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Abstract 
The purpose of this essay is to examine the relatively small non-profit sector in Swedish 

health care. With a highly questioned health care system with a less effective public sector 

and a larger profit oriented sector, the non-profit one is not as strong of an alternative today 

that it might be in the future. This paper will analyze what this sector wants to contribute to 

the Swedish health care and what the profile of these actors are. 

 

In order to analyze this, different non-profit actors in the Swedish health care have been 

interviewed in order to analyze how these actors see their role in the Swedish welfare state. 

These interviews will form the main part of the essay.  

 

The questions that this paper aims to answer are: (1) what type of role do the non-profit actors 

in the Swedish health care have, according to themselves? (2) What are the non-profit actors’ 

opinion of equality, efficiency and public accountability?  

 

The result shows that the interviewed non-profit actors see themselves as an actor that looks 

after the persons in need of care in an equal and good way. The interviewed actors are all 

based on a religious foundation and this religious value influences their whole organizations. 

Not because it is a religious value, but because what the value means. The value these actors 

are describing is; to stand up and help the fellowman in life, to treat all people equal and to 

give them the same health care. They want to be an alternative to public and private choices 

by having high quality care and this human value as the mainstay of the organizations. The 

fact that they are a non-profit actor is one way to show the citizen that they are not here to 

earn money, they are not here because they have a responsibility and need to do it like the 

public health care. They are an alternative because they want to make a difference in the 

society.  

 

Keywords: Non-profit organizations, health care, Sweden, qualitative interviews. 
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1. Inledning 

En fungerande demokrati bygger på ett samspel mellan stat och marknad. Genom att 

undersöka hur den svenska staten fungerar är det lätt att förstå vilka förpliktelser staten 

egentligen har. Den ska se till att i stort sett allt fungerar, från en fungerande sjukvård till att 

se till att våra väger är asfalterade. Idag är det en vanlig företeelse att det upphandlas ett stort 

antal tjänster inom vård, skola och omsorg av privata aktörer. Detta kan leda till problem då 

organisationer på dessa marknader tävlar om kontrakt, allt som oftast för att maximera vinster 

(Linderyd et al, 2012: 87).  

 

Den ökade andelen ickeoffentliga aktörer på marknaden för vård och omsorg har bland annat 

uppkommit för att den offentliga sektorn med tiden har fått det svårare att upprätthålla en god 

välfärd. Detta har gjort att såväl privata företag som idéburna organisationer fått utrymme på 

vård- och omsorgsmarknaden. De privata företagen har etablerat sig snabbt och i stort sett 

över hela landet, medan de idéburna organisationerna, som är ickevinstgenererande, fått en 

relativt liten roll som välfärdsproducenter. Dessa idéburna organisationer är en del av det som 

benämns det civila samhället. En enkel definition på vad som menas med civilsamhälle är: 

”Det civila samhället utgörs av alla de initiativ där människor går samman av fri vilja och 

organiserar sig för att förbättra sin egen eller andras vardag. Engagemanget i dessa föreningar, 

stiftelser, kooperationer och andra sammanslutningar gör tillsammans med staten, näringslivet 

och familjen samhället komplett” (Ibid: 17-18). Det civila samhället innefattar en rad olika 

begrepp såsom social ekonomi, ideell sektor, folkrörelse och idéburen organisation. Fokus för 

uppsatsen kommer att ligga på det som kallas den ideella sektorn och idéburen organisation 

och främst på hur de arbetar med vård och omsorg. Trots att den ideellt organiserade 

tjänsteproduktionen inom sjukvården är liten i Sverige bidrar den ändå med att upprätthålla 

den svenska välfärden. 

 

Svensk sjukvård har sitt medeltida ursprung inom kyrkliga rörelser där diakoner eller 

diakonissor utsända av kyrkan fungerade som dagens distriktssjuksköterskor (Wijkström, 

2002:132). Detta gäller även dagens ideella organisationer, de har sin grund i det kyrkliga. 

Verksamheten sker främst genom så kallade diakonier, varav ett antal av dem är framstående 

sådana. De bedriver ickevinstdrivande vård och omsorg på flera platser i Sverige. Historiskt 

sett har det civila samhället ansetts vara viktigt för nytänkande inom välfärden. Anledningen 

är främst för det starka frivilliga engagemanget och idérikedomen, men samtidigt också för att 
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de ideella verksamheterna inte kringskärs av de kortsiktiga vinstkrav som ofta gäller i 

näringslivet. Den ideella sektorn har inte heller de komplicerade och principiella regler och 

praxis som förekommer inom den offentliga sektorn, vilket möjliggör alternativa vårdmetoder 

(Linderyd et al, 2012). Den ideella sektorn har sedan 1800-talet varit en minimal del av den 

svenska sjukvården. Detta har lett till att de olika ideella organisationerna blivit, mer eller 

mindre, tvungna att rikta in sig på speciella områden. Ett område som går hand i hand med 

sjukvården är bildande av sjuksköterskeskolor. Den första skolan bilades på 1850-talet av 

Ersta diakonisällskap, en organisation med rötter i väckelserörelsen inom Svenska kyrkan. 

Den ideella sektorn har, som tidigare nämnts, en liten del inom svensk vård och omsorg, 

jämfört med de privata bolag som är vinstdrivande. Detta trots att ett uttryckt missnöje 

gentemot de stora privata företagen och deras höga vinstuttag uppkommit under de senaste 

åren (Lucas & Spängs, 2011). I en undersökning gjord av Novus Opinion från 2012, som 

bland annat redovisas i Tillväxtverkets rapport, är det hela 45 procent som menar att privata 

företag är dåliga eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg (Busic, 2012:5). Detta 

sker samtidigt som den offentliga sektorn blivit allt mer ifrågasatt. Vissa forskare menar till 

och med att det råder en långsiktig kris gällande den offentliga förvaltningens omsorg 

(Szebehely et al.2010:77). 

 

Vad som menas med legitimitet är kortfattat hur medborgare uppfattar de statliga 

institutionerna och den tjänst de producerar, i detta fall är tjänsten vård och omsorg. Utför de 

den vård eller omsorg de är menade att göra och gör de det på ett bra eller dåligt sätt? Dess 

effektivitet är en del i mätningen av hur legitim verksamheten är. Det är först när 

medborgarna känner en tillit till en verksamhet och det den utför, sett till hur pass effektiv och 

kvalitativ den är, som legitimiteten hos den ökar (Edlund, 2006: 397). För att mäta detta är det 

nödvändigt att titta på hur väl institutionerna använder sig av begrepp som likabehandling, 

offentligt ansvarsutkrävande och effektivitet. Med detta i beaktande uppkommer olika 

funderingar kring hur de ideella aktörerna egentligen fungerar och verkar. Är deras 

verksamheter effektiva och legitima på samma sätt som övriga aktörers? Hur ser deras mål ut 

och vilken syn har dem på det de själva gör? Det finns även teorier som pekar på att den 

välfärdsstat som Sverige har vant sig vid och dess system är så djupt rotat att det har lett till 

att problem inte löses lika effektivt idag som förr. Förekommer det därav en trögrörlighet i 

den svenska välfärdsstaten som kan förklara den lilla utbredningen av ideell sektor? 
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För att försöka ta reda på ovanstående frågor kommer uppsatsen i huvudsak att fokusera på 

följande: Hur ser de ideella aktörerna på sig själva och den roll de har i den svenska 

välfärden, med fokus på hur effektiv och legitim verksamheten är? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med bakgrund i den allt jämnt kritiserade svenska vården, privat som offentlig, är syftet med 

denna uppsats är att belysa den ideella sektorn som alternativ i svensk välfärd. 

 

För att kunna belysa detta kommer ett antal frågor att användas. Dessa frågeställningar är:  

 Vilken roll anser de aktiva ideella aktörer på området vård och omsorg sig ha?  

 Hur ser de ideella aktörerna på legitimitet med avseende på; likabehandling, 

ansvarsutkrävande och effektivitet? 

 

Då det redan finns forskning kring den ideella sektorns relativa litenhet och även varför den 

inte växer i samma takt som vinstdrivande företag inom vård och omsorgsmarknaden, finns 

det intresse att ta reda på hur aktörerna själva ser på det arbete de utför. Detta är inte endast 

intressant ur ett rent forskningsmässigt perspektiv utan även för gemene man. Främst för att 

alla medborgare någon gång kommer i kontakt med vård och omsorg och kan finna intresse i 

en undersökning gällande den sektor som är non-profit.  

1.3 Disposition  

Kapitel två kommer att beröra den ideella sektorns bakgrund och tidigare forskning kring dess 

relativa litenhet och därtill Robert D. Putnams forskning kring det sociala kapitalets betydelse. 

Vidare kommer teorikapitel tre att innehålla teorierna som varit nödvändiga för att analysera 

empirin. Dessa teorier berör spårbundenhet, samt välfärdsproducenters effektivitet och 

legitimitet. Därefter kommer kapitel fyra att handla om den metod och det material som varit 

grunden för uppsatsen. I kapitel fem presenteras resultatet och analysen av resultatet. Det 

sjätte och sista kapitlet innehåller en slutsats och diskussion av resultatet som framkommit. 

Till sist kommer källförteckning och även bilaga 1 i form utav den intervjuguide som 

användes som utgångspunkt för intervjuerna.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Den ideella sektorn, som tidigare nämnts, är en del av den domän i samhället som kallas 

civilsamhället. Civilsamhället består av en mängd mindre organisatoriska politiska enheter 

eller gemenskaper. Det kan också vara olika former av ekonomiska relationer som utgör 

basen för det sociala livet. Dessa enheter eller relationer har ofta en politisk eller religiös 

grund. Inom det civila samhället går det att finna det som i uppsatsen kommer att benämnas 

som den ideella sektorn. Här ingår ideella och idéburna organisationer. 

 

I den ideella sektorn är det inte endast ideella föreningar utan också stiftelser som är aktiva. 

Vidare är det också politiska partier, fackföreningar samt religiösa samfund och kyrkor. En 

motpart till den ideella sektorn är näringslivet och vinstdrivande företag. Familjeliv och 

hushållssektorn står också utanför civilsamhället (Wijkström, 2002:4-5).  

 

För att klassas som en ideell organisation ska den vara:  

 Formell, det vill säga att den ska ha en styrelse, skrivna stadgar samt möten eller 

aktiviteter med viss regelbundenhet  

 Privat, den ska vara separerad från staten 

 Inte dela ut sitt ekonomiska överskott, den ska med andra ord inte ge någon vinst 

till ägare eller huvudmän  

 Självstyrande, den ska kunna kontrollera den egna verksamheten 

 Ha inslag av idealitet, det vill säga att organisationen måste ha någon form av bidrag 

eller frivillig medverkan från privatpersoner, genom ideellt arbete eller gåvor (Ibid. 

2002: 8). 

 

Ideella organisationer finns idag som producenter av välfärdstjänster. Den ideella sektorn har 

allt jämnt sedan 1800-talet varit en minimal del av den svenska sjukvården. Detta har lett till 

att de olika ideella organisationerna blivit, mer eller mindre, tvingade att rikta in sig på 

speciella områden. Ett område som går hand i hand med sjukvården är bildandet av 

sjuksköterskeskolor. Den första skolan bilades på 1850-talet av Ersta diakonisällskap, en 

organisation med rötter i väckelserörelsen inom Svenska kyrkan. Sjukvården har en grund i 

kyrkliga rörelser eftersom det var här viljan att hjälpa andra var störst. Sedan 1980-talet har 

ideella aktörer fått spela en mer betydande roll inom detta område, trots att antalet aktörer är 

få. Det har inom området för vård och omsorg funnits ett nischområde där den ideella sektorn 
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varit väldigt betydande och det är vård och rehabilitering av missbrukare. I slutet av 1990-

talet och i början av 2000-talet tog diskussionen, kring ideella aktörer som alternativ till den 

redan etablerade primärvården och omsorgen, fart på riktigt (Wijkström, 2002: 24).  

 

Det finns idag stora regionala skillnader för hur många ideella aktörer som är aktiva 

välfärdsproducenter. I många delar av landet saknas ideella välfärdsorganisationer helt och 

hållet. Hemtjänsten är den del av omsorgen som i över hälften av alla kommuner sköts i 

offentlig drift. Den övriga delen sköts i privatkommersiell drift. Sammantaget är det vanligare 

med ickeoffentliga alternativ inom vården i Stockholm och Skåne snarare än på västkusten 

och i Norrland. Detta grundar sig, givetvis, i kommunens politiska styre. En borgerligt styrd 

kommun tenderar att ha fler privata utövare (Linderyd et al. 2012: 32). Den relativt 

undanskymda roll som de ideella aktörerna har på området vård och omsorg hänger samman 

med idén om statens starka roll i den svenska välfärden. När marknaden, under senare år, 

blivit mer öppen för andra aktörer har privata företag vuxit snabbare än ideella utövare. Detta 

beror delvis på tradition som trängt undan både ideella och privata aktörer, men också på 

politik som på senare år valt att främja kommersiellt företagande framför ideella 

välfärdsproducenter (Ibid. 2012: s.36). 

 

2.1 Ideella sektorn idag 

Det finns i dag en riksorganisation för idéburna och ideella organisationer som bedriver någon 

form av vård eller omsorg i Sverige och den heter Famna. Idéburen välfärd har som syfte att 

vara non-profit, det vill säga att allt överskott som görs återinvesteras i verksamheten, för att 

på så sätt se till att kvalité och en långsiktig planering prioriteras.  

Famna bildades 2004 och verkar för att ” regering och riksdag utvecklar en samlad politik för 

den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt.” 

(Famna, 2012). I Famnas senaste tillväxtrapport från 2012 framgår det att det finns 45 

medlemsorganisationer som bedriver en eller flera verksamheter på olika orter i landet. I 

denna rapport går det också att utläsa att dessa medlemsorganisationers sammanlagda 

omsättning 2011 uppgick till 3 661 miljoner kronor. Av dessa organisationer hade 63 procent 

som mål att generera ett överskott och samtidigt sa alla medlemsorganisationer att de 

återinvesterar eventuellt överskott i verksamheten, vilket är ett av kraven för att anses som en 

ideell organisation. Sett till medlemmarnas långsiktiga planer har de alla ett generellt mål vad 

gäller ökad expansion inom både befintliga och nya verksamhetsområden (Eriksson, 2012: 2). 
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Det är endast en minoritet av medlemmarna i Famna som har en vision att inte växa och på så 

sätt utöka sin verksamhet. De verksamhetsområden som Famnas medlemmar är verksamma 

inom är främst hälso- och sjukvård, både öppen och sluten sådan, äldreomsorg, vård och 

omsorg av funktionshindrade, missbruksvård för vuxna, insatser för barn och unga samt 

övriga sociala insatser. En stor del av medlemmarna i Famna har verksamhet inom fler än ett 

område (Eriksson, 2012: 4).  

 

Sett till Famnas medlemmar kommer den största delen av intäkterna från verksamheten och 

därigenom den tjänst som produceras. Endast en liten del av intäkten är i form utav gåvor och 

bidrag. De intäkter som kommer från verksamheten och bidrag kommer också huvudsakligen 

från stat, kommun eller landsting (Ibid: 6). Detta sker huvudsakligen i form av ramavtal och 

entreprenadavtal. I Famnas undersökning tas också hinder för tillväxt upp. Dessa hinder är 

uppdelade i kategorierna interna hinder och externa hinder. De interna hinder som tas upp i 

rapporten är först och främst bristen på interna resurser främst i form utav ekonomiskt kapital, 

men även tidsbrist och lokaler är två faktorer som hindrar en tillväxt. De externa hinder som 

tas upp i rapporten är brist på extern finansiering samt upphandlingar. Det största externa 

problemet, som hela 50 procent tar upp, är att kraven i anbudsförfrågan inte stämmer överens 

med den verksamhet de bedriver och dess kvalitet. De krav som ofta uppkommer vid en 

anbudsförfrågan tar sällan till vara på den kvalitet som de ideella organisationerna erbjuder. 

Dessa organisationer bedriver i många fall vård och omsorg som är utformad utifrån de behov 

som uppmärksammats, vilket i sin tur leder till innovativa metoder och modeller ofta med en 

sammanhållen vårdkedja. Detta är ett problem då det är oerhört viktigt att hitta en lösning som 

gör att ideella organisationer är konkurrenskraftiga utan att kvalitet och innovationsförmåga 

hämmas (Ibid: 12).  

 

 I Tillväxtverkets senaste rapport från 2012 ligger fokus på de faktorer och problem som 

förklarar varför det finns så pass få ideella utövare i välfärden. Här menar Tillväxtverket att 

den ideella sektorn ofta uppfattas som ett alternativ till det offentliga eller privata. Det visar 

sig att detta påstående inte alls stämmer, i alla fall inte jämfört med andra länder. I flertalet 

länder, såsom Holland, USA och Belgien, är det den ideella sektorn som är den dominerande 

välfärdsproducenten, medan den ideella sektorn i Sverige endast har en minimal roll. I 

rapporten går det att utläsa att när marknaden öppnades för andra aktörer, utöver det 

offentliga, via kundval och upphandlingar, hade de vinstdrivande företagen i mycket högre 

utsträckning det kapital som krävdes (Tillväxtverket, 2012: 12).  
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Det finns också en jämförelse mellan hur ideella och vinstdrivande aktörer agerar. Ett företag 

agerar normalt sett, enligt ekonomer och forskare, för att maximera sin vinst. Den ideella 

sektorn har inte alls samma idé, utan det kan vara helt olika mål som de olika ideella 

verksamheterna har. Eftersom ideella organisationer har en avsaknad av vinstmotiv, leder det 

också till en fördel, då alla intressenter strävar efter verksamhetens gemensamma mål. De 

behöver, med andra ord, inte drivas av att maximera sin vinst utan istället satsa på ett 

långsiktigt mål (Tillväxtverket, 2012). Jämförelsen i sig visar att ideella verksamheter ser, i 

större utsträckning, till att kvaliteten är hög och god medan vinstdrivande aktörer oftare är 

mer ekonomiskt effektiva.  

 

En undersökning, som även redovisas i rapporten från Tillväxtverket, om hur idéburen välfärd 

uppfattas i Sverige har gjorts av Novus Opinion på uppdrag av Famna. Enligt den gjorda 

undersökningen är det endast 54 procent som anser att ideella aktörer är ganska bra eller 

mycket bra på att bedriva vård och omsorg. Resultatet förklaras med att det inte nödvändigtvis 

behöver bero på att allmänheten har ett lågt förtroende för ideella aktörer utan snarare att det 

finns en ovilja att låta vård och omsorg gå från att ha varit offentlig till att bli driven på privat 

eller ideell basis. I undersökningen får den offentliga sektorn ett förtroende på 78 procent. 

Däremot är det endast 19 procent som anser att ideella utövare är ganska dåliga eller mycket 

dåliga på att bedriva vård omsorg. Medan det är hela 45 procent i den senaste undersökningen 

som menar att privata företag är dåliga eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg 

(Busic, 2012).   

 

2.2 Civila samhällets roll för en demokrati 

Statsvetaren Robert D. Putnam följde, tillsammans med en grupp kollegor, arbetet med och 

effekterna av att föra in självstyre i 20 regioner i Italien på 70-talet. Detta gjordes under en 

20-årsperiod för att förklara varför vissa regioner lyckades bättre med att utveckla effektiva 

administrativa system och samtidigt stärka den ekonomiska välfärden och den lokala 

demokratin i regionen. Andra regioner som inte lyckades föll istället offer för korruption och 

ineffektivitet (Putnam, 1993: 165). Putnam talar också om en sorts civilitet eller 

medborgaranda som existerar i ett samhälle. Denna medborgaranda är ett mått på det som 

Putnam kallar det sociala kapitalet. Putnams definition av det sociala kapitalet lyder: ”by 

social capital I mean features of social life – networks, norms and trust – that enable 
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participants to act together more effectively to pursue shared objectives.”(Putnam, 1996: 56) 

Det sociala kapitalet uppstår och förmeras genom upprepad interaktion mellan människor som 

deltar i sociala aktiviteter främst i den ideella sektorns nätverk av föreningar, klubbar och 

sällskap. Han hävdar också att den civilitet som uppstår i organisationer som är frivilliga och 

ideella är en av de starkaste indikatorerna för både demokratisk och ekonomisk utveckling 

(Putnam, 1993: 167).  

    Sverige har länge haft en väldigt livaktig ideell sektor. I företagsregistret fanns i början av 

2009 totalt cirka 145 000 organisationer som var drivna på ideell basis. De var då antingen 

stiftelser, trossamfund eller ideella föreningar (Tillväxtverket, 2012: 12). Dessa organisationer 

driver olika sorters verksamheter. Med detta i beaktande vet man att Sverige är en stark 

demokrati, med ett stort ideellt engagemang, vilket leder till hög grad av socialt kapital som är 

grunden för denna starka demokrati enligt Putnam. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Följande stycke kommer att belysa ett antal viktiga teoretiska utgångspunkter som grundar sig 

på idén om den institutionaliserade välfärdsstaten. Till att börja med kommer termen 

spårbundenhet att diskuteras för att ge en förförståelse om vad som menas med detta. Därefter 

kommer teorier gällande välfärdsstatens legitimitet och effektivitet att diskuteras. För att 

senare tillämpas vid analysen av empirin. 

3.1 Spårbundenhet  

Den svenska välfärdsstaten som vi idag växt upp med tog sin form långt tidigare under 

perioden 1935-1970. Detta gjordes i en politisk och institutionell ordning och ekonomisk 

utveckling som inte alls är lik den idag. Uppgifter som var mest angelägna då är inte aktuella 

idag då de flesta är lösta, såsom till exempel frågan om allmän sjukförsäkring (Rothstein, 

2003: 14). Genom detta har ett intresse för institutioner och deras tröghet uppkommit. Vad är 

då en institution? – Institutioner finns i form av både strukturer som styr politiskt beteende 

och även i form av politiska organisationer, samt regler som reglerar hur samhället ska 

fungera (Marsh & Stoker, 2010: 71).   

 I boken Välfärdsstat i otakt menar Bo Rothstein att välfärdsstaten idag är sämre lämpad för 

att lösa de problem den ansågs kunna lösa när den växte fram och att detta i sin tur lett till att 

nya utmaningar och möjligheter inte kunnat etablera sig (Rothstein, 2003: 14). När dessa 

institutioner är etablerade är de svåra att rubba, speciellt inom socialpolitiska området. Detta 

beror främst på att dessa institutioner skapar starka politiska grupperingar som har ett stort 

intresse i att försvara dem (Ibid: 9) Det vill säga att de politiska val eller idéer som låg till 
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grund när en institution skapades kommer att ha fortsatt inflytande en lång tid efter detta. 

Trots att det kanske inte är den ultimata lösningen på problemen. Den teoretiska termen för 

detta är ”path dependency” eller spårbundenhet. Med spårbundenhet menas i praktiken att när 

ett statligt program eller en annan organisation hamnar på samma bana som en tidigare 

institution uppstår det en sorts tröghet som gör att den redan etablerade institutionen 

favoriseras. Det går att ändra på redan etablerade institutioner, men det krävs ett stort politiskt 

engagemang för att lyckas med detta (Peters, 2005: s.71).  

Definitionen av den moderna välfärdsstaten är att det är en utbyggd statsapparat som genom 

ett system av transfereringar och tjänster sörjer för att alla medborgare har någon slags 

grundläggande ekonomisk trygghet samt tillgång till tjänster (Rothstein et al, 2010: 7). Den 

huvudsakliga kritiken gentemot välfärdsstaten startade på 1970-talet och handlar om att 

statliga verksamheter är allt för ekonomiskt ineffektiva samt att de är maktfullkomlig och allt 

för byråkratisk. Detta kan grunda sig i allt för rotade och gamla institutioner. Detta för 

uppsatsen vidare in på hur pass effektiv och legitim välfärdsstaten egentligen är.  

3.2 Välfärdsstatens legitimitet och effektivitet  

Legitimiteten är ett band mellan maktinnehavarna och medborgarna i samhället. Detta band är 

en central del av auktoritetsutövandet. Legitimitet betyder att maktbruket är rättmätigt, med 

utgångspunkt i en princip som både den styrande och de styrda accepterar. Själva grundtanken 

med den offentliga politiken är att alla samhällsmedborgare skall bli behandlade som alla 

andra sett till det regelverk eller den praxis som existerar. Utifrån detta får också den 

offentliga politiken sin legitimitet (Rothstein, 2003: 103). Ett sätt att mäta legitimitet är att 

titta på hur pass effektiv en offentlig verksamhet eller en statlig institution är. Detta för att 

effektiviteten är ett sätt för medborgarna att se hur pass trovärdig och samtidigt legitim de 

anser staten vara. Det är institutionernas policyskapande eller beslutsfattande som genererar 

output till medborgarna. Denna output formar i sin tur medborgarnas uppfattningar om 

effekten av de politiska institutionerna. Termen legitimitet innebär kortfattat uppfattningen 

om hur pass berättigat och befogat något är. Det är endast när medborgarna känner en tillit till 

staten och dess institutioner, sett till hur pass effektiv och vårdande den är, som legitimiteten 

hos en stat ökar (Edlund, 2006: 397).  

 

Ytterligare en aspekt av medborgarnas tillit till staten grundar sig i institutionerna som utgör 

välfärdsstaten och dess specifika roll. Legitimiteten hos välfärdsstatens implementerande 

organ, det vill säga de organisationer som genomför välfärdsstatens uppgifter, såsom 
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sjukvård, äldreomsorg, sjukförsäkring och pension påverkar hur starkt stöd staten har hos 

allmänheten (Ibid: 379). Huruvida medborgarna stöder välfärdsstaten beror på hur pass 

mycket de litar eller inte litar på att staten skall kunna leverera offentliga varor eller tjänster 

av hög kvalitet. Givetvis handlar det också om ifall staten kan och faktiskt inbringar 

leveransen av dessa varor och tjänster. Utan allmänhetens stöd för de ansvariga institutionerna 

för implementeringen av policyskapande kommer institutionernas genomförande att helt och 

hållet raseras (Rothstein, 1998: 100). Detta kan innebära att olika insatser som kan motverka 

eller till och med lösa sociala problem kan av allmänheten uppfattas som integritetskränkande, 

kostsamma eller ineffektiva i sådan utsträckning att det är omöjligt att genomföra dem 

(Rothstein, 2010: 93).  

 

Välfärdsstaten vilar på grundidén om alla medborgare ska bli behandlade på ett likadant sätt, 

möjligheten att utkräva ansvar hos beslutsfattarna samt att offentliga verksamheter 

tillhandahåller en effektiv välfärd där medborgarna får ”valuta” för den skatt som betalas. Det 

vill säga att resurserna utnyttjas på ett legitimt och rättfärdigt sätt (Wijkström, 2002:27). 

Detta leder i sin tur fram till de tre termer som kommer vara betydande för att analysera det 

resultat som framkommer i intervjuerna. Dessa tre termer är:  

 Likabehandling, alla människor ska bli behandlade på samma premisser av de 

verkställande institutionerna och deras rättighet att inte bli tvingade till något de inte 

vill skall respekteras. Undersökningen kommer se hur en aktör inom vård och omsorg 

arbetar med och för människors lika värden. Likabehandling är en väldigt viktig 

komponent i en legitim välfärd.  

 Ansvarsutkrävande, detta betyder att medborgarna i en demokrati och en legitim 

välfärdsstat skall kunna utkräva ett visst ansvar hos de utförande organen. Att det hela 

sköts på ett rättvist och lämpligt sätt. Detta gäller inte minst för de aktörer som 

bedriver vård och omsorg. Förutsättningarna för att kunna utkräva ansvar är; (1) att det 

ska vara möjligt att kunna urskilja vem som har det yttersta ansvaret, (2) att det finns 

kunskap om huruvida den verksamheten bedrivits bra eller dåligt och (3) att det finns 

ett tillvägagångssätt för att faktiskt utkräva ansvar (Rothstein et al, 2010:171).  

 Effektivitet, handlar inte endast om hur snabb en aktör är på att ta emot sina 

hjälpsökande utan hur pass bra resurserna behandlas. Samtidigt argumenterar 

uppsatsen också för vikten av att tjänsten erbjuder en hög kvalitet och detta går under 

begreppet effektivitet.   
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Förutom dessa tre begrepp kommer även spårbundenhet, som förklarats ovan, att användas för 

att förklara hur de ideella aktörernas vardag ser ut.  

3.3 Marknadsmodellen och dess problem för välfärdsstaten 

Under de senaste årtiondena har den svenska välfärdsstaten förändrats. Den offentliga 

förvaltningen styrs allt mindre av bestämda regler och är nu i synnerhet mer målinriktad. 

Tidigare detaljplanerade lösningar i form av ett precist regelverk har blivit ersatt av 

resultatstyrning. Legitimiteten som den moderna välfärdspolitiken så länge styrts av, att alla 

ska bli lika behandlade sett till gällande regelverk och praxis är oerhört betydelsefull. En stor 

del av denna legitimitet grundar sig i medborgarnas förtroende för statens beslut om 

tilldelning av olika förmåner och att dessa sköts på ett korrekt vis. Problem uppkommer när 

den regelstyrda offentliga verksamheten omorganiseras för att öka individens valfrihet, då en 

så kallade marknadsmodellen ersätter den tidigare strukturen. Marknadsmodeller är rätt och 

slätt en välfärdsproduktion som är satt under konkurrens. Grundtanken med 

marknadsmodellen är att service och tjänster ska erbjudas av ett flertal producenter, inte 

endast de offentligt ägda (Rothstein, 2003: 18). Detta har på så sätt möjliggjort för privata 

aktörer att börja verka på till exempel området för vård och omsorg. Kunderna, det vill säga 

medborgarna, väljer då den typ av producent och tjänst som de anser passar dem själva bäst. 

Det är dessa kundval som ligger till grund för resursfördelningen, alltså vilken producent som 

får ta störst del av de offentliga bidragen. Genom att introducera en marknadsmodell blir den 

offentliga välfärdsproduktionen snarare styrd av efterfrågan än regelstyrd eller till och med 

budgetstyrd. Trots att det finns positiva effekter med att använda en marknadsmodell, gynnar 

det inte alltid den offentliga sektorn (Ibid: 19).  

 

Vissa teoretiker menar att det finns nackdelar när offentlig verksamhet och dess uppgifter 

följer en mer marknadsinriktad modell. Det är frågan om vilka principer, normer och regler 

som skall följas. Speciellt viktigt är de grundläggande, demokratiska processerna inom 

sjukvård och omsorg. Statsvetaren Lennart Lundquist skriver i sin bok Demokratins väktare: 

ämbetsmännen och vårt offentliga etos att det finns en stor risk att de huvudsakliga 

demokrativärdena och etiska normer som bör innefattas i offentlig verksamhet försvinner när 

tjänstemännen, som har det yttersta ansvaret, blir allt för influerade av den privata sektorn 

(Lundquist, 1998: 246).  Ett problem som uppkommer inom offentlig verksamhet är när beslut 

om tilldelning och utformning av de offentliga tjänsterna, sköts av lokala offentliga organ 

eller enskilda tjänstemän. Det stora problemet grundar sig i att de som beslutar om 
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medborgarnas välfärd är förvaltnings- och tjänstemän - vilket gör det oerhört svårt att utkräva 

ansvar gällande frågor om åtgärder som görs av verksamheten stämmer överens med 

lagstiftarens intentioner eller om medborgarna blir behandlade rättvist. Detta problem 

gällande ansvar menar de som är för marknadsmodellen blir löst då medborgaren får 

möjlighet att välja bort de alternativ eller producenter som denne är missnöjd med. Baksidan 

med marknadsmodellen är att styrelserna i dessa bolag snarare står ansvariga gentemot sina 

aktieägare än till medborgarna själva (Blomqvist & Rothstein, 2008: 16-17).  

 

Hela tanken med införandet av en marknadsmodell av offentliga tjänster grundar sig i viljan 

att uppnå en högre effektivitet och därmed kvalitet. Detta gjordes genom att låta fler 

producenter få ta del av de olika marknaderna för att på så sätt skapa en konkurrens. Ett 

problem som direkt uppkommer är när privata välfärdsproducenter ökar vinstkraven och 

därigenom kan neka till exempel kostsamma patienter vård eftersom de når ett bättre 

ekonomisk resultat när de gör detta. Detta kan den offentliga verksamheten inte göra. Det 

leder i sin tur till att tanken om medborgarnas rätt till likabehandling inte följs fullt ut och att 

kvaliteten inte alltid når det höga resultat som var grundidén (Ibid: 18).  

4. Metod och material 
För att kunna ta reda på hur de ideella aktörerna ser på sig själva och sin egen roll som 

välfärdsproducenter med utgångspunkt i likabehandling, ansvarsutkrävande och effektivitet 

har jag valt att använda mig av intervjuer. Dessa intervjuer kommer i huvudsak att rikta sig till 

verksamma aktörerna inom den ideella sektorn för vård och omsorg. Anledningen till att 

använda intervjuer är i första hand för att få reda på vad de ideella aktörerna bidrar med till 

sektorn vård och omsorg och hur de själva ser på det arbete de dagligen utför. Intervjuer av 

kvalitativ karaktär är exemplariska för att ta reda på hur människor själva uppfattar sin egen 

värld. I detta fall blir det, hur aktörerna uppfattar omfattningen och vikten av den tjänst deras 

verksamhet bedriver (Esaiasson et al, 2010: 285). Undersökningen kommer vara av 

karaktären respondentundersökning. En sådan undersökning innebär att det är 

svarspersonernas egna tankar och tyckande som är själva studieobjekten. Därefter är det upp 

till mig, som frågeställare, att finna ett mönster i de olika svaren för att sedan kunna dra en 

slutsats. Den sorts intervju som lämpar sig bäst är en samtalsintervju. I en samtalsintervju är 

svarsalternativen och frågorna inte alltid på förhand definierade och likadana vid varje 

intervju, som vid en frågeundersökning. Det blir således en lägre grad av standardisering 

gällande samtalsintervjuer, vilket också gör att samtalen får bättre flöde och spontanitet (Ibid: 
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258-259). Jag har valt att använda denna metod främst för att det finns utrymme för 

följdfrågor och tid för respondenten att utveckla sina svar. Urvalet av respondenter vid en 

samtalsintervju blir rimligtvis ett antal aktiva ideella organisationer som utför någon form av 

välfärdstjänst inom området vård och omsorg. Ytterligare relevanta respondenter kan tänkas 

tillkomma vid ett senare skede i uppsatsen. En anledning till att samtalsintervjuer passar sig 

bättre för denna sorts undersökningar är för att i en samtalsintervju kan det komma fram fler 

alternativa svar än i en frågeundersökning. ”Samtalsintervjuundersökningar ger goda 

möjligheter att registrera svar som är oväntade” (Ibid: 283). Ytterligare en stor fördel är även 

möjligheten till uppföljning av svarsalternativen, detta är något som är väldigt begränsat i 

frågeundersökningar med fasta frågor och svarsalternativ. Samtidigt finns det brister i 

intervjumetoden också, till exempel krävs det att formuleringen av intervjufrågorna är 

lämpligt anpassade för att kunna svara på problemformuleringen. Det vill säga, att det är 

otroligt viktigt att intervjufrågorna går hand i hand med de teoretiska utgångspunkterna för att 

en analys och senare svar på frågeställningarna ska bli möjligt. Det är på liknande sätt viktigt 

att avväga vilka respondenter som bäst kan mäta det som problemformuleringen ska svara på, 

för att uppnå så god validitet som möjligt (Ibid: 63).  

 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 

De aktörer som är mitt mål att intervjua är några av de mest etablerade ideella verksamheterna 

på området för vård och omsorg. Det vill säga inte endast aktörer som sysslar med primärvård 

såsom till exempel vårdcentraler. En aktör kommer endast att tillhandahålla med psykoterapi 

och handledning medan en annan aktör driver ett antal boenden av olika slag samt har en 

insamlingsverksamhet. Genom att intervjua dessa aktörer ges en helt annan nivå av förståelse 

om hur den ideella sektorn och dess organisationer fungerar. Samtidigt är det av stort intresse 

för att kunna dra en slutsats. Allt det här är passande för att kunna svara på en frågeställning 

likt den ovan. 

 

För att hitta denna grupp av aktörer besökte jag till att börja med Famnas hemsida. Eftersom 

Famna är riksorganisationen för ideella aktörer som bedriver vård och omsorg, fanns här 

möjligheten att hitta kontaktuppgifter till alla medlemmar. Därefter skickade jag ut ett e-

postmeddelande som innehöll en beskrivning av uppsatsen och en förfrågan om de ville ställa 

upp på en intervju, som senare skulle utgöra en del av empirin i uppsatsen. Detta gjordes för 

att se huruvida det fanns ett intresse eller ej. Det dröjde en vecka innan mitt första svar kom, 
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därefter kom det också svar från ytterligare några. De var alla intresserade, vilket ledde till att 

vi samtalade på telefon och bokade in ett datum för en intervju. Eftersom aktörerna var 

utspridda på olika platser i Sverige, blev det lämpligast att använda telefonintervjuer för att få 

de bästa svaren. En av de tillfrågade aktörerna hade dessvärre inte tid med en telefonintervju, 

vilket ledde till att intervjufrågorna skickades via e-post och svarades på skriftligt av denne. 

De övriga har antingen intervjuats via telefon eller på plats hos den ideella aktören. Samtliga 

av dessa intervjuer har spelats in via diktafon för att sedan transkriberas.  

 

Respondenterna kommer att vara helt anonyma, även deras verksamheter kommer att 

avidentifieras. Anledningen till detta är för att fokus inte ska ligga på de enskilda 

verksamheterna utan snarare på idéerna de ideella och idéburna organisationerna vill 

förmedla, för att på så sätt få en klarare bild av hur de uppfattar den ideella sektorn i sig och 

inte endast den enskilda verksamheten.  

 

4.2 Analysmetod 

Efter att ha transkriberat intervjuerna gjordes en första, grov sammanfattning av varje 

intervju. Anledningen till att det gjordes var att få en god överblick av materialet. Steget efter 

innebar att göra ytterligare en sammanfattning av de intervjufrågor som ansågs vara av störst 

betydelse, för att på så sätt få fram kontentan av intervjun. Jag valde att använda mig av en 

analysmetod som den norske psykologen Steinar Kvale beskriver som meningskoncentrering 

(Kvale, 2008: 174-178). Detta sker genom att återge sammanfattningen av en text för att 

sedan ge exempel från den i form av citat. Genom att göra på detta sätt blir materialet 

tydligare och mer lätthanterligt för analys och även för läsaren. Empirin är då formad under 

olika rubriker som besvarar de viktigaste frågorna som ställdes till intervjupersonerna. Detta 

material har sedan analyserats med hjälp utav de ovan nämnda teorierna för att möjliggöra att 

materialet tolkas på ett korrekt sätt.  

4.3 Material 

Det material som använts för denna uppsats är i största mån litteratur rörande teoriavsnittet. 

En stor del av litteraturen är av statsvetaren Bo Rothstein som har haft en stor influens på 

uppsatsen teoriavsnitt. Denna litteratur ses som pålitlig och välanpassad till uppsatsen. Vidare 

har ett flertal tillväxtrapporter använts, där bland annat Tillväxtverket och Famna fått stå som 

referenser. Dessa rapporter är de senaste från 2012 och anses därför vara aktuella och 
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tillförlitliga. Den övriga litteratur som använts har kommit från olika författare, bland annat 

statsvetaren Robert D. Putnam, ekonomen Filip Wijkström och professorn i socialt arbete 

Marta Szebehely. Gällande resultat och analysdelen är det intervjuerna som huvudsakligen 

bildat det avsnittet i uppsatsen.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Giltigt för uppsatsens validitet är att det finns en klar anmärkning att göra, kring intervjuerna. 

Intervjuernas syfte var att få respondenten att beskriva dennes uppfattning kring dennes egen 

verksamhet. Det lyckades intervjufrågorna mycket väl med. Däremot gällande termen 

offentligt ansvarsutkrävande som är en viktig del ifall en verksamhet av denna grad skall 

anses vara legitim, var otroligt svårt att uppmäta utifrån den grundläggande intervjuguiden. 

Detta uppmärksammades efter att hälften av intervjuerna gjorts, vilket ledde till att ytterligare 

följdfrågor tillkom. Detta gav ett mycket bättre och tillfredsställande resultat. De personer 

som intervjuats hade alla en god insyn i verksamheten då de antingen var en del av 

verksamhetens styrelse, den högst ansvarige eller varit aktiv i verksamheten under en lång tid 

vilket ansågs viktigt för att kunna få ut den bästa möjliga informationen.  

 

Ett problem med att använda sig av intervjuer är att de personer som intervjuas inte är 

tvingade att svara sanningsenligt, vilket kan leda till att information som samlades in inte är 

valid eller användbar för undersökningen. Detta problem anses dock inte ha förekommit vid 

arbetet med denna uppsats.  

Vid transkriberingen av intervjuerna var det oerhört viktigt att gå igenom dem vid mer än ett 

tillfälle för att på detta vis öka reliabiliteten. Därför sammanställdes det inspelade materialet 

vid två olika tillfällen för att se till att inget missades vid det första. Det urskiljda resultatet var 

i stor mån detsamma vid båda tillfällena, med enstaka korrigeringar. Eftersom 

intrasubjektiviteten var god var samtidigt reliabiliteten kring transkriberingen hög (Bergström 

& Boréus, 2012: 43).  

Gällande den intervju som inte genomfördes via telefon utan istället via e-post är det svårt att 

uppnå samma validitet som vid ett vanligt intervjutillfälle. Detta märktes tydligt vid 

transkriberingen och sammanställningen av intervjuerna, eftersom svaren inte var fullt lika 

utvecklade och genomarbetade. Det fanns inte heller möjlighet till att ställa följdfrågor, eller 

frågor som inte fanns med i intervjuguiden, vilket också gjorde att validiteten inte var på 



16 

 

samma nivå som övriga intervjuer. Därför användes endast en mindre del av denna intervju 

vid den huvudsakliga analysen.   

Det är således min tolkning som ligger till grund för resultatet av empirin. En del som kan 

påverka reliabiliteten i undersökningen är min ovana som intervjuare (Kvale, 2008: 149-150). 

Att generalisera utifrån denna undersökning är inte heller möjligt då antalet respondenter är 

för få.
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer empirin att sammanställas från de intervjuer som gjorts. Först 

kommer en kort presentation av de aktörer som intervjuats. Därefter kommer empirin 

presenteras under tre huvudrubriker. De fyra respondenter som intervjuats har varit aktiva 

inom den ideella sektorn olika länge. Två stycken har varit verksamma på ett eller annat sätt i 

nästan hela deras vuxna liv, en annan har varit aktiv omkring 15 år och den siste har varit 

aktiv i fyra år. De har alla olika sorters utbildningsnivåer, där en är utbildad lärare, en är 

legitimerad psykoterapeut, en är utbildad civilekonom och den sista har en examen inom 

teologi samt blivit prästvigd.  

   Intervjuerna har gjorts med representanter från fyra olika aktörer som utför någon form av 

vård eller omsorg på idéburen grund. Dessa aktörers verksamheter skiljer sig från varandra, 

där vissa bedriver vårdcentraler, rehabcenter, hospice, olika former av boenden, 

integrationsverksamhet m.m. Medan en annan aktör endast fokuserar på psykoterapi och 

handledning. Trots att aktörerna bedriver verksamhet med olika inriktningar har de alla 

någonting gemensamt då de är non-profit, det vill säga att allt överskott som görs 

återinvesteras för att på så sätt kunna bibehålla verksamheten och t.o.m. utöka den. De har alla 

en kristen grund som genomsyrar hela deras verksamhet. Detta betyder dock inte att alla som 

arbetar eller är aktiva inom dessa ideella verksamheter är kristna. Det skiljer sig avsevärt från 

aktör till aktör. För att få en inblick i hur dessa aktörer verkar kommer fokus att ligga på några 

huvudfrågor.  

 Likabehandling 

 Ansvarsutkrävande 

 Effektivitet  

Därtill kommer en underrubrik till effektivitet att behandlas och den kommer handla om 

spårbundenhet och dess möjliga förklaring till eventuella effektivitetsskillnader i vården, med 

fokus på ideella aktörer.  

5.1 Likabehandling 

Detta avsnitt kring likabehandling inom ideella vård- och omsorgsaktörers verksamheter är 

något som möjligen skiljer dessa organisationer från det offentliga och privatkommersiella. 

Eftersom alla respondenter var verksamma inom en organisation som har en tydlig kristen 

grund, var det av stort intresse och ta reda på hur pass viktig denna bakgrund är idag. Efter att 

ha övervägt att inte ens använda en fråga kring den kristna bakgrunden, framkom det att den 
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skulle vara av större betydelse än vid första åtanken. Främst för att förstå hur de ideella 

verksamheter fungerar och vad de strävar efter. Vid intervjuerna framkom det, och det var 

mer eller mindre alla respondenter överens om, att trots att det är en kristen grund de alla står 

på, handlar det om något mycket mer. Det handlar nämligen om värdena som att alla 

människor är lika och förtjänar att bli behandlade på samma sätt. Enligt en aktör är det också 

utifrån detta synsätt som sjukvården i sig har uppstått, nämligen ur tanken om att hjälpa sin 

medmänniska. Det finns en större risk att detta synsätt försvinner eller kanske inte efterlevs på 

samma sätt när företag och organisationer växer.  

   En av aktörerna förklarade att den kristna grunden är av stor vikt för hela deras organisation 

genom att säga:  

 

”Dels tror ju vi som organisation att det finns ett mervärde att bedriva socialt arbete på 

kristen grund. Med Jesus som förebild, kunna ställa upp och att möta människorna i ögonen” 

 

Vidare talar en aktör om hur pass viktigt det är att se dessa värderingar för deras innebörd och inte 

endast sätta en stämpel på dem som kristna och religiösa. Vidare sägs det att trots att det är kristna 

värderingar de använder sig av så står de också för något mer. 

  

”… tydliga kristna grundvärderingar, men samtidigt också mänskliga värderingar som de 

flesta kan ställa upp på att det är så det ska vara.” 

 

Denna aktör menar också att dessa värderingar och det mervärde som finns är något som alla 

människor kan ställa upp på och detta attraherar folk till att söka sig till deras organisationer.  

 

Flera av de intervjuade aktörerna menar att det deras verksamhet vill erbjuda något som 

möjligen skiljer dem från det privatkommersiella och det kommunala. Det är att de vill 

erbjuda ett mervärde. Ofta i form utav en värdegrund där alla skall bli behandlade på samma 

vis, vilket en av respondenterna sammanfattar på ett bra sätt:  

 

”Hos oss kommer värdegrunden först och utifrån den uppstår verksamheter, inte tvärtom. 

Pengar är endast ett medel, även om det är ett viktigt sådant.” 

 

En annan aktör fortsätter att berätta om hur de till skillnad från vinstdrivande aktörer måste 

kämpa hårdare för sitt existensberättigande, det vill säga att de ska kunna vara kvar på 
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marknaden. Detta görs genom att erbjuda något som kommunen och vinstdrivande företag 

inte kan göra, nämligen ett mervärde.  

Analys: 

Detta är ett tydligt tecken på att den kristna grunden är inte bara viktig för religiös tro eller för 

själen. Utan den kristna värdegrunden som nämns, är ett sätt att behandla alla lika. De ”möter 

människorna i ögonen”, det vill säga ser inte ner på någon och alla har rätt till samma vård 

eller omsorg oavsett samhällsklass. Men samtidigt klargörs det att det inte är viktigt huruvida 

organisationernas bakgrund är religiös eller inte utan snarare vad denna bakgrund står för och 

vilka värderingar som är betydelsefulla. Den grund och det mervärde som finns i dessa 

idéburna organisationer är ett sätt som gör att det inte endast handlar om att medborgarna blir 

likabehandlade utifrån regelverk och praxis som Rothstein (2003) menar är en viktig del, utan 

att de blir likabehandlade utifrån ett medmänskligt perspektiv. Detta mervärde och denna 

människosyn har en betydande roll i samhällsutvecklingen, precis som Putnam (1993) säger 

är ett ideellt engagemang en av de starkaste indikatorerna för en demokratisk och ekonomisk 

utveckling. Trots att tanken om likabehandling antagligen genomsyrar alla vårdinstitutioner, 

verkar det onekligen som att de aktörer som arbetar med idéburen välfärd har ett försprång då 

deras kristna bakgrund sätter upp tydliga mål och riktlinjer som gör det lätt för alla 

medarbetare att jobba för ett och samma mål.  

 

Viljan att hjälpa till och åstadkomma en bättre vardag för sina medmänniskor belyser en stor 

del av de ideella aktörernas grundvärderingar. Denna medborgaranda grundar sig i det som 

Robert Putnam (1996) kallar för socialt kapital.  

 

Det mervärde som dessa aktörer erbjuder i form av likabehandling gör de dels för att vara 

konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad. De gör det också för att detta mervärde är unikt 

för dessa idéburna organisationer och det är något som respondenterna ser som den ideella 

sektorns viktigaste attribut. 

 

 

5.2 Ansvarsutkrävande  

Oerhört intressant, men samtidigt svårt att fastställa är hur de intervjuade såg på den viktiga 

delen gällande offentligt ansvarstutkrävande. Det finns hos respondenterna en gemensam åsikt 

att de vill erbjuda en ansvarsfull och kvalitetsinriktad vård och omsorg. Men vad gör de 
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egentligen för att möjliggöra ett offentligt ansvarstutkrävande ifall den tjänst de erbjuder inte 

håller måttet?  

 

En aktör förklarar att den tjänst de utför på dennes verksamhet är de helt och hållet ansvariga 

för.  

”Vi är ju legitimerade det betyder att allt arbete vi gör står vi ansvariga för inför 

socialstyrelsen. Den behandling vi gör här, är vi ansvariga för.” 

 

Vidare berättar en av de intervjuade hur de arbetar för att möjliggöra den offentliga insynen i 

verksamheten genom att säga; att de är en stiftelse som lämnar ut offentliga årsrapporter trots 

att de inte behövs.  

 

”Vi försöker vara extremt transparanta med vad vi gör med pengarna, hur det går för oss, så 

att det inte ska bli några frågetecken.” 

 

Vidare berättar en annan respondent att det är viktigt att de arbetar med att öka och utveckla 

sin kvalitet genom olika utbildningar och kvalitetsledningssystem. Ett sätt att både utveckla 

verksamheten och samtidigt möjliggöra för offentligt ansvarsutkrävande är 

utvärderingsformulär där den vårdsökande fritt får påvisa det som är bra och dåligt med 

verksamheten, menar en av de intervjuade.  

En annan aktör fortsätter med att berätta om att kvalitet är en av de hörnpelare som inte bara 

är viktig för idéburen välfärd utan också vital för att de ska kunna vara ett attraktivt val på 

marknaden för vård och omsorg. En av intervjuade fortsätter att berätta hur viktigt det är att 

det inte ska komma någon utifrån och säga att verksamheten missköts eller att det jobb de 

utför är dåligt.  

 

Vidare förklaras det att det finns praxis och regler för offentligt ansvarsutkrävande, där 

vårdtagare eller anhöriga, i värsta fall kan vända sig till socialstyrelsen för att få hjälp. Enligt 

praxis skall en medborgare, som upplevt sin vård eller omsorg på ett dåligt, först och främst 

vända sig till vårdcentralen, boendet eller liknande. Därefter är socialstyrelsen ett alternativ 

för att få uttryck för eventuellt missnöje.  

 

Analys: Respondenterna är överens om att det är viktigt att de tar ett ansvar, kanske till och 

med ett större ansvar än sina konkurrenter för att på så sätt minimera klagomål från 
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medborgarna. De vill, som alla andra vårdinstanser, inte kunna få anmärkningar på den vård 

de gör eller få anmärkningar på den kvalitet de erbjuder. De intervjuade aktörerna var tydlig 

med att berätta hur de möjliggör för medborgarna att utkräva ansvar, genom att de är tydliga 

med att det är deras verksamhet som har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg de 

bedriver. Därtill är det en av de intervjuade som pratar om hur viktigt det är att de är 

transparenta, det vill säga att de är tydliga och visar upp sin årsredovisning trots att det inte 

behövs. Därefter har ett antal av dessa verksamheter utvärderingssystem som gör det möjligt 

för de hjälpsökande att formulera sin åsikt gällande vården eller omsorgens kvalitet. Allt detta 

nödvändigt för att ansvarsutkrävandet skall fungera i praktiken enligt bland andra Bo 

Rothstein (2010).  

 

5.3 Effektivitet – nu och i framtiden 

Det har framkommit ur tidigare rapporter att den svenska äldreomsorgen kommer att få det 

betydligt svårare att upprätthålla en värdig välfärd i framtiden med allt mindre resurser 

(Szebehely et al.2010: 77). Detta kan göra att den svenska välfärd som varit oerhört effektiv 

på sikt kommer att tappa denna effektivitet vilket leder till att medborgarna i sin tur blir 

lidande. Vad som menas med effektivitet i den här bemärkelsen är inte endast huruvida 

verksamheten har en god ekonomi utan också hur de ser på vikten av en god kvalitet.  

   Vid intervjuerna förklarade respondenterna hur de ser på skillnaderna mellan den 

verksamhet de bedriver och kommunal/vinstdrivande sådan. En aktör sammanfattar skillnaden 

mellan det offentliga och det privatkommersiella på ett bra sätt genom att säga att det finns två 

dimensioner dels den som gör alla aktörer mer eller mindre lika då de har liknande avtal, som inte går 

att rucka på. Den andra dimensionen som nämns sammanfattas som följer:  

 

”I den andra dimensionen skiljer det en hel del och det som är intressant att lyfta fram är att 

vi gör det jobb vi gör för att vi vill, jag har inget bonusprogram, vi har ingen ägare vi är en 

stiftelse. Det är ingen som förväntar sig att vi ska få en avkastning, det är ingen som 

investerat pengar hos oss som vill ha stålar tillbaka. Det är en väldigt viktig dimension med 

anledningen till att vi är här och syftet med det hela. Givetvis behöver vi tjäna pengar för att 

få verksamheten att gå runt och samtidigt kunna ha en möjlighet till expandering. Men det 

behövs ingen profit för att tillgodose någon ägare någonstans, utan vi gör det för att vi vill. 

Det är väldigt viktig. Det privata gör det för att tjäna pengar och det offentliga gör det för att 

de måste.”,  
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Samtidigt poängteras det att trots att det är på detta sätt, betyder det inte att någons 

verksamhet är bättre än den andra. Däremot finns det en risk att det offentliga, som mer eller 

mindre är tvingat att utföra vård och omsorg, ibland kan fastna i sina formar och inte är lika 

villiga eller har möjlighet att prova på nya saker.   

 

En respondent menar att gällande de idéburna organisationernas effektivitet handlar det inte 

om att vara bäst på att hushålla med pengarna, utan istället är det faktiskt så att vissa 

verksamheter går med minusmarginal för att kunna bedriva en kvalitativ vård åt sina 

vårdtagare. Effektivitet i den här bemärkelsen fokuserar inte på hur snabb eller 

kostnadseffektiv verksamheten är utan snarare hur god vård och omsorg som kan produceras 

utifrån den givna ekonomiska situationen. Detta är något de ideella aktörerna lägger stort 

fokus på, att tillgodose medmänniskans behov snarare än se till den ekonomiska vinningen.  

En aktör berättar att en stor del av det överskott som görs går till att reducera kostnader, så att 

de som har det sämre ekonomiskt i samhället ska ha möjlighet att även de få hjälp. Det är till 

och med, som en annan aktör uttrycker, att: 

 

”Har vi tagit på oss ett uppdrag så är det extremt viktigt för oss, det är till och med ibland att 

vi driver vissa verksamheter med förlust för att vi kanske inte får riktigt så mycket betalt som 

man borde få.”  

 

Därefter ställdes frågan hur framtiden för den ideella sektorn kommer att se ut och vad som 

kommer att ske på området framöver.  

 

”Jag kan tänka mig att den ideella sektorn kommer få en större betydelse, speciellt när 

samhällsekonomin förändrats som den gjort så märker man tydligt av att det offentliga har 

mindre resurser. Detta kommer göra att ideella aktörer kommer ta en större plats i form utav 

olika former av terapeutiska insatser och vårdinsatser överlag. ” 

 

Här är empirin gemensamt positiv till den ideella sektorns framtid och menar att den ser ljus 

ut. Detta främst för att de alla anser att det offentliga kommer få det allt svårare att bibehålla 

den vårdkvalitet som ger en värdig välfärd för alla medborgare. Med argumentet att det 

antagligen kommer att krävas mycket mer ideellt engagemang och ideellt arbete på framtidens 

äldreboende och sociala verksamheter för att de ska bli bra. Inte endast inom specifika 

områden utan generellt sett inom vård och omsorg krävs detta. Där menar en respondent att 
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för den ideella sektorn är det mycket lättare att få med folks engagemang och folk överlag och 

berättar följande:  

 

”Det är inte så att kommunen har en lång kö av volontärer eller att Carema Care har en lång 

kö av volontärer, men vi har en lång kö av volontärer och människor som vill hjälpa till”.  

 

Analys:  

Då det kommunala är tvingat att se till att medborgarna får vård och omsorg har det enligt de 

svarande lett till problem, där det kommunala blivit allt för rotat och inte haft möjlighet till att 

utvecklas. Detta problem går att härleda tillbaka till en spårbundenhet av de sedan länge 

etablerade välfärdsinstitutionerna. Bo Rothstein (2003) talar om detta och menar att den 

välfärdsstat många av oss växt upp med och förlitat oss till, kanske i själva verket är sämre 

lämpad på att sköta de uppgifter den etablerades för idag än någonsin tidigare.  

 

Frågan gällande idéburen och ideell välfärds framtid fanns det en gemensam åsikt och tro 

respondenterna emellan att sektorn kommer att utvecklas och växa. De var också överens om 

att denna tillväxt kommer att ske eftersom att det offentliga kommer få det allt svårare att 

tillgodose alla behov, med sina knappa resurser. Deras idéer och tankar går hand i hand med 

Putnams (1993) utsaga om hur viktig den medborgaranda han kallar för socialt kapital är för 

samhällsutvecklingen både ekonomiskt och demokratiskt. För visst är det så att den svenska 

befolkningen blir allt äldre, och platserna på de offentliga äldreboendena minskar och att det 

råder en långsiktig kris för den offentliga äldreomsorgen (Szebehely et al.2010: 77). Detta 

framkommer även ur en rapport gjord av Stockholms universitet under 2012 som lägger fram 

tydliga siffror på att platserna på svenska äldreboenden minskat med hela 30 000 sedan 2001 

(Szebehely et al.2012: 6). Här har de idéburna organisationerna det lättare att kunna samla 

ihop människor som vill hjälpa till helt frivilligt, de har vid vissa verksamheter köer av 

volontärer.  

Spårbundenhet - ett hinder för en effektiv välfärd 

Ett par av de tillfrågade aktörerna svarade vid intervjuerna att det finns stora kommunala 

skillnader huruvida mångfald på området för vård och omsorg efterfrågas eller inte. Vissa 

kommuner har attityden och inställningen och har haft detta under en lång tid att vård och 

omsorg skall skötas av kommunen och inte av andra privata eller ideella aktörer. 
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Denna spårbundenhet i de statliga institutionerna återfinns när de intervjuade aktörerna 

berättar om de tydliga kommunala skillnaderna. Där vissa kommuner är mer öppna för en 

större bredd av aktörer medan andra är aningen mer negativa. Statsvetaren Guy Peters talar 

om att de politiska val eller idéer som låg till grund när en institution skapades kommer att ha 

fortsatt inflytande en lång tid efter detta (Peters, 2005:71). Trots att det kanske inte är den 

ultimata lösningen på problemen. 

 

Idén om att den svenska staten tillsammans med kommuner och landsting skall sköta all vård 

och omsorg är idag kanske inte den ultimata lösningen på just det här specifika problemet. 

Den väletablerade svenska välfärdsstaten har i dag kanske inte tillräckligt med medel som 

krävs för att tillgodose alla dagens behov.  Erik Amnå, professor i statskunskap sammanfattar 

det problematiska i det offentliga på ett bra sätt: ”Det offentliga är ofta senfärdigt att bringa in 

nya lösningar eller svara mot nya behov.” (Amnå, 1995: 138).  
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6. Slutsats 

Resultatet från samtalsintervjuerna visar att det finns en rad olika uppfattningar om den 

ideella sektorn i sig och hur de olika verksamheterna fungerar. De är dock alla tydliga med att 

påpeka att deras verksamheter inte grundar sig i viljan att tjäna pengar, utan i viljan att 

åstadkomma en förändring för sina medmänniskor. De flesta som intervjuades talade gott om 

de kristna idealen som legat till grund för de olika verksamheterna. Inte för att det var ett 

kristet ideal i sig, utan för vad detta ideal innebar. Idealet innebär, bland annat, att alla 

människor ska ha rätt till en kvalitativ vård, där alla ska bli behandlade på lika sätt. Utifrån det 

resultat som framkommit vid intervjuerna märks det tydligt att detta mervärde som de vill 

kunna erbjuda sin vårdtagare, är något som genomsyrar och kännetecknar den ideella sektorn. 

Genom att ha tydliga tillvägagångssätt om hur verksamheten ska drivas och hur vårdtagare 

ska bemötas blir det lätt att motivera och få personalen engagerad.  Precis som en av 

respondenterna uttrycker sig, är idealen om likabehandling och alla människors rätt till en 

kvalitativ vård är något som vem som helst kan ställa upp på.  

 

Gällande offentligt ansvarstutkrävande var det i större utsträckning svårare att utröna. Det 

som framkom vid intervjuerna var dock att respondenterna är tydliga med att den vård eller 

omsorg de utför på sina respektive verksamheter är de helt och hållet ansvariga för. En av 

respondenterna berättade att de gör väldigt mycket för att bli mer transparenta, det vill säga 

öppna för allmänheten. Detta gör de genom att bland annat vara tydliga med årsredovisningar 

trots att de inte behöver, eftersom de är en stiftelse. Detta görs för att ingen skall kritisera hur 

verksamheten sköts.  

 

Det mest intressanta är trots allt frågan kring effektiviteten i den ideella sektorn. Visst anser 

de sig själva vara effektiva och hålla en hög kvalitet. De anser också att det finns en god 

framtidsbild för den ideella sektorn. De menar alla att den idéburna välfärden kommer öka 

framöver och detta kommer främst ske på bekostnad av det offentliga. Argumentet att det 

offentliga inte längre har samma resurser som tidigare, vilket gör att de inte kan upprätthålla 

en kvalitativ vård, läggs fram. Betydelsen att vilja hjälpa sina medmänniskor och få till en 

samhällsförändring läggs fram som ett argument för en starkare ideell vård och omsorg i 

framtiden.  
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Trots att det offentliga har det svårt med resurser och att de respondenter som deltagit i denna 

undersökning säger att den ideella sektorn kommer växa och bli större i framtiden finns det en 

viktig sak som rör de statliga institutionerna. Nämligen den spårbundenhet som finns i både 

kommun, landsting och stat. Denna spårbundenhet skulle kunna ha indirekt påverkan på den 

effektivitet som förekommer inom vård och omsorg. Det finns en tankegång som funnits 

länge och den innebär att all vård och omsorg bör skötas av det offentliga. Denna tankegång 

är starkare i vissa kommuner än i andra. Detta kan i sin tur leda till att de aktörer som skulle 

kunna utföra ett effektivare och mer kvalitetsanpassat jobb inte får möjlighet till det. Liknande 

nämns också av en av respondenterna, som menar att kommunala skillnader kan vara oerhört 

svåra att råda bot på eftersom det är rotat sedan länge i den svenska välfärdsstaten.  

 

Med detta sagt öppnar det för frågor likt de som Rothstein tar upp i boken Välfärdsstat i otakt. 

Kan det finnas en risk att den välfärdsstat vi vant oss vid kanske idag är sämre lämpad att 

sköta vad den är menad att göra? Är det till och med svårt att släppa in kreativitet och 

innovation för att ge en möjlighet till ett bättre utfört arbete? Exempel kan vara de non-

profitaktörer, som lägger fokus på likabehandling, mervärde och vårdtagarens bästa. Det är 

ingen omöjlighet att det är på detta vis, men för att ta reda på detta krävs en mer djupgående 

forskning.  

 

Denna uppsats fokus är främst att få en uppfattning om hur de ideella aktörerna ser på sitt 

arbete, sin roll som välfärdsproducenter samt att ta reda på hur de ser på legitimitet i det de 

gör utifrån tre kriterier. Uppfattningen kring respondenternas syn på deras verksamhet och 

ideell välfärd i sig, är att det inte skall ses som ett komplement till offentlig eller privat vård. 

De vill vara ett minst lika starkt alternativ. För att de ska kunna vara ett alternativ som på 

allvar kan konkurrera med en allt mer omfattande privat vård och omsorg, krävs det även i 

detta fall vidare forskning. 

 

Respondenternas syn på termerna likabehandling, ansvarsutkrävande och effektivitet är 

relativt klar. Det framgår tydligt i intervjuerna att de olika idéburna aktörerna lägger otroligt 

stort fokus på likabehandling och kvalitet utifrån deras värdegrund. Vidare är det också en 

respondent som förklarar värdet av att vara en transparent organisation och möjliggöra för 

offentlig insyn och ansvarsutkrävande. Självklart är dock att de är tvungna att lägga stort 

fokus på att framhäva den värdegrund som bygger organisationerna för att kunna vara unika 

på marknaden.  



27 

 

Med detta sagt, går det att förtydliga att ickekvalitativ vård kan förekomma oberoende av 

sektor. Efter att ha intervjuat olika idéburna organisationer går det att förstå att deras 

värdegrunder är otroligt viktiga i dagens vård- och omsorgsdebatt. Värdegrunder fungerar inte 

bara som en drivkraft för de anställda utan också för vårdtagarna som får något som kan anses 

vara djupare och viktigt för en god hälsa. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Inför intervjutillfället:  

- Uppsatsens tema, idéburen välfärd och ideella aktörers roll som välfärdsproducenter 

- Användning av ljudinspelning, sedan transkribering, endast av mig själv.  

- Allt inspelat material kommer att raderas, inga namn kommer att synas i uppsatsen 

- Respondenten har rätt till att dra sig ur intervjun och inte delta. Detta kan göras 

antingen före, efter eller under intervjun. 

Vid intervjutillfället 

Grundläggande information om respondenten:  

Kön, roll i verksamheten, utbildning, antal aktiva år inom den ideella sektorn 

Verksamheten 

– Vilka är verksamhetens grundläggande uppgifter?  

– Vilken slags hjälp eller stöd är vanligast? 

– Vilka målgrupper kommer ni, huvudsakligen i kontakt med?  

– Hur viktig är er kristna grund?  

 

Ideella aktörens funktion 

– Vilka skillnader eller likheter finns det mellan ert arbete och det arbete som bedrivs av 

offentlig- eller privat verksamhet?  

– Finns det något särskilt som du vill lyfta fram i rollen som ideell aktör som skiljer er från 

offentliga eller privata aktörer på välfärdens område? – Är villkoren lika för alla 

välfärdsproducenter? 

– Vilka slags resurser har ni att fördela och var kommer de ifrån?  

– Är det så att ni i vissa fall, på grund utav kostnadsskäl, hänvisar hjälpsökande till andra 

instanser? T.ex. privat eller offentlig verksamhet? 

– Samarbetar ni med andra välfärdsaktörer? Om, hur fungerar det i sådana fall?  

– Hur skulle du definiera välfärd?  

 

Idéburen välfärd nu och i framtiden 

– Hur tror du att idéburen och ideell välfärd har förändrats i takt med att marknaden för vård 

och omsorg blivit allt mer öppen? – har det blivit någon förändring överhuvudtaget? 

– Hur kommer den ideella sektorn att utvecklas i framtiden? 


