003).
Samverkan mellan sociala frivilligorganisationer och kommunala
äldreomsorgens fält framstår som en lösning på stöd till anhöriga.
Privat vård- och omsorg har tillkommit, äldres behov av stöd utreds
och beslutas av aktörer från kommunala äldreomsorgen medan
utförandet av insatser kan ske antingen från det kommunala fältet
eller av privat vård och omsorgsutförare. Därtill har äldreomsorgshybriden vuxit fram i utrymmet mellan fälten (jfr figur 7). Individuellt
socialt stöd till äldre tenderar alltså att få en egen organisatorisk
inramning.
Den kommunala äldreomsorgens storhetstid är förbi, liksom
1980-talet där statens ambition var att kommunal äldreomsorg skulle
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söka stöd i sociala frivilligorganisationer. Under mitten av 2000-talets
första decennium finner vi ett landskap där äldre kan få stöd av
anhöriga, kommunal och privat äldreomsorg, människor i arbetsmarknadsåtgärder, frivilliga och volontärer.

Figur 8 Äldreomsorgens landskap under 2000-talets första decennium. En
schematisk beskrivning.
9.8 Att förstå dess framväxt
Hur kan vi då förstå äldreomsorgshybridens framväxt? En ny
organisation kan växa fram om en gammal inte ser som sin uppgift
att arbeta med en av omgivningen eller från aktörer inom egna
organisationen efterfrågad uppgift. Därtill måste finnas ett behov av
organisationen och ett utrymme där inte redan etablerade
organisationer hindrar den nya organisationen att växa fram (Ahrne
& Papakostas 2002).
Vi finner att tröghet i form av oförmåga inom kommunala
äldreomsorgens fält ligger bakom framväxten av äldreomsorgshybrider. Den samhällsekonomiska krisen under 1990-talets
inledning ledde till statens och därmed det kommunala
äldreomsorgsfältets oförmåga att handla, det var brist på ekonomiska
resurser. Denna oförmåga ledde i sin tur till ovilja vilket här tar sig
uttryck genom statens ifrågasättande om insatser för att tillgodose
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sociala behov verkligen ingår innanför den kommunala äldreomsorgens gränslinje. Emellertid finner vi senare när 1990-talets
krisår är över (jfr LU/SOU 2004:19) att det finns en annan faktor
som bidrar till statens fortsatta intresse för hybridorganisationen. I
mitt material framträder en oro inför framtida ökning av äldre, det
vill säga en oro för att framtida mänskliga och ekonomiska resurser
inte kommer att räcka inom äldreomsorgen. Emellertid kvarstår
äldres behov av socialt stöd och staten utgår från att kommuner inte
längre kan hantera detta. Genom skapandet av äldreomsorgshybrider
har uppgiften socialt stöd inte helt och hållet lämnats över till
frivilliga och volontärer, viss kontroll finns genom de ledande
aktörerna från det kommunala fältet.
Finns det då tröghet i form av oförmåga och/eller ovilja även
ifrån sociala frivilligorganisationers fält? Utifrån undersökningar
presenterade i mina källor visas att humanistiska och religiösa
organisationer inom sociala frivilligorganisationers fält började tappa
medlemmar under 1980-talet (SOU 1987:33). Senare studier av
Möller (1996) och Olsson, Jeppsson Grassman & Svedberg (2005)
bekräftar en fortsatt sådan tendens. Möjligen kan det tolkas som att
det även finns en tröghet inom sociala frivilligorganisationers fält. En
tröghet som utgörs av brist på mänskliga resurser.
Om vi dessutom ser till resultat från tidigare forskning om
anhörigstöd (Dahlberg 2004, Jegermalm 2005), som antyder att inte
alla sociala frivilligorganisationer har intresse av att samverka med
kommuner i anhörigstödet, kan vi möjligen ana tröghet i form av
ovilja även kring en medverkan vad det gäller att stödja äldre, det vill
säga inom äldreomsorgshybrider.
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I denna licentiatavhandling har vi följt utveckling inom äldreomsorg.
Frågan om vem som ska ta hand om äldre har varit och är alltjämt
aktuell. Jag har velat visa hur sociala frivilligorganisationer och
kommunal äldreomsorg betraktats som ansvariga och bedrivit, ibland
likartade och ibland olika, stödinsatser under skilda tidsperioder. Vi
har sett hur olika tiders samhällen krävt olika former av stöd till äldre,
hur ambitionen med välfärdssamhällets framväxt innebar alltfler
kommunala stödinsatser och till allt fler äldre för att sedan finna att
kommunalt stöd minskat och att äldreomsorgens landskap har tätnat
när nya organisationer kommit till.
Genom att följa äldreomsorgens formalisering från omkring
sekelskiftet 1800–1900-talet har jag visat att de nya
frivillighetsformer, äldreomsorgshybrider, som växer fram under
början av 2000-talet förvisso är nya företeelser men även har inslag
av något gammalt. I gamla frivillighetsformer när 1800-talet gick över
i 1900-talet etablerades mönster som vi omkring hundra år senare
känner igen. Gamla organisationsstrukturer råder inom dagens nya
frivillighetsformer. Statliga och kommunala ambitioner, ekonomisk
bidragsstyrning och samarbetsvilja hos en del sociala frivilligorganisationer och volontärer innebär i dag samverkan inom
äldreomsorgshybrida organisationer vilka främst leds och organiseras
av kommunens aktörer, en samverkan som vi alltså känner igen från
välgörenhetsorganisationer och kommunal fattigvård. Nya frivillighetsformer är således ett resultat av parallella processer av förnyelse
och tröghet, gammalt och nytt kan existera samtidigt (Ahrne &
Papakostas 2002).
Mellan dessa båda sekelskiften har vi emellertid sett hur gränser
diskuterats, ibland förhandlats och därmed uppstått och förändrats
kring uppgifter som kroppens vård, hemmets skötsel och socialt
stöd. Sociala frivilligorganisationer var de som initierade hemtjänst
för äldre och kom att stå modell för kommunens stöd. Sociala
frivilligorganisationers roll har därefter från och med omkring 1960talet till och med 1980-talets slut i första hand handlat om att
komplettera den kommunala äldreomsorgens individuella sociala
insatser och vara stöd för egna organisationens medlemmar och
delvis andra friska äldre. Från och med 1980-talet har pensionärsorganisationer i formell mening fått en uppgift som röstorganisation.
1990-talets inledande krisår kom att förändra en del av tidigare
relationer, sociala frivilligorganisationer involverades alltmer i
kommunal äldreomsorg genom att bidra med direkta sociala insatser

117

Gamla och nya frivillighetsformer

till anhörigvårdare och enskilda äldre i behov av stöd. En förändring
som inte har försiggåtts av någon särskild reform eller speciellt fattat
politiskt beslut utan en förskjutning som jag menar kommit mera
smygande. Visserligen pågick en diskussion om ett lagstadgat stöd
(SoL) till sociala frivilligorganisationer under 1990-talet, ett förslag
som inte fick någon genomslagskraft. Staten valde vid tiden att
hänvisa frågan om stöd till sociala frivilligorganisationer till
kommunerna. Utöver detta lagförslag har inte något tydligt statligt
ställningstagande kring frivilligas och volontärers insatser inom
äldreomsorgen framkommit under den tidsperiod min undersökning
belyser.
10.1 Nya frivillighetsformer i en välfärdskontext
I detta kapitel avser jag fortsättningsvis reflektera över tre kännetecken på de frivillighetsformer som tillkommit inom äldreomsorgens
landskap. På en övergripande nivå handlar det om:
 Äldreomsorgshybriden som en särskild organisation
 Nya inslag
 Gamla organisationsstrukturer
Först ska jag alltså säga något om den nya frivillighetsformen,
äldreomsorgshybriden, som vuxit fram som en egen organisation
mellan gamla fält. Här reflekterar jag kring vilka konsekvenser det
kan medföra för äldre i behov av stöd. I en bredare bemärkelse
knyter jag det resonemanget till den ökade graden av välfärdsmix
som jag menar råder inom äldreomsorgens landskap i dag. Därefter
belyses de nya inslag som finns med den nya frivillighetsformen. Vad
kan ligga bakom statens idé med volontärer inom äldreomsorgen?
Slutligen tar jag upp det som rör den inomorganisatoriska strukturen
som i mina resultat antyder att kommunala aktörer är de som i första
hand leder och organiserar äldreomsorgshybrider.
Sammanfattningsvis kan sägas att jag kommer att sätta in dessa
övergripande karaktärsdrag i en välfärdskontext och reflektera över
hur nya frivillighetsformer inom äldreomsorgen kan förstås utifrån
vissa influenser av västvärldens samhällsutveckling av i dag.
10.1.1 Egen organisatorisk inramning i en välfärdsmix

Syftet med aktörers insatser inom äldreomsorgshybrider är att ge
socialt stöd till äldre. Ett stöd, som utifrån den äldres perspektiv kan
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prövas från SoL (4 kap. §1), där individens behov av hjälp är föremål
för utredning och beslut.55
Min undersökning visar att frivilligas och volontärers komplementära roll betonas i den statliga retoriken samtidigt som vi anar viss
tendens till att aktörer inom äldreomsorgshybrider ersätter den
kommunalt anställda personalens uppgift kring socialt stöd. En
relevant fråga blir därmed om äldre med behov av individuellt socialt
stöd riskerar att utestängas från kommunala äldreomsorgens fält och
hänvisas till äldreomsorgshybrider. Mitt källmaterial kan inte ge svar
på detta men utifrån ett rättsfall ska jag i detta avsnitt peka på frågan.
Rättsfallet gäller en funktionshindrad 90-åring med allvarliga
hjärtproblem som under år 2003 fick sin tidigare beviljade sociala
stödinsats i form av ledsagning till läkare, affär etc. indragen.
Socialnämnden ansåg att behovet kunde tillgodoses på annat sätt,
mannen hänvisades till frivilliga och volontärer. Socialnämndens
argument var att kommunen finansierade en ”frivilligsamordnartjänst” och därmed ansågs att 90-åringens behov av
ledsagning kunde tillgodoses från motsvarigheten till Äldreomsorgshybriden. 90-åringen överklagar beslutet till länsrätten som bifaller
överklagan (LR 24622-03). Socialnämnden överklagar ärendet vidare
till Kammarrätten, som under slutet av år 2005 avslår överklagan
med motivering att individuellt socialt stöd är att anse som en insats
enligt SoL och därmed ska utföras av aktörer från kommunala
äldreomsorgens fält (KR 2169-04).
Rättsfallet ger oss viss vägledning i frågan. Äldre kan i rättslig
mening inte mot sin vilja utestängas från kommunala äldreomsorgens
fält. Väl värt att notera är emellertid att äldre i mycket liten
omfattning överklagar beslut utifrån SoL (uppgift baserad på
undersökning av Socialstyrelsen, proposition 2005/06:115). Lindelöf
& Rönnbäck (2004) som undersökt kommunala biståndshandläggares
beslutsfattande inom äldreomsorgen talar dessutom om dolda avslag
(s. 144), som innebär att äldres ansökan avslås utan att dokumenteras
då de ansökta insatserna inte ingår i kommunens ”insatskatalog”.
Den äldre motas helt enkelt bort, behovet utreds aldrig. Lindelöf &
Rönnbäck visar i sin studie ett empiriskt exempel där en kommunal
biståndshandläggare avslår ansökan om socialt stöd med hänvisning
till att insatsen kan tillgodoses av sociala frivilligorganisationer. Även
Andersson (2007), som studerat biståndshandläggares roll i behovs55 Min iakttagelse är att SoL från och med år 2002 (2001:453) på ett tydligare sätt
öppnar upp för samverkan mellan socialtjänst och sociala frivilligorganisationer på
en individuell nivå. Detta är en skillnad mot tidigare lagstiftning där samverkan
endast på strukturell och allmän nivå funnits med.
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prövning, har funnit att biståndshandläggare söker alternativa
lösningar för att spara pengar åt kommuner. De kommunala
riktlinjerna, som saknar laglig grund men som blivit allt vanligare,
fungerar dessutom avskräckande. Äldre avstår från att ansöka om
hjälp som de tror att de ändå inte kan få (Szebehely 2004).
Socialstyrelsen (2003) pekar i en kartläggande rapport över det
”sociala innehållet” i 23 kommuner på flera brister som finns kring
dessa insatser. Utöver denna rapport finns, så vitt jag vet, ingen
forskningsstudie som på senare tid närmare visar äldres egna
upplevelser av sociala behov eller hur äldres behov av socialt stöd
hanteras inom äldreomsorgen. I vad mån äldre hänvisas av
kommunala biståndshandläggare till äldreomsorgshybrider torde
därmed vara en fråga för fortsatt forskning.
Danermark & Kullberg (1999) skriver om samverkan som en
nödvändighet inom dagens socialtjänst. Alltför rigida gränser mellan
organisationer kan leda till att människor i behov av stöd bara
hänvisas runt och inte får hjälp någonstans. Men utifrån min
undersökning finns skäl att fundera över samverkan mellan
kommuner och äldreomsorgshybrider. I rättsfallet ser vi att den nya
frivillighetsformen som uppstått mellan fält, kan användas av
kommunala aktörer för att försöka flytta över ansvar från egna fältet
till äldreomsorgshybrider. Samverkan kan alltså leda till allt snävare
bedömningar och beslut från kommunala fältet.
Låt mig nu gå över till en kort diskussion om vad tillkomsten av
ytterligare en organisation som äldreomsorgshybriden kan leda till för
äldre i ett bredare perspektiv. Välfärdsmix myntades, som jag förstår
det av Pestoff (1992 s. 25 ff), som ett begrepp för att beskriva en
blandning av länders olika välfärdssystem och svårigheten att
avgränsa anhöriga, den privata, den offentliga och frivilligsektorns
insatser till olika grupper av människor i behov av stöd (jfr även Pijhl
1994 s. 4 som talar om en ”välfärdsdiamant”). Forskning om olika
länders välfärdssystem hade sedan tidigare redovisats av bland andra
Esping-Andersen (1990) som beskrev att Sverige och andra nordiska
länder hade en unik nordisk välfärdsmodell där skatter genererade
rättighet till och god tillgång på offentliga välfärdstjänster. Ett resultat
som Esping-Andersson i stora drag även vidmakthållt i efterföljande
böcker (1996, 2002). Andra forskare (Anttonen & Sipilä 1996,
Broddadóttir 1997) kom under mitten av 1990-talet på liknande sätt
fram till att äldreomsorg i nordiska länder utgörs av en ”social
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servicemodell”56 där äldre har rätt till offentligt producerat stöd i sin
vardag. Välfärdsmix i form av blandade insatser från anhöriga,
frivilliga, volontärer, offentlig och privat sektor ansågs vid tiden av
svenska forskare (Johansson & Sundström 1994) som en mindre
relevant benämning på svensk äldreomsorg.
I denna studie har vi dock sett hur äldreomsorgens landskap blivit
allt tätare för att vid sekelskiftet 2000-talet inte enbart bestå av
anhörig–, kommunalt och sociala frivilligorganisationers fält. Privata,
alternativa utförarorganisationer och äldreomsorgshybrider har
tillkommit. Därmed kan jag i linje med Szebehely (2003, 2004)
reflektera över om svensk äldreomsorg av i dag verkligen kan ses
som en nordisk unik välfärdsmodell där offentlig sektor är den
huvudsakliga välfärdsproducenten. Få äldre i behov av stöd får i dag
sin hjälp endast från en aktör (a.a.). Socialstyrelsen (2003) visar i en
kartläggning att allt fler äldre hänvisas till anhöriga för att få
stödbehov tillgodosedda. Som Szebehely (2003) pekar på har det
skett en ökning av äldres egenavgifter och dessutom har de socioekonomiska skillnaderna mellan äldre ökat. Lågutbildade får i högre
utsträckning än högutbildade lita till anhörigas hjälp. Vidare visas att
äldre i högre grad än tidigare hänvisas av kommuner till privata
serviceföretag för hjälp med hemmets skötsel. Vi kan dessutom
utifrån min studie förstå att frivilliga och volontärer utför direkta
stödinsatser till äldre, även om vi inte vet dess omfattning.
Trydegård (2000) visar i en undersökning att även om kommunalt
stöd till äldre sedan längre varierat mellan kommuner ökade
variationerna under slutet av 1990-talet, skillnader som i liten grad
kunde förklaras med kommunernas demografiska och ekonomiska
situation. Trydegård menar att kommunernas frihet att utifrån SoL:s
ramlagskaraktär tolka lagen kan ha betydelse för lokala variationer (jfr
även Blomberg, Edebalk & Petersson 1999, Andersson 2007). Frågan
är om individuellt socialt stöd till äldre i praktiken är på väg att
hamna helt utanför kommunala äldreomsorgens fält och vilken roll
själva biståndsbedömningen har.
För att dra mitt ovanstående resonemang till sin spets skulle det
således kunna innebära att äldre i behov av stöd i dag får sina
hjälpbehov bedömda av kommunala biståndshandläggare, hjälp av
anhöriga med sin tvätt, privat firma med städning, privat vård– och

Jfr även Leira (1992, 2002) som utifrån studier om barnomsorg liknar Sverige vid
en ”omsorgsstat”.
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omsorgsorganisation med den kroppsliga vården, Fixar-Malte57 för
byte av glödlampor i hemmet och frivilliga, volontärer eller
människor i arbetsmarknadsåtgärder58 för ledsagning till läkare, bank
och affär. Utifrån denna fiktiva, men enligt min uppfattning inte helt
orealistiska beskrivning, finner vi att kommuner har en minimerad
roll som utförare av äldres hjälpinsatser. Myndighetsutövningen är
det som kvarstår. Därmed kan sägas att äldreomsorgens landskap i
dag utgörs av en välfärdsmix. Frågan är om äldre själva verkligen haft
reell möjlighet att välja sin mix.
10.1.2 Nya inslag – folkrörelsen förlegad, om volontärers intåg

Att statens intresse för frivilligas direkta insatser till äldre ökat från
och med slutet av 1980-talet betyder inte att frivilliga och volontärer
varit helt overksamma inom äldreomsorgen dessförinnan. Direkta
stödinsatser har i viss mån utförts av till exempel Röda Korset,
väntjänst, kyrkor. Även om vi kan förmoda att det inte varit i någon
större omfattning så har frivilligt socialt arbete funnits inom
äldreomsorgens landskap sedan lång tid. Emellertid saknas samlad
kunskap om dess omfattning och vad de i mer faktiska termer
bidragit med i ett historiskt perspektiv (Jeppsson Grassman 1993,
Svedberg 2005). Inte heller denna studie belyser närmare vad sådana
sociala frivilligorganisationer i mer konkret mening har bidragit med
för form av direkt hjälp till äldre i behov av stöd. Med min
utgångspunkt att studera statens ambitioner, idéer och hur fälten
samarbetat över tid har en sådan fråga hamnat i skymundan, men är
för den skull inte mindre intressant.
Resultaten i min studie visar dock att statens uppfattning om
folkrörelser förändrades under 1990-talet. I samband med frivilligcentralers framväxt anges att direkta insatser inom ramen för
traditionella folkrörelsetraditioner i mångt och mycket har spelat ut
sin roll. Folkrörelsen ses som en förlegad form. Kreativitet och nya
inslag eftersträvas. I takt med detta ser vi statens ambition och idé
om att involvera volontärer inom äldreomsorgen. Intresset för
frivilliga inom traditionell folkrörelsetradition, det vill säga inom
Allmän benämning på nutida serviceinsatser från en person som oftast via
arbetsmarknadsstöd utför kostnadsfri hjälp som snöskottning, byte av glödlampor,
gardiner etc. till äldre (se Svenska Dagbladet 2005-10-20).
58 Jfr Ulmestig (2007) som visar hur arbetsmarknadspolitiken i Sverige sedan mitten
av 1990-talet blivit alltmer uppdelad mellan etablerade och oetablerade arbetslösa.
De som inte blivit etablerade på arbetsmarknaden hänvisas alltmer till kommunala
arbetsmarknadsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är den typ av sysselsättning
som kan utföras inom äldreomsorgshybrider.
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sociala frivilligorganisationers fält, kvarstår förvisso men
kompletteras vid tiden med tilltron på vad volontärer kan och bör
göra för andra äldre. Frivilligas engagemang i dess kollektiva form –
folkrörelsen – kompletteras med idén om volontärens individuella
engagemang. På detta sätt synliggörs alltså individualismen inom
äldrepolitiken. Individualism är nu ingen specifik idé inom den
svenska äldreomsorgen utan ett kännetecken på västvärldens
samhällsutveckling i stort (Giddens 1997, Wikström 2006).
Andersson (2007) som studerat tidens betydelse för äldreomsorgspersonalens arbete, menar att det skett en ansvarsförskjutning mot
individer. Äldre i behov av stöd får i dag ta större eget ansvar för sin
livssituation och den anställda personalen får på mindre tid ta eget
ansvar för att hjälparbetet blir utfört. I mina resultat visas således
ytterligare individualistiska tendenser inom äldreomsorg. I mina
källor framkommer att statens förväntningar är stora på vad
volontärer kan och vill göra för andra äldre. Staten vädjar således till
den individualistiska samtid som råder.
Giddens (1997) utvecklar tanken om individualisering i det han
kallar för det senmoderna eller ”nutida världens” (s. 11) västerländska
samhälle. Han menar att traditioner alltmer förlorar sitt grepp om oss
människor, något som i min studie kan tolkas som att traditionell
folkrörelseform inte längre har samma betydelse. När äldreomsorgshybrider växer fram har volontären och därmed individualismen
blivit alltmer fokuserad. När traditioner bleknar blir människors egen
livsstil alltmer väsentlig, moraliska och existentiella frågor väcks till
liv hos envar och vi tvingas välja livsstil, menar Giddens. Vi är inte
det vi är utan det vi gör oss till, vi har alltså inget annat val än att
välja, när nu ”traditionens vägskyltar står tomma” (s. 103), anger
Giddens. Han visar vidare hur nya frivillighetsformer uppstår när
gamla organisationsprinciper ifrågasätts som en reaktion mot
traditioner. De nya trender, nya frivillighetsformer, som Giddens
diskuterar har således giltighet inom äldreomsorgen av i dag.
Intressant i min studie är dock att staten samtidigt som att ta fasta
på äldres eget ansvar för att välja ålderdom pekar de på ”den rätta
livsstilen” för gruppen av äldre som antas utgöra potential som
volontärer inom äldreomsorgen. Risken att bli sjuk eller ensam om
man som äldre inte aktiverar sig har i min studie framstått som ett
gemensamt tema över tid. När så diskussionen om volontärer
framträder, finner vi statens uppfattning om att de friska äldre som
väljer att inte vara aktiva och produktiva i nya frivillighetsformer kan
drabbas av sjukdom eller ensamhet. Bakom statens uppfattning
finner vi så en strävan efter ”dubbel vinst”. Friska äldre, som är
123

Gamla och nya frivillighetsformer

produktiva genom att hjälpa andra äldre i behov av stöd, anses bli till
gagn för alla äldre. Volontären får av staten en roll som ”jag för mig
och dem” och antas genom att kunna välja livsstil ha makt över sitt
eget liv och vara autonom även om man ingår i en kollektiv
organisationsform som äldreomsorgshybriden.
10.1.3 Gamla strukturer - en kommunalt organiserad frivillighet

Mina resultat tyder på att kommunalt anställda aktörer är de som i
första hand leder och organiserar äldreomsorgshybrider och att
frivilliga, volontärer59 och människor i arbetsmarknadsåtgärder är de
som utför det direkta frivilliga sociala arbetet. Dessa drag känner vi,
som tidigare nämnts, igen sedan sekelskiftet 1800 – 1900-talet. Hur
kan man förstå att dessa gamla drag återkommit? I min undersökning
framkommer att det statliga bidragssystemet till frivilligverksamheter
för äldre är riktat till kommuner. Hatch (2002) anger att staten genom
sin makt att fördela ekonomiska medel kan bidra till att
organisatoriska relationer förändras. I min undersökning tar detta sig
uttryck i form av samverkan mellan sociala frivilligorganisationer och
kommuner inom äldreomsorgshybrider. Förutsättningar för
kommuner såväl som sociala frivilligorganisationer har i det
avseendet förändrats. Att en sådan idé om samverkan vuxit fram
skulle kunna tyda på att svenska staten influerats av globalisering.
Johansson (2005) beskriver att Sveriges medlemskap i EU förändrat
ekonomiska förutsättningar för stat, kommun och frivilligsektor då
bidragssystem från EU i stor utsträckning kräver insatser från alla
dessa organisationer. Johansson ställer sig kritisk till detta och drar
slutsatsen att ekonomisk statlig och kommunal bidragsstyrning
påverkar frivilligorganisationers självständighet och särart. Han
menar därmed att frivilligorganisationer riskerar få sin röstfunktion
beskuren och ifrågasätter om många frivilligorganisationer av i dag
verkligen är självständiga rörelser eller kommunernas underleverantörer.
Papakostas (2004) diskuterar frågan om det som kan tyckas vara
ett problem, nämligen att frivilligsektorn tappar medlemmar.
Papakostas vill dock vända på den frågan då han menar att det inte är
frivilliga som vänt frivilligsektorn ryggen utan tvärtom. Han visar att
frivilligorganisationer som har anställda i ledningsfunktion, och som
59 För en intressant problematisering av det motsägelsefulla att vara frivillig eller
volontär i en organisation jfr Ahrne, Boström & Forsell (2004). Författarna pekar
här på paradoxen att alla organisationsprinciper innebär att frivilliga eller volontärer
som individer förbinder sig (tvingas) bidra med insatser inom ramen för en
organisation.
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tidigare varit anställda i myndigheter, har distanserat sig från
medlemmarna. Genom att de anställda har behållit sina tidigare
nätverk i en myndighetsorganisation formas frivilligorganisationen
mer av myndighetsstruktur och kultur än av de frivilliga
medlemmarnas vilja och uppfattningar, menar Papakostas (jfr även
Di Maggio & Powell 1991). Ett sådant förhållande leder således,
enligt Papakostas (2004), till att medlemmarna vänder ryggen till
frivilligorganisationerna. En empirisk fråga med anknytning till mitt
studieområde blir därmed om frivilliga upplevt litet inflytande och
därmed vänt egna organisationen ryggen och i stället valt att bidra
med sina insatser i en äldreomsorgshybrid. Man kan därtill reflektera
över om kommunalt anställda i ledningsfunktion formar äldreomsorgshybrider utifrån kommunala myndighetsstrukturer och
kultur.
I mitt kapitel 2 kunde vi utifrån tidigare forskning se svårigheter i
samarbete mellan sociala frivilligorganisationer och kommuner (La
Cour 2002, Dahlberg 2004, Jegermalm 2005, Lindberg 2006),
svårigheter som handlade om de organisatoriska fältens olika
förväntningar på varandra och i vad mån sociala frivilligorganisationer har en roll som komplement eller ersättning av
kommuners stöd till anhöriga och äldre. Lindberg (2005) som
undersökt samarbete mellan kooperativa äldreomsorgsverksamheter
och kommuner fann dock att väl fungerande samarbete vilade på tillit
och reell dialog mellan de båda organisationerna. Att närmare
diskutera äldreomsorgshybriders organisationsstruktur ur samarbetsperspektiv eller med det teoretiska begreppet domänanspråk (jfr
Grape 2006) är inte möjligt utifrån min undersökning. Frågan som
infinner sig är emellertid om äldreomsorgshybriders organisationsstruktur med gamla anor är av godo.
Börjesson (1997) ställer sig kritisk till att enbart söka svar på
frågor om förändring utifrån historiskt perspektiv och hur
ekonomiska styrmedel och lagar leder till förändring i socialtjänstens
verksamheter. Statliga lösningar följs inte alltid i en praktik. Jag delar
Börjessons uppfattning på denna punkt och anser att min ansats att
studera förändring utifrån offentligt utredningsmaterial behöver
kompletteras med andra kunskaper om nya frivillighetsformer inom
äldreomsorgen. Det som jag i detta kapitel har reflekterat över
behöver analyseras i dess praktik för att närmare förstå äldreomsorgshybriders framväxt.
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Jag har i denna licentiatavhandling gett en bild av ett landskap där
äldreomsorgshybrider har uppstått. För att denna nya organisation
ska kunna växa har det, enligt Ahrne & Papakostas (2002)
förändringsteori, krävts att stat, kommun och sociala
frivilligorganisationer inte velat eller kunnat hindra organisationens
uppkomst. Min undersökning säger inget om hur kommuner och
sociala frivilligorganisationer har hindrat eller möjliggjort
äldreomsorgshybrider. Låt mig därför så här i ett efterord få
kommentera detta i någon mån. Jag utgår från uppfattningar från
några aktörer i dels sociala frivilligorganisationers, dels
äldreomsorgens fält. Jag nämner först Föreningen Sveriges
Socialchefers60 (FSS) uppfattning och ställningstagande, aktörer som
enligt min mening är centrala för hur den kommunala äldreomsorgen
kan utvecklas.
FSS uppfattning är att svenska medborgares rättigheter till
offentliga välfärdstjänster (exempelvis skola, sjukvård, socialtjänst)
måste kompletteras med ökade medborgerliga skyldigheter,
medborgare behöver styras till ökat engagemang för medmänniskor.
Med inspiration från en studieresa i Kanada (sommaren 2006) ser
FSS volontärer inom äldreomsorgen som en lösning på ökat
medborgerligt ansvar. Ett bra sätt att bedriva volontärverksamhet är,
enligt FSS, kommunala internetbaserade volontärförmedlingar där
volontärer via internet anmäler sitt intresse till kommunalt anställda
frivilligsamordnare, som tecknar skriftliga överenskommelser med
volontären, varefter volontärer förmedlas vidare till äldre och/eller
personal som i sin tur förmedlar uppdraget till äldre. Framväxt av
volontärverksamhet kräver, enligt FSS, dialog med lokala
fackförbund såväl som med sociala frivilligorganisationer för att
undvika konflikt.
FSS uppfattning är att stat och kommun inte längre har
ekonomiska resurser för att klara äldres nutida och framtida
individuella sociala stödbehov. Detta leder till uppfattningen att
kommuner bör prioritera äldres kroppsliga vård. Volontärer anses
dessutom ha bättre förutsättningar än kommunalt anställd personal
för att skapa relationer. I ståndpunktsdokumentet anges:
60 FSS är en nationell sammansammanslutning av kommunalt anställda
socialchefer. Mitt underlag för denna diskussion utgörs av dokumentet
”Volontärverksamhet inom det sociala arbetet. Ståndpunkter antagna av FSS
styrelse den 20 - 22 augusti 2006” och övriga dokument tillgängliga på FSS hemsida
www.fss.se. samt ett personligt telefonsamtal med FSS ordförande februari 2007.
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I någon mening kan man – utan att i grunden ifrågasätta den svenska
modellen – hävda att vi svenskar i hög grad har kommunaliserat
medmänskligheten. [Volontärer anses] tillföra en kvalitet som bär
bortom professionalism (2006 s.1).

Här ser vi en uppfattning som överensstämmer med det som
framkommer i det offentliga utredningsmaterialet från 1990-talet och
framåt. FSS menar att socialt stöd till äldre är betydelsefullt och ser
därmed volontärverksamheter, med en egen organisatorisk
inramning, som en lösning på äldres behov av individuellt socialt
stöd. Föreningens uppfattning om sociala frivilligorganisationer är att
de historisk haft en betydelsefull roll som föregångare till
välfärdssamhället och komplement till offentlig sektor. Emellertid
anses att sociala frivilligorganisationer har ovilja att medverka i direkt
hjälparbete, vilket bidrar till intresset för volontärer.
Låt mig nu presentera den i licentiatavhandlingen tidigare nämnda
intresseorganisationens - Forum för frivilligt socialt arbete (FFSA) uppfattning och ställningstagande.61 I avsnittet 9.1. angavs att FFSA
bildades år 1993 och här visade jag dessutom vilken betydelse
initiativtagaren fick för kommande diskussion om sociala frivilligorganisationers roll på statlig nivå. FFSA:s ursprungliga inriktning, att
sprida kunskap och väcka intresse för frivilligt socialt arbete, kom i
och med en nytillträdd generalsekreterare år 2002 att kompletteras
med en tydligare opinionsbildande roll. Intresseorganisationens
uppfattning är att stat och kommun alltmer exploaterat sociala
frivilligorganisationer och att det förekommer en ansvarsförskjutning
från offentlig sektor till frivilliga och volontärer.62
För att motverka detta börjar FFSA diskutera den så kallade
spelregelprocessen med staten. Det handlar om en skriftlig
överenskommelse, ett dokument som beskriver sociala
frivilligorganisationer som en jämbördig part som i dialog med staten
kommer överens om vem som ska göra vad. Demokrati, respekt och
Underlaget till min skrivning här baseras på FFSA:s nyhetsbrev
(www.socialforum.se) hösten 2004 till och med september 2007 (ca 40 nyhetsbrev),
verksamhetsberättelser, övrigt informationsmaterial samt personligt samtal med
FFSA:s generalsekreterare hösten 2005.
62 I ett historiskt perspektiv finns viss likhet mellan tidigare nämnda
Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och FFSA:s nuvarande inriktning. CSA
som bildades år 1903 ville påverka staten att ta större ansvar för äldres behov av
hjälp. CSA strävade efter att frivilliga välgörenhetsinsatser skulle ersättas med hjälp
från kommunal äldreomsorg. Drygt 100 år därefter finner vi en intresseorganisation
från sociala frivilligorganisationers fält som skapar opinion för att stat och
kommun inte ska lämna över ”omotiverat ansvar” (citat från samtal med
generalsekreteraren) till sociala frivilligorganisationers fält.
61
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långsiktig finansiering, alternativt och kompletterande frivilligt arbete
är honnörsord. FFSA fattar under våren 2005 beslut om
spelregeldokumentets innehåll och påbörjar under hösten 2005 en
förhandling med dåvarande statsminister. Under våren 2006
konstateras dock att efterkommande utlovade möten, mellan FFSA
och regeringen, inte blivit av.63 Men det aktiva arbetet kring
spelregeldokumentet bidrog dock till ett antal framlagda motioner64
om att spelregler borde införas. Motioner som avslagits med
hänvisning
till
utredningen
om
Folkrörelsepolitiken
(2005/06:KrU24). FFSA:s fortsatta påtryckningar i frågan kom
emellertid under september 2007 att leda till ett regeringsbeslut om
en nationell överenskommelse mellan stat och de sociala
frivilligorganisationer som verkar inom offentlig sektor. Ett första
utkast till gemensam överenskommelse planeras vara klart våren 2008
(Regeringens pressmeddelande 2007-09-06, Nyhetsbrev FFSA v. 36
2007). I skrivandets stund är det således tämligen oklart hur
spelregelsdokumentet kommer utformas.
Våren 2006 uppmärksammar emellertid FFSA speciellt frågan om
det som jag benämner som äldreomsorgshybrider inom äldreomsorgen. FFSA finner risk för alltför otydliga gränser mellan vem
som ska göra vad, risk för nedskärning av kommuners insatser och
att sociala frivilligorganisationer inte kan vara den kritiska röst de
anses behöva vara. FFSA ifrågasätter varför sociala frivilligorganisationer inte får statens och kommuners förtroende att utföra
kompletterande sociala stödinsatser till äldre. I mitt samtal med
FFSA:s generalsekreterare säger han:
Föreningslivet organiserar upp, det behöver inte kommunen. Vad som
gör att man inte väljer och göra det [ge föreningslivet organiseringsansvar]
det vet jag inte.

FFSA medger viss ovilja hos en del sociala frivilligorganisationer vad
det gäller samarbete med kommuner. En ovilja som anses bero på att
sociala frivilligorganisationer inte ses som jämbördig part till stat och
kommun. Denna uppfattning resulterar i ett principbeslut. Från och
med år 2003 har en internetbaserad förmedlingstjänst,
Att FFSA varit aktiva för att driva spelregelsprocessen är tydligt. De har under de
senaste åren medverkat under Almedalsveckan, presenterat sitt arbete i
riksdagshusets korridorer, medverkat i massmedia, arrangerat konferenser, haft
kontinuerliga möten med Socialstyrelsen, arrangerat ”frukostmöten” med inbjudna
riksdagsledamöter. På eget initiativ har de varit dialogpartner till den statliga
utredningen om folkrörelsepolitiken (dir 2005/117, 2005/2006:KrU24, SOU
2007:66).
64 Motion: 2002/03:Kr 209 (f), 2004/05:Kr 353 (s) och 2004/05:Kr 380 (kd).
63
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”volontärbyrån”, ingått i FFSA:s regi där volontärer har förmedlats
till sociala frivilligorganisationer såväl som till kommuner.
Principbeslutet innebär att volontärbyrån från och med november
2006 endast förmedlar volontärer till sociala frivilligorganisationer.
Volontärbyrån finansieras av privata företag, Stockholms stad och ett
tiotal övriga kommuner. Paradoxalt nog har FFSA bidragit till
framväxten av kommunala volontärverksamheter, då kommuner som
finansierar volontärbyrån i utbyte fått tillgång till FFSA:s
internetbaserade förmedlingstjänst i den egna kommunen.
Utifrån denna beskrivning, av FFSA och FSS olika uppfattningar
och ställningstaganden, kan vi förstå att det fortfarande rör sig,
diskuteras och förhandlas om relationen mellan sociala
frivilligorganisationer, volontärer och kommuner inom äldreomsorgens landskap. Föreningen för Sveriges socialchefer (FSS)
strävar efter framväxt av särskilda volontärorganisationer. FFSA vill å
sin sida, genom det skriftliga kommande spelregelsdokumentet med
staten, betona att sociala frivilligorganisationer ska ha en
kompletterande roll i relation till kommunal äldreomsorg och att
gränsen mellan fälten måste tydliggöras. Vem som ska utföra vad
måste diskuteras och klargöras menar FFSA. De strävar efter att
kommunalt ledda volontärverksamheter och äldreomsorgshybrider i
utrymmet mellan fälten ska försvinna och vill hindra dess uppkomst.
Frågan är om den förändring vi ser i dag på ett eller annat sätt är
här för att stanna. Förhoppningsvis kommer vi att se, en för äldres
del, positiv utveckling när äldres behov av socialt stöd fokuseras.
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