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Förord 3

Förord

Länge talade de frivilliga organisationernas hjälpinsatser.tyst Välfärdenom
skulle skötas landsting och kommuner. Nu lägetstat, debattenär Iav ett annat.

den välfärdensvenska märks ökat intresse för frivilligt socialt arbete.om ett
Det frivilliga arbetet många viktigt komplement till samhälletsettses av som
insatser.

mångaFör det oklart vadär med frivilligt socialt arbete. råderDetsom menas
också delade meningar på vilket sådant arbete kansätt och bör kompletteraom
samhällets skyldigheter på det sociala området.

Socialtjänstkommittén S 1991:07 har tillkallats regeringen för göraattav en
Översynenallmän socialtjänstlagen.översyn syftar bland till tydli-av annat att

och klargöra socialtjänstensavgränsa uppgifter och ansvarsområden.gare
Kommittén har tidigare åri utkommit med delbetänkandet Rätten till bistånd
SOU 1993:30. huvudbetänkandetI avlämnas 1994 kommer kommitténsom
bland behandla det frivilliga sociala arbetet ochannat att socialtjänstens sam-
verkan med frivilliga organisationer.

Det saknas emellertid samlad kunskap allt det arbete uträttasom som
frivillig Av den anledningenväg. har kommittén uppdragit forskargruppen
vid Sköndalsinstitutet översiktligt kartlägga socialt arbeteatt inom frivilliga
organisationer i Sverige.

Lars Svedberg har samordnat forskargruppens arbete och utarbetat rapporten
tillsammans med Erik Blennberger, Kerstin Isaksson, Eva Jeppsson Grassman
och Roger Qvarsell. I inledningen uppläggning. Förfat-presenteras rapportens

med vid respektive kapitelrubriktarna och själva föranges namn svarar
innehållet i rapporten.

Rapporten innehåller inga ställningstaganden från kommitténs sida. Det vårär
förhoppning den skall bidra till ökad kunskap ochatt stimulera till debatt om
frivilligt socialt arbete i Sverige.

Stockholm i oktober I 993

Carl-Anders Ifvarsson
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Inledning

arbe-frivilliga socialaoutforskat fält detmånga aspekterundersökaAtt ett ur -
genomförtVi harspännande uppdrag.ochuppfordrandevarithar ett upp-tet -

tilldels anknytastudier ochempiriskadelsgiften göraatt egnagenom
frivilligsektom.kringteorierochkunskaper

begreppsbildningskiftande och oklarai denklarhetskapa vissFör somatt
ochnågra viktiga begreppinledningsvisvidiskuterarfrivilligsektornfinns om

svenska befolkningensdenundersökningDäreftermodeller. presenteras omen
och karaktärbåde omfattninginsatsemaskartläggerVi samtfrivilliginsatser.

framtidspotential.frivilliga arbetetsfrågor detberör om
inriktadesocialtuppmärksamhetenkapitel riktarinledandedessaEfter mot

utifrånBeskrivningarnaverksamheter.deras görsochfrivilligorganisationer
offentligamed denoch samarbeteinriktningstruktur,organisationemas
och derassammanslutningarnågra enskildaDärpå närbildsektorn. avger en

insatser.
modemochtvå svenska kommunerutgångspunkt iMed storvarav en-

frånhursedantraditionell redovisarochliten mansamt meren -
frivilligorganisationer.handskas medkonkretochhorisontkommunal ser

frivilligorga-samarbetsprojekt mellananalyserasochDärefter beskrivs tre
kommunensvid medvikt läggssocialtjänsten. Storoch mötetnisationer

uppstå i samarbetet.kankomplikationerliksom vid detjänstemän, som
bland beskriverockså bakgrundinnehåller historiskRapporten annatsomen

betydelse för denfrivilligorganisationemasdiakonins rollfilantropins och samt
välfärdspolitiken.framväxande

ifrivilligsektoms ställningbeskrivningkapitlensistadeI avger en
Storbritannien.ochFrankrikeDanmark, Tyskland,

resultat. Vi pekarnågra studiens viktigastesammanfattasavslutningenI av
utvecklingsmöjligheter.forskningsområden intressantaochpå angelägnaäven

förår viktig förutsättningpågått ochunderutredningen harmedArbetet ett en
undersök-visat intresse förmånga människorhar varitgenomförandedess att

gäller främstgenomfört. Dettillmötesgående studieri deoch varitningen
sek-för offentliganivåer, denolikaorganisationsföreträdare representanter

röda korsetspeciellt Svenskavill tacka allaforskare. Vi somsamttorn men
genomföra denmöjligtgjorde detekonomiskt stöd attgeneröstettgenom

redovisas ibefolkningsstudie rapporten.som
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Sammanfattning

kartläggning dengrundläggandemed denna göraSyftet är attrapport aven
och insatser. Dettaverksamhetersocialadessmed tonviktfrivilliga sektorn,

uppnåviförsökersyfte att:genom

modeller med hjälpochterminologigrundläggande begrepp, avpresentera-
förstås,ochsektorn kanfrivilligaden avgränsasvilka

derasfrivilliga insatserfolketssvenskakartläggningredovisa om-aven --
bestämningsfaktorer,ochkaraktärfattning,

områ-det socialainomverksamheterochorganisationerfrivilligabeskriva-
det,

infallsvinkel,från socialtjänstensverksamheterbeskriva frivilliga-
historiski Sverigeframväxtarbetetssocialaspåra frivilligadet genom en-

översikt,
fri-den socialatonviktländer, medeuropeiskafyrautblickargöra mot-

länder.i dessaställningvilligsektoms

innehållet kapitel.idet viktigastesammanfattning rapportensföljerHär aven

2kapitel 1 ochordvalmodeller ochBegrepp,

samhället.insatser iutför socialaolika instansermed fyraVi kan räkna som
offentliga sektorn,nätverket, densocialainformellafamiljen och detDet är

företag.organisationerfrivilliga samt
bildadesammanslutningarbeskrivaskanFrivilliga organisationer som

viss offentligharDeidéer eller intressen.utifrån människors engemensamma
och upplösasbildaskanorganisatorisk formnågon slagsochkaraktär samt

anslutningfrivilligförutsätterOrganisationernafrån myndighet.beslututan
syftar inte till privatmedlemskap,personligtnågon formoch menav

frivilligorganisationerräknar vi förutomfrivilligsektornekonomisk vinst. Till
sektorn.offentligadenarbetsinsatser inomfrivilligaäven
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Terminologi

Det finns flera terminologiska alternativ till frivillig ellerorganisation frivillig-
sektorn, till exempel ideell sektor, tredje sektor och idéburet arbete. Av dessa

finneruttryck vi frivillig lämplig övergripande benämningtermen mest som
området. Vi har för uttryck tredje sektor och ideell sektorargumenterat att som

mindre relevanta sammanfattande benämningar.är Termersom som
välgörenhet och filantropi har associationer svåradem använda.gör attsom
Uttryck idéburen ochorganisation idérörelse använder främstvi för attsom
beskriva verksamheter där just det idémässiga draget starkt framträdande.är

Frivillig organisation, frivillig verksamhet och frivillig insats

Frivillig verksamhet allt arbete, alla aktiviteter och insatserär sker inomsom
frivillig organisation eller sådanmed organisation huvudman.en en som

Arbetsinsatserna inom frivillig verksamhet kan utföras avlönadeen av an-
ställda eller oavlönade frivilliga. Med frivilliga viinsatser oavlönadeav menar
arbetsinsatser i princip fritt valda och bedrivs inomär organi-som som en
satorisk Denna organisatioriska kan frivilliga organisa-utgörasram. ram av
tioner, den offentliga sektorn eller företag.

Den sociala frivilligsektorn

Frivilligsektom mångfald olika organisationer, verksamheter ochrymmer en
insatser. Som grundläggande bestämning den sociala frivilligsektornen av

den i intention och handling primärt inriktad ökad förvälfärdatt äranger
individer och grupper.

Inom den sociala frivilligsektorn skiljer vi mellan direkt och indirekt social
inriktning. Med direkt social inriktning organisationer, verksamheteravser
eller insatser med välfärdsinriktning uttrycks i direkta relationer tillen som
brukarna eller med andra ord direkta hjälpinsatser.utgörs Omav
inriktningen istället utveckla välfärden opinionsbildning,är politiskatt genom
påtryckning eller ekonomiskt stöd till sociala organisationerattgenom ge
benämner vi den indirekt social inriktning.
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offentligafrivilligorganisationer och den sektornSociala

förhållandetmodell för beskrivning mellanVi skissartad socialager en av
offentligafrivilligorganisationer och den sektorn skilja mellanattgenom

rollfördelning och faktisk relation.avsedd
fråganvi främst hur sociala frivilligor-Med avsedd rollfördelning menar om

principiellt relaterar sin verksamhet till den offentliga sektorn,ganisationer det
för den verksamheten iklädavill vilken roll de önskvärdsäga attegnaser som

då med uttrycken avantgarde,särskiljer fyra olika roller komplement,sig. Vi
ochalternativ ersättning.

verksamhet pionjärarbetefrivillig organisation kan betrakta sinEn ettsom
dåtill offentliga insatser. Organisationen sig detoch förelöpare ser somen

uppfattar verksamhetarbetets avantgarde och inte sin revirsociala ett attsom
bevaka.

till den offentliga sektornOrganisationerna kan komplementettvara som-
välfärdsförstärkare. Som parallellparallell eller extra ärresurssomresurs

komplement i den betydelsen driver verk-frivilligverksamheten attett man
område och den offentliga sektorn.samheter inom typsamma av samma som

samhälle väl utbyggd offentlig välfárdsapparat kommer sannoliktharNär ett en
komplement ifrivilliga organisationer uppfatta sig mening.att som en annan

då välfárdsnivånhöja insatserhandlarDet ettatt annatgenom avsnarare om
arbete, resursmässiga ellerden offentliga sektorns insatserslag än som av

den offentliga sektorn. handlar medprincipiella skäl inte kan krävas Detav
välfardsförstärkare välfärdenandra ord topparatt extra somom vara en

nivågenerella tillförsäkras offentlig verksamhet.denutöver som genom
verksamhet betecknas alternativ tillOm organisationens ettsom myn

någon konkurrensförhållande. Verksamhetendighetens handlar det typom av
område frånhar karaktär skiljer den motsvarandesomavser samma men en

dåAlternativ betydelsenverksamheter inom den offentliga sektorn. har av
bådeinom frivilligsektomoch det innebär verksamhetenvariant att man ser

ocksåoffentliga sektorn legitima. alternativ kan betydaoch den Men isom
myndighetenhandlar här ochstället för. Konkurrensen överersättaatt taom

skiljer mellan bli utförare ochverksamheten. Vi ersättareatt som av som
välfärdsinsatser.förgarant

föranvänder övergripande rubrikUttrycket faktiskt relation som en sex
frivilligorganisationer denområden relationen mellan sociala ocholika rörsom

områden ordenoffentliga sektorn. kan antydas med kunskap, värdering,Dessa
påverkan, kontroll och finansiering.samarbete,

påverkan intresse.områden inte minst diskussionendessaInom är stortom av
påverkaorganisation kan varandraoffentlig myndighet och frivilligEn en

svårbedömdbåde olikhet. Enflera i riktning likhet ochsätt, motmot men
frågeställning myndighetsorganiserade socialahur frivillig- ochviktig är

påverkar fråga omfattningen insatserna. Denvarandra iinsatser avom
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organisationer kan uppfattassektorn och frivilliga korre-offentliga som
ökar inom den kategorin minskar de i denOm insatsernasponderande kärl. ena

föreställning kan betecknas idén ochandra. En växtmotsatt som om gemensam
också viktigtvissnande. Det uppmärksammaeventuellt är att attgemensamt

påverkarbara kvantiteten varandrasorganisationer intemyndigheter och av
insatserna.främst karaktärenkanskeinsatser utan av

Sverige befolkningsstudieiFrivilliga insatser en-
kapitel 3

från kartläggning svenska folkets frivil-resultatenkapitel 3I presenteras en av
karaktär, bestämningsfaktorer och framtidspo-omfattning,derasliga insatser:

riksrepresentativtslumpmässigt valtUndersökningen byggertential. ett ur-
år.åldern 16-74befolkningen ival av

vadarbete betydligt vanligare i SverigeResultaten visar frivilligt änäratt
åråldern 16-74 hade utförtbefolkningen ikanske föreställer sig. 48 % avman

12-månadersperiod mättillfället,föregickfrivilliga insatser under den mänsom
siffra. länderutsträckning kvinnor. Detta hög Ii äränstörre somen

särskilt väldär det frivilliga arbetetStorbritannien och USA, varaanses
frivilligt aktivobetydligt högre andel befolkningenutvecklat, endastär aven

befolkningen i Sverige.jämfört med
åråldern 60-74 genomsnittfrivilligt aktiva det de i iBland de är ärsom som

månad. 60 hadeMajoriteten de frivilligt aktiva %arbetar flest timmar avper
samladeendast organisation. organisationstyputfört insatser inom Den somen

så ofta fri-idrottsorganisationer. Kvinnor dubbeltflest aktiva mänvar somvar
verksamma inom socialt inriktade organisationer.villigt

bestämningsfaktorer och karaktärDet frivilliga arbetets

bestämningsfaktorer gick sammanfatta ifrivilliga insatsemas antalDe att ett
tillgångsådant med betydelsen ha tillEtt har socialagöramönster. attatt av

från undersökningen tyder variationema det gällerResultaten närattarenor.
olika befolkningsgrupper i utsträckning harfrivilliga insatser inom görastor att

där frivilligachanser befinna sig i situationer insatsermed skillnader i att
utförs.

åldersinResultaten visar människor i förvärvsar-att mest upptagna som
ihemmavarande olika åldrar, arbetar frivilligtbetande och med barn i större

och barnens fritidövriga Förvärvsarbete, barnutsträckning ärän grupper.
tillgång många sociala I denfaktorer till olikaexempel arenor.som ger

minst vanligt.åldersgruppen inom populationen frivilligt arbete Detäldsta var
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måste för fåsamhälleligt exponerad möjlighettycks att attsom om man vara
frivilliga insatser.göra

också tillgång tillBetydelsfullt sannolikt har därär rättatt stegetman arenor,
frivilliga insatserna kort i resultaten stödstill de är ett attresonemang som av-

frivilligt privatanställda. frivilligaoffentligt anställda oftare arbetar Deän
också förknippadekanske härvidlag kan med särskildainsatserna ses som

framstårså härigenomkulturella värderingar. kallade tärande sektorn iDen
belysning.en ny

tillhörighet ochhade med socioekonomisk ekono-Ett mönster göraattannat
LO-medlemmar arbetar frivilligt i mindre utsträckning tjän-miska änresurser:

oftaMänniskor bor i hyreshus mindre frivilligt aktivaärstemannagrupper. som
bostadstyper.människor i andraän

påverkaAtt inflytande och kunnaha

då frivilligt centrala inslaget i svenskaVad människor arbetar Detgör som
såfrivilliga visade sig inte hjälpa mycket hafolkets insatser att attvara som

påverka.och överlägset vanligaste frivilliga insatseninflytande Denatt var
65 de frivilligt aktivanämligen styrelseuppdrag och administration. % hadeav

sådana Majoriteten dessa hade blivit ombedda detta.utfört insatser. göraattav
LO-medlemmar i mindre utsträckning verksamma inom styrelse ochvar

frivilligaadministration tjänstemän. Det styrelse-admini-än engagemanget,
strationsuppdraget det faktum blivit ombedd alla dessa för-attsamt man -

Påhållanden sålundahar socioekonomiska bestämningsfaktorer. grundval av
tolkning frivilligt utifråndessa resultat i kapitlet preliminär arbetegörs en av

Individens socioekonomiska placering i samhället harresursperspektivet. inte
vilka sociala befinner sig, har ocksåbetydelse för honbara utanarenor

frågamöjligheter situationerbetydelse för hennes i de det användaär attom
påverka samhälleliga skeenden. Frivilligt arbetetillgängliga och blirresurser

måste ocksåinte bara uttryck för människors handlingarhärmed utan ses som
välfärdsresurser ojämnt fördelade.uttryck för medborgerliga socialtärsom

tidAtt ge

ha tid arbetar frivilligt vadvanligare de kanDet minst änär att antas mersom
gäller för handlar människor i de bam-andra Det mestgrupper. omsom

åldrarna, också människorintensiva heltidsarbetande ochmen om om som
frivilligthjälper anhöriga, och De redanregelbundet vänner grannar. som var

också i utsträckning andra tänka sigengagerade kunde större än att engagera
framtiden, resultaten. Till detta kommersig i frivilligt arbete i visar detnytt att
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de i socioekonomisk bemärkelse resursstarka oftare övrigaänvar som grupper
aktiva det gällde frivilligt arbete.närvar

faktum någonDet utfört frivillig insats emellertid ingentingsägeratt man om
insatsernas omfattning och karaktär. Det visade sig nämligen ådet sidanatt ena

de mindre resursstarka i socioekonomisk åbemärkelse och den andra deär
kan ha tid bär den tidskrävande verksamheten iantas gottsom somom upp

organisationerna. Lågutbildade människor bor i hyreslägenhet,personer, som
äldre människor det vill inom vilka färre vad isäga ängrupper personer som-
övrigt gäller engagerade i frivilligt arbete de välär sig deär när engagerat-

till del sköter penninginsamling och direkta hjälpinsatser i organisa-storsom
tionerna. Dessa insatser kräver mycket tid. Ett resultat illustrerartyper annatav

förhållande. Bland de frivilligt aktiva utförde LO-medlemmar isamma genom-
flersnitt timmar frivilliga insatser åldernSACO-medlemmar. 60-Män iänav

år åldersgrupp74 den enskilda bland de frivilligt aktiva i genomsnittvar som
månad,arbetade flest timmar åldersgruppmedan kvinnor i deper samma var

i omfattning utförde direkta hjälpinsatser.störstsom

Direkta sociala insatser

Resultaten undersökningen visar endast mindre del frivilliga insat-attav en av
har direkt hjälpkaraktär. Ungefär 8 % svenska folket hade varitserna en av

engagerade i frivilliga någonhjälpinsatser inom organisation åretunder före
mättillfället. 6 % befolkningen hade utfört direkta hjälpinsatser inom detav

med relativt grovmaskig kategorisering kallade för socialt inriktadesom en
organisationer. Denna insatser vanligare bland kvinnor blandäntyp av var
man.

flerAvsevärt hade utfört informellt socialt arbete 28 %. Det hand-personer -
lar regelbundna hjälpinsatser, någonanknytning till organisation, förutanom

och anhöriga individen inte sammanbor med. Tillvänner störstagrannar, som
delen visade sig dessa insatser handla hjälp till anhöriga.om

Det frivilliga arbetets framtidspotential

Resultaten tyder det frivilliga arbetet i Sverige har potential föratt en
framtiden. betydandeEn andel svenskarna idag i frivilligtengageradeärav

Mångaarbete. bland kan sigdem tänka sig i ytterligare frivilligaatt engagera
Äveninsatser i framtiden. bland de icke aktiva finns detror attnu grupper som

kommer börja arbeta frivilligt åren.inom de närmasteatt
Svenska folket tycker viktigtdet ha i samhälls-äratt att ett engagemang

visar Frågan månproblemen, resultaten. emellertid i vad människorär är
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offentliga sektorns verksam-denavlasta ellerbidra tillberedda ersättaattatt
stöd förundersökningeniinsatser. Resultatenfrivilligaheter svagtgergenom

ansåg de frivilliga organisa-inte hellerintervjuadesådan utveckling. De atten
den offentligavård social serviceochde uppgifterskationerna överta somav

för.tradition harsektorn svaratav

någrafrivilligorganisationerinriktadeSocialt -
4kapitelkaraktäristikagrundläggande

kapitel 3belystes ibefolkningsperspektivdetkapitel 4 byter ettI motsom
frivilligorganisationer dessutomutgår frånVi ärorganisationsperspektiv. som

del deansenligsociala insatser. Enutför direktaochriksorganisationer avsom
sker i regi dessaorganiserade former,iutförssociala insatserfrivilligt avsom

organisationer.
såväl in-frivilligorganisationer,forskningenantyda hurinleder medVi att om

speciellt värdet denbetonasHärnordisk bottenternationellt ut. avsersom
hurinriktningmed sin starkaforskningstraditionen utrönanorska att

organisationer kan tolkas.frivilligaochmellansamspelet staten
riksorganisationer56undersökningkapitletI presenteras som genom-aven

kartläggande,undersökning harvårt uppdrag. Dennaförinomförts enramen
överblickläsarenförsökerhjälp vi övermeddeskriptiv ansats, engevars

Datainsamlingen har skett iverksamhetsfält.och derasfrivilligorganisationema
organisationerna.förmedintervjuerform representanterav

mycketkonstaterar vimålgruppstypologiseringenkelGenom att storenen
organisationsintill, betraktarviorganisationerdeandel vänt egenosssomav

ochtrossamfundenTillsammans medklientförbund.ellerhandikapp-ettsom
riks-överväldigande delen allade denorganisationernahumanitärade utgör av

spännvidd mel-finnsinsatser. Detdirekta socialautförorganisationer storsom
därför demVi talar härsocial inriktning.harorganisationerdelan om somsom

reli-organisationerna, dehumanitärahänför deVitillhörande olika rörelser.
ibland kallas idé-till detnykterhetsorganisationemasamfunden ochgiösa som

organisationsvågoma. Handi-i de förstautgjorderörelsen. Denna stommen
föräldra-kvinnoorganisationerna ochinvandrar-,pensionärs-,klient-,kapp-,

identitetsrörelser,ochhänföras till intresse-däremotkanföreningarna som
organisationsväsendet.modernatillväxten i detväsentlig delutgör aven

organisationerinslagökandedet finnskapitlet konstaterasI ettatt somav
lösaavsiktenvill däregenorganisering, det ärolika säga attbygger gruppers

också gradhögvisarVår beskrivningproblem.den avengruppensegna
undersöker,organisationerkontinuitet bland denochstabilitet typ somav

Åtskilliga di-frivilligorganisationer görheterogena.mycketde är somatttrots
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rekta sociala insatser har mycket gamla uppståttDe har under alla de fyraanor.
genombrottsvågor karaktäriserar frivilligsektorns framväxt och de verkarsom

helt olika utveckling till mötes.

Ekonomiska betingelser

När det gäller de ekonomiska betingelserna organisationernas beroendeär av
frånekonomiskt stöd den offentliga sektorn mycket medan de med-stort, egna

lens andel de totala verksamhetskostnaden anmärkningsvärt liten, liksomärav
frånandelen insamlade medel och bidragen från andra finansiärer. Generellt

verkar organisationernas beroende ekonomiskt frånstöd den offentligasett av
sektorn ha år.ökat under Under 1990-talets första år har emellertidtresenare

klar majoritet organisationer fått mindre frånanslag kommuner ochen av
landsting, samtidigt den övervägande delen organisationerna fåttsom ettav
ökat statligt stöd. Tendensen för 1993 de statliga bidragen ocksåär slutaratt nu

öka. Samtidigt åtstramningarmed dessa har emellertid antaletatt löne-
bidragsanställda ökat snabbt. Vi för ingåenderelativt diskussion kringen
frivilligorganisationernas anknytning till och starkanära ekonomiska beroende

offentliga sektorn.av

Medlemskap, aktivitet och anställningar

I kapitlet ocksågranskas medlemskap, insatser och anställningar organi-inom
sationerna. linjeI med aktuell forskning frivilligorganisationer åt-görom en
skillnad mellan medlemskap och aktivitet. slårVi fast de studerade organi-att
sationerna har avsevärd utbredning i form medlemskap. Vi finner där-en av

betydligt lägre aktivitetsgrad. Aktivitetsnivån skiljer sig mycketemot en
mellan de olika organisationstyperna. Det tycks inte finnas några enkla sam-
band åmellan sidan organisationernas ålderstorlek eller åoch den andraena
deras medlemmars aktivitetsgrad.

Andelen medlemmar direkta socialagör insatser l3 allautgörsom av som
överhuvudtaget insatser inom organisationerna.gör Denna uppgift identiskär
med de uppgifter de aktiva själva lämnat i befolkningsstudien kapitel 3.som
Den andelen socialt aktiva har handikapp-största och klientorganisationerna

organisationer kvinnojourer och brottsofferjourersamt denya samtsom
frikyrkliga samfunden. Vi också några uppgifter kring de frivilligaspresenterar
medverkan inom organisationerna. De frivilliga utför huvuddelen allaav
sociala insatser, de också viktiga insatser förgör utbildning ochmen
information vid penninginsamlingar.samt
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verksamheterutbudEtt brett av

verksamheter. fem organisatio-brett utbud FyraOrganisationerna har ett avav
rådgivning.såväl verksamheter kontaktpersoner ochhushar öppet somner

driverolika slag, rättshjälp och be-hälften mottagningarOmkring har gerav
tillhandahåller logi och Ettfjärde organisationhandlingshem. Var mönstermat.

åren organisationernahar majoritetunder deresultaten visari senasteatt en av
volymenverksamheter samtidigt ökatsitt utbudkoncentrerat som man avav

dessa insatser.
påfallande Visociala insatser haranställda direktaAntalet ärgör stort.som

socialt inriktade verk-frivilligorganisationerna bedriverkonstaterakunnat att
både frivilliga och anställda i deomfattning,samheter i avsevärd genomgenom

bild fram organi-undersökt. Enriksorganisationer vi växersammantagen av en
många antagligenomfattning försociala insatser isationsvärld där görs somen

iMånga och insatser verkar ske detverksamheterokänd.är tysta.

på närstudie sjufältetFrivilliga verksamheter aven-
5organisationer kapitel

kapitel frivillig, socialt inriktadbeskrivs i dettahjälp sju fallstudierMed av
eftersomfortsättning kapitel 4Kapitlet i visstverksamhet. utgör motto en

resultatkonkretisera del desyften illustrera ochdess är attett en av somav
exemplifiera organisa-föregående kapitel. handlari Det attpresenterats om

organisationernas ekonomiska betingelser,verksarnhetsformer,ochtionstyper
förhållandefrivilliga organisationernasförhållandet anställda ochmellan samt

kapitlet läsarensyfte medoffentliga sektorn. Etttill den är attannat ge en
områdetfrivillig verksamhet inom det sociala inärvarokänsla vadav

sålunda tillnågot. begränsar sig inte riks-för PresentationenSverige kan vara
organisationer.

frivilliga organisationeromfattar sjunärstudieDen presenteras somsom
skriftligtskedde dels grundvalDatainsamlingensociala insatser.bedriver av

olikahalvstrukturerade intervjuer medmaterial dels i form längre, represen-av
organisationer gjordesUrvaletverksamhet.för organisationernastanter av

mångfald och heterogenitetbild denför vi skulle kunnastrategiskt att ge en av
mål ocksåövergripandesociala frivilligsektom. Ettpräglar den attvarsom

mångavänder sig tillverksamheterskulle speglafallstudierna tillsammans som
samhället.olika igrupper
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Sju fallstudier

två fallstudierDe inleder genomgången generalistorganisationer:är storasom
Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission. Frälsningsarmén bedriver
sociala insatser hela landet, har tyngdpunkten i sin verksamhetöver i stor-men

Bådastäderna. långorganisationerna har historia med i 1800-talet ochrötteren
de har idag omfattande och vittförgrenad social verksamhet. Deras socialaen
insatser utförs huvudsakligen anställd personal.av

Därefter beskriver vi frivilliga organisationer alla exempeltre utgörsom
fjärde vågens rörelser de har tillkommit efter andra världskriget. Det är-
fråga handikapp- och klientorganisationer olika slag:om av

Bröstcancerföreningarna och deras riksorganisation BRO, bildades isom
slutet 1970-talet, lokalförening Riksförbundet för social och mentalav en av
hälsa RSMH, rörelse tillkom i slutet 1960-talet, brukar-samt etten som av
kooperativ för funktionshindrade i Stockholm STIL Stockholmskooperativet-
för Independent bildatLiving, under 1980-talet. Alla specialistorganisa-ärtre
tioner där insatserna riktade till den Inslagetär frivilliga in-egna gruppen. av

betydligt i de tidigare nämnda organisationerna.är större änsatser
tvåSlutligen frivilliga, socialt inriktade verksamheter härrörtar upp som

från 1990-talet:
beskrivsFörst Kvinnogardet påexempel de lokalautgör ettsom grupper som

under decennier vuxit fram och där människor fråga.samlas kringsenare en
Kvinnogardet har karaktär informellt nätverk, där mindre aktivaettav en grupp
mobiliserar kvinnor aktioner huvudangelägenhet.rörrunt som gruppens

Slutligen beskrivs lokalt framvuxet glesbygdsprojekt Närprojektet. Dessett -
mål erbjuda boendeservice till äldre och handikappade påär landsbygden,att

Gotland. drivs iDet utsträckningöstra frivilliga insatser.stor genom

Socialtjänsten och de frivilliga organisationerna
kapitel 6

kapitel 6I undersökning socialtjänstens officiella politik ochpresenteras en av
faktiska samarbete medde frivilliga Tvåorganisationerna. kommuner har stu-
derats. Dessa valdes sådant de skulle bild skillnadersättett att ge en av
avseende geografiskt läge, kommunens storlek och politisk majoritet. Vi valde
Västerås, kommun invånare,med 120 000 borgerlig majoritet och social-en en
tjänstorganisation nyligen gjorts efter beställar-utförarmodell. Somsom om en
kontrast valde Gällivare, liten kommun i Norrbotten med invånare22 000en
med socialistisk majoritet och med traditionell organisering socialtjän-en av
sten.
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frågeställningar studerades:Följande

för frivilligt socialt arbete utomciella politikkommunens1 Hur ser
denna politik kan finna i socialtjänstenuttryck förVilka konkreta2 man

avsågs ekonomiska bidrag dels kontakter och samarbetespecifikt delsMer
utför direkta sociala insatser.med föreningar som

från beskrivning hur kontakternaundersökningenResultaten ut,en av serger
fångar frågorcentrala förpolitik ochtendenser i kommunernasvisar upp

dock begränsadgeneraliserbarhetfördjupad diskussion. Resultatens är genom
tvåundersökningen gällt endast kommuner.att

på med politiker och anställda inom social-intervjuerUndersökningen bygger
Vi komplette-i frivilligorganisationer.verksammatjänsten medsamt personer

och utredningar socialtjän-med igenom beslutintervjuernarade röratt som
föreningar.och samarbete medbidragsgivandestens

tvålikheterna mellan de kommu-tendensen i materialetviktigasteDen är att
betydligt fler vi förväntat.änärnerna

bådafann enighet i kommu-den officiella politiken videt gällerNär storen
åsikts-politiskaönskvärda i den frivilliga sektorn Dedet växer.attomnerna

för denna tillväxt och vilketsig i hur metodernaskillnaderna visar man ser
till socialtjänstens verksamheter. Härförhållande frivilliga sektorn bör haden

båda Tydligast kommmer detta tilli kommunerna.föreligger dock oklarheter
den frivilliga sektorns rollVästerås. Alla intervjuade beskrevuttryck i som

Västeråsnyligen införts i underorganisationdenkomplementär. Men som
frivilliga organisationer ellerför företag,enighet har dörrenpolitisk öppnat att

offentlig verksamhet.få minst den Iroller, inteandra kan ersättaresom avnya
hållning politikernas beskrivning kom-försiktig därGällivare fanns avmeren

med den verklighetambitioner stämde bättrepolitik och överensmunens
fann i kommunerna.

politik studerades blandför kommunernaskonkreta uttryckenDe annat
regler gällde förvilken policy och vilkagranskadeatt sommangenom

likartad tendens de ekonomiskaföreningar. Enanslagsgivning till attvar
nedskärningar inedskärningar eller hotförblevbidragen utsatta omsamma

till de ambitioner politikernafaktum stod i kontrastbåda kommunerna. Detta
organisationernasville öka de frivilligahandlade desig ha ochsade attomsom

insatser.
förändrats i för-för bidragsgivningbåda harkommunerna principernaI

markering vilka slags verk-år. tydligarehållande till tidigare Dels görs aven
ökad kontroll ansökningarbör stöd, dels skeroch insatsersamheter avgessom

från scha-likartad utveckling bortfinnsuppföljning bidragen. Detoch enav
förmån för riktade bidrag tillbidrag tillblonmässigt utbetalade allmänna

båda kommu-prioriteras iför ungdomar i riskzoneninsatser.sociala Insatser
bidraghårdast nedskärningarna i allmännadrabbas ärDe avsomnerna.

fåttmångamedlemstal och aktiviteterpensionärsföreningarna, med storasom
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ansenliga bidrag tidigare.
faktiskaDe kontakterna och samarbetet med den frivilliga sektorn har Ökat i

båda kommunerna. I utsträckning handlade dock ökningen kontakterstor av
frånstyrning, kontroll och uppföljning kommunens sida.om

Konkreta samarbetsförsök finns i båda kommunerna, utvecklade inommest
missbrukssektom. äldreomsorgInom och inom andra delar individ- ochav
familjeomsorg flera trevande försök pådär bristen kunskapgörs ochärmen
behovet metodutveckling tydliga. Det fåtycktes enklare till stånd kontak-attav

i Gällivare, den lilla kommunen, där ocksåvi fick intryck detter attav var
på frånlättare initiativ frivilliga.att ta vara

tillfrågadeslokala föreningarDe sin kommunen berättadesom om syn om
problem och inför knappheten drabbar dem kommu-näroro resurser som

har finns småHär skillnad mellan och före-ont storanerna om pengar. en
ningar, där de mindre kände sig hotade. Flera föreningar ocksåuttrycktemer
tveksamhet till kommunens initiativ delar socialtjänstensöveratt ta av
verksamhet.

idéAtt förverkliga kapitel 7en

I detta kapitel i form fallstudier några ingående exempel kon-ges av mer
takter och samarbete mellan socialtjänsten och de frivilliga organisationerna.

visarExemplen socialjänsten den frivilliga verksamhetens perspektiv. Ettur av
de exempel beskrivs handlar missbruksvård, där de frivilligas insatsersom om

lång tvåhar tradition. De andra exemplen äldreomsorg och ungdoms-rören
vård, där det finns intresse för kontakter och där initiativett stort nya nya

kommunerna. Syftet med dessa exempel dels inspira-äruppmuntras attav ge
tion och idéer, dels visa möjligheter och begränsningar och hur kanatt man
handskas med dem.

Frivilligt socialt arbete historisk översikten-
kapitel 8

Syftet med kapitlet översiktlig historik den roll det frivil-är överatt ge en som
påverkatliga sociala arbetet spelat och hur det påverkatsoch socialpoli-denav

tiska utvecklingen i Sverige århundradena.under de senaste
Problemen och konflikterna kring ska hand och för detavem som om ansvara

åtminstonefattigas försörjning har funnits sedan tillkomsten nationalstater-av
under 1500-talet. lutheranskaDen samhällsläran alla människorattna angav

stånd, hushållet,tillhörde skilda sociala församlingen och hadetre staten, som
för det ekonomiska, andliga respektive politiska livet. Om husbondenansvar

inte kunde eller ville försörja dem ingick i hushållet skulle församlingensom
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undersåtarsträda in, och i sista hand ansvarade eller kungen för alla välstaten
Äldre fattigvård fattigvårdslagstiftning såledestiders och kanoch hasägasve.

nivåernafram följd intressekonflikter mellan de olika i detväxt som aven
samtida samhällets sociala organisation.

följd konflikter och den njugghetSom dessa visades de fattiga för-av somen
fler tillhörde sakta framväxandesökte allt den medelklassen attsomgrupper
olika för försörja dem inom denbygga drab-system att egnaupp gruppen som

försörjningssvårigheter. försäkringsväsendebades Detta kom ingå iäven attav
moraliskt uppfostringsprogram. Försäkringsprincipen anslöt till deett en av

viktigaste ideologiska principerna för den sociala verksamheten under 1800-
Ävenhjälp-till-självhjälp. italet, nämligen vad kallades den socialpoliti-som

försäkringsprincipenreformverksamheten spelade viktig roll.ska en

filantropiFöreningar för välgörenhet och

på flera föreningarMed början 1810-talet bildades i Sverige syftade till attsom
intensifiera och den enskilda välgörenheten. Bakgrunden till dettaorganisera

påtagligt mångafattigdomen vid denna tid ökade och rädda föratt attvarvar
påverkaskulle komma hela den sociala och politiska utvecklingen.denna att

Välgörenheten riktades dels till nödlidande hade levt inom ellersom var
befryndade med den samhällsklassen, dels till värdiga fattigaegna som

svårigheterdrabbats förskyllan.utanav egen
påtagligskedde bådeUnder 1800-talets lopp feminisering filantropinen av

aktivatill vilka medlemmar i de olika föreningarna ochom man ser som var
ideologiskauppmärksammar de inslagen i föreningarnas ochom man program

verksamhet. skildaTanken och kvinnor hade egenskaper och uppgiftermänatt
samhället hade tvekan betydelse föri denna omorienteringstorutan av

frånfilantropin patriarkal välgörenhet till personligt inriktad tillhjälp själv-en
hjälp.

inslag i 1800-talets filantropi skolhem ochEtt de institutionerannat var som
framför allt för olika barn och ungdomar efter initiativinrättades grupper av

från enskilda föreningar eller stiftelser olika slag. Gemensamt förpersoner, av
förutom den filantropiskadessa skolhem och institutioner avsikten deattvar

inriktning.hade pedagogisken
filantropiskaYtterligare inslag i den verksamheten fick ökad betydel-ett som

l800-talet de undersökningar olika sociala förhållandenunder var somse av
pågenomfördes enskilda eller initiativ organisationer eller stiftelser. lav av

undersökningar både omfattande och för sin tidflera fall dessa veten-var
skapligt banbrytande.

den filantropiska verksamheten fick betydelse för denDen störstgren somav
många föreningarsocialpolitiska utvecklingen dock de och samarbets-var

påverkasåg uppgift försökaorganisationer sin viktigaste ochatt statsom som
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sociallagstiftningen fattigvården.reformera och förbättra böcker,kommun Iatt
tidskriftsartiklar försökte påvisapamfletter och de sociala problemenattman

sådan svårighetsgradomfattning och det krävdes omfattandeattvar av en
bådefrån och kommun för dem.insatser komma till med Medrättastat att

påtryckningarfrånbörjan 1910 fick dessa konkret betydelse för den
reformverksamheten.socialpolitiska

förMotsättningarna mellan företrädarna den enskilda respektive den offent-
sociala verksamheten ökade dock under mellankrigstiden och blevliga särskilt

efter andra världskriget. berodde socialpolitisktydliga Detta dels ochen
mobilisering särskilt inom socialdemokratin, dels framväxtenideologisk av

företräddeorganisationer de professionella inom denstarka som grupperna
vården mångaoch Som följd detta tystnadeoffentliga omsorgen. en av av

företrädarna för de frivilliga organisationerna, och de deltog alltmer sällan i
offentliga debatten.den

fåttefterkrigstiden har dock föreningar etableratsUnder typen ny av som
för den socialpolitiska debatten. Det gäller det antal patient-,betydelse stora

brukar- och föräldraföreningar bildats.klient-, som

kapitel 9 10Utblickar Europa ochmot

många spelar de frivilliga organisationerna viktig rolleuropeiska länderI en
sjukvård våroch social service. undersökning frivilligainom I den sektornav

några anspråkdärför inkluderat utblickar andra länder,har mot utan
vårtfullständighet. kapitel vänds blicken nordiska grannland Danmark.I 9 mot

Vår utgångs-kapitel 10 Frankrike, Tyskland och Storbritannien.I presenteras
få delspunkt i valet länder har varit önskan bred erfarenhctsram:attav en en

ville spegla utvecklingen i närliggande nation, dels ville inkluderaen oss
frågaländer med helt tradition i socialpolitik och det gällernären annan om

frivilliga roll denna.den sektorns i

Danmark

lång vårdfrivilliga organisationer förmycket tid har ochSedan ansvarat
i Danmark, inte minst institutioner. När välfärdssamhället byggdesomsorg

samförståndii samhällets regi skedde detta med organisationerna. Juut
och verksamhet samhället dess bättre, vidasnabbare övertog var enmer

hållning osynligaspridd bland organisationerna. Frivilliginsatserna blev i
danska socialpolitiska debatten de hela tiden utfördes ochden trots att

frivilligorganisationerna i antal.växte
påbörjade långsiktig satsningbörjan 1980-talet socialdemokraternaVid av en

vårdenexperiment och försök för utveckla och i Danmark.att omsorgen
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också behovet kraft-uppnådde politisk enighet kringbred göraMan attaven
utifrånfastän dessa satsningar kom skefrivilligsektorn,fulla satsningar att

utgångspunkter. ledde bland tillideologiska intressen och Dettaskilda annat
för frivilligsektorn under socialdeparte-inrättandet utskottett permanentav

synliggöra och underlättaintensivt detUtskottet har attsatsatmentet.
skapa nationellt försociala blandfrivilliga arbetet, annat att ett centergenom

satsningar har den danskaarbete. Vid sidan dessafrivilligt staten avsattav
och utveckla frivilligt socialt arbete.för stödjasärskilda attpengar -

uppifrånpåbörjades initierades utveck-utvecklingSamtidigt med dennaatt en
den förra,underifrån. styrdes delvis skäl detling Den somav sammasenare

drivkraft.hade delvismed socialstaten,vill missnöjesäga men en annan
förändrade strukturellautveckling och be-följd bland dennaSom annat avav

i alla dess formerexplosion frivilligarbete underhar det sketttingelser aven
verksamheter har i regi frivil-l990-talet. Vissaoch början1980- startats avav

såsomuppstått självhjälpsgrupper.andraligorganisationerna medan spontana
utsträckning beroende ochfrivilligorganisationerna idanskaDe är stor statav

sina verksamheter, de har antalför finansierakommun även störreettatt men
Utifrångäller för Sverige. frivilligorganisatio-inkomstkällor vadandra än som

faran organisationerna ska bliperspektiv tycks den största attvaranunemas
Från många håll påpekas risken medkallas för socialadet entreprenörer.som

upprätthålla ifrågasättandesin granskande ochfrivilliga ska kunnade inteatt
kommunaliserade och mista sinbli vad benämnt 34funktion, utan man

egenart.

Tre länder

frågor: Vilken ställning har dendiskuteras kortfattat följandekapitletI
Storbritannien Vilken roll spelarFrankrike, Tyskland ochfrivilliga sektorn i

organisationerna producenter social väl-socialt inriktade frivilligade som av
sjukvård, social service och omsorgfärd inom-

alla moderna välfärdssamhällen harländerDe ärpresenteras somsom
också för socialpolitiken viktigaskiljer sig ibetydelsefulla likheter men som

frivilliga organisatio-områden. dock de socialt inriktadesamtliga spelarI tre
sjukvård Under det decennietför och social service.viktig roll senasteennerna

fått och framskjuten ställning,alltmer artikuleradden frivilliga sektornhar en
och producent inom det sociala fältet.både i samhällsdebattentema somsom

frånför Frankrike och Storbritannien. Förväntningarnagäller särskiltDet
påtagligt. handlarpå frivilliga organisationerna har ökat Detsamhällets sida de

den offentligaorganisationerna ska kompletterabara villinte att attom man
också vill de skainsatser,servicen, sina ersättaattutan att manomgenom

tillhandahålla och effektivare utbud servicebilligaredenna att ett avgenom
tydligt Storbritannien.särskilt iverksamheter. Detta dragoch är
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Frankrike

Frankrike användsI uttrycket föréconomie .vocfiale beskriva den frivilligaatt
och dess Förhållandetsektorn verksamheter. mellan och den frivilligastaten

sektorn har historiska skäl präglats hållningömsesidigt avvaktandeav av en
konkurrensförhållanden rått.har oftaoch Sedan början 1980-talet har dockav

förändring kunnat iakttagas.en
1983 genomfördes formellt omfattande decentraliseringsett storten av

avstånd det franska samhället med bland konsekvenser för social-annat
politikens organisation och ansvarsförhållanden. frivilligaDe organisationerna

blivit viktigthar instrument och samarbetspartner det gällernärettnu en
områdetdecentraliseringens genomförande det sociala i kommunerna.

Under hela efterkrigstiden har emellertid frivilligade organisationerna haft
sjukvårdbetydelse inom och inom den del det sociala fältet kallas förav som

sociale. Organisationerna driver verksamhet i olika former:action de genomför
eller utför uppdragsverksamhet den offentliga sektorn.egna program

Ungefär 90 000 organisationer verksamma sjukvårdinom inomoch detär
området.sociala De frivilliga organisationernas finansieringsstruktur varierar,

finns generelltdet inslag ökande ekonomiskt frånstöd den offent-ettmen av
liga sektorn.

Tyskland

Tyskland den frivilligal sektorn integrerad del samhällets maktstruk-är en av
ekonomiskt och politiskt förhållandemed stabila allianser i tilltur staten- -

politiskaoch de partierna.
social välfärd sjukvårdInom hälso- och har den frivilliga sektorn isamt

Tyskland utomordentligt förhållandestark position, och dess till präg-statenen
långtgående samförståndlas och samarbete. Med stöd subsidiaritetsprin-av av

cipen i sociallagstiftningen har socialt inriktade frivilliga organisationer i
praktiken monopolställning områdeninom vissa för social service.nästan en

i huvudsak välfärdsorganisationerDet har denna ställning.är storasex som
Dessa utför all social service områdeninom de barn ochrörmerparten av som
familj, äldre och handikappade ungefär tredjedel sjukvård.allsamt en av
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Storbritannien

I Storbritannien verkar antal frivilliga organisationer inom hela detett stort so-
området.ciala Bland dessa intar de organisationer har legal statussom som

Charity speciell ställning. Det finns idag ungefär 166 000 registrerade cha-en
rities.

socialt inriktadeDe organisationerna har sedan andra världskriget haft en
betydelsefull roll komplement till samhällets välfärdspolitik. Sedan slutetsom

1970-talet har dock fundamentala förändringar välfärdssamhället börjatav av
genomföras. Syftet har varit offentligaden sektorns monopolställningatt

sjukvårdinom och social service ska med marknadsorienteradeersättas mer
lösningar, för individen och familjen själv medsamtmer ansvar mer
välgörenhet och frivilligt arbete. frivilligaDe organisationemas ställning har

förändrats.härmed insatserDeras förväntas områdeninom vissa utgöranu en
sådanersättning för service samhället för tidigare, och organi-svaratsom

sationerna förväntas axla marknadsinriktad utförarroll i konkurrensen mer
med andra aktörer.

lagenGenom Community Care, i kraft under 1993, decentralise-trättom som
rades social service och i utsträckning till närmiljön. I takt medstoromsorg

förändringdenna har de frivilliga fåttorganisationerna ökat förett ansvar
bland äldre- och handikappomsorg, vård och rehabilitering drog-annat samt av
missbrukare.

Avslutning

kort avslutning någraI pekar vi viktiga linjer i utredningen och berören
behovet forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Till sist någragörav
reflexioner frivilligsektoms framtid.om
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1 Begrepp och modeller

Erik Blennberger

Frivilligt socialt arbete blivithar alltmer officiellt efterfrågat sedan slutet av
1980-talet. Denna uppmärksamhet har tydligt samband med välfärds-ettnya
samhällets kris och sig bland konferenser,uttryck i artikelserier ochtar annat

bådeforskningsprojekt. Med förhoppning fråganoch tveksamhet ställs om
frivilliga sociala insatser kan spela viktig roll för bevara den svenskaatten
välfärden.

frågorFör sig den behöver kunskap frivilligtatt ta typenan av man om so-
cialt arbete, dess omfattning, inriktning och funktion i det svenska samhället. l
den här utredningen vill bidrag sådantill kunskapsuppbyggnad.ettge en

dåförsta uppgift blirEn redogöra för centrala begrepp och välja språk-att att
bruk för tillgodose språkligbehovet klarhet och smidighet. Benäm-att av

områdetningen det här varierar; exempel uttryck används ideellärav som
sektor, tredje sektor, frivilligsektor, civilt samhälle, idéburet arbete, humani-

verksamhet, filantropi och välgörenhet. skiftandeDet och ganska oklaratär
språkbruket kan delvis bero forskningsintresset med tillhörande be-att -
greppsprecisering har varit för detta samhällsområde. Dessutom finnssvagt-

uttalad handlingsorientereraddet inställning bland de aktiva området:inomen
språkfrågor stårbegreppsanalys och knappast dagordningen. Det kun-nya

skapsintresset för frivilligt socialt arbete det dock viktigtgör att utrymmege
diskussion grundläggande begrepp språkbruk.och lämpligt tvåDeen om
kapitlenförsta handlar dessa frågor.om

förstVi översiktlig beskrivning utgångspunkten igör socialataatten genom
insatser och relatera frivilliga organisationer till andra instanser görtre som
sociala insatser, nämligen familj, offentlig sektor och företag. Frivilligt socialt
arbete dock bara del alla frivilliginsatser och i andra del kapit-är aven en av
let vi generell bestämning frivilligsektom. Däreftergör avgränsasen mer av
den sociala frivilligsektom och i fjärde kapiteldel vi utkast tillgör etten en
modell för beskriva relationen mellan sociala frivilligorganisationer ochatt
den offentliga sektorn.

Det andra kapitlet med rubriken Språkbruk och ordval främst fördjup-är en
ning diskussioner och ställningstaganden gåri det första. Vi igenom inne-av

någrabörden i vanliga uttryck med anknytning till frivilligsektom i allmänhet
och till den sociala frivilligsektom i synnerhet. tillLäsare äventyrs ärsom
mindre lidelsefullt intresserade frågor ordval och begreppslig ordningav om
kan förslagsvis det andra kapitlet summarisk uppmärksamhet.ge en mer

2 I3-IO68
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för sociala insatsersammanhangOlika

aktuell översikt densker i olika sammanhang ochSociala insatser överen so-
frånutgå fyra olika instanser utför insatser.i Sverige kanciala sektorn som

frivilligasocialt nätverk, offentlig sektor, organi-familj och informelltDet är
företagaktionsgruppersationer och samt

OCHFAMILJ
INFORMELLT

SQCIALT
NATVERK

FRIVILLIG
ORGANI- FÖRETAGSATION

AKTIONS-
GRUPP

OFFENTLIG
SEKTOR

MYNDIGHET

påpåverkar samverka fleravarandra och kanolika instanser sätt.Dessa
lämplig för respek-Spörsmål omfattning eller insatsvilken ärtyp av somom
praktiskt-metodolo-ideologiska,både kulturellt-historiska,tive instans rör

grundläg-frågor. kapiteldel visamhällsekonomiska I dennaochgiska ger en
familjjämförelser medfrivilligorganisationerbeskrivninggande genomav

offentlig sektor företag.informellt socialt nätverk,och samt

relation till frivilligainformellt socialt nätverk iFamilj och

organisationer

för familjen ochsociala insatser sker inom detdelen allaDen största ramenav
Sådana betecknas anhörigvårdnätverket. insatser kansocialainformella som

närståendevård närstående-bedöms till exempeli arbetstimmarMätteller
så sektornsomfattande den offentligadubbeltvård äldre än somvara merav

insatser närståendeå insatser för inomskiljer mellan sidanVi sammaena
ellerå regelbundna insatser för ochhushåll andra sidanoch vännergrannar

befolkningsstudiemed. utredningensinte bor Ianhörigaför sammanmansom
kallarfrågor hjälpinsatser,den in-vi ställthar typen av somom senare

socialaformella insatser.
också frivilliga organisationer och aktions-utförs olikainsatserSociala av

från informellt socialtSådana sammanslutningar skiljer sig nät-ettgrupper.
utifrån idéer ellereller flerade bildasfrämstverk att gemensammaengenom

och haromedelbara privata sfärenligger utanför denVerksamhetenintressen.
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någon form offentlig Denna offentliga kan ha olika nivåer,status. statusav
till exempel organisationen juridisk och definierasär enligtattsom en person

Föreningslagen. En offentlighet organisationers do-utgörstypannan av av
kumentation årsberättelsertill exempel protokoll, och medlemstid-genom
ningar. Nystartade eller kortsiktigt inriktade aktions- och Stödgruppermer

dokumenterakan sin verksamhet i form och organisations-ettav upprop
graden kanske bara telefonlista medutgörs de aktiva. Viav en namnen
använder uttryck informell stödgrupp4aktionsgrupp och informell försom
vissa sociala grupperingar formell föreningsbildning, medutan men gemen-

intressen eller idéer. Det sammanslutningar harär slagsettsamma som
offentlig karaktär juridiskautan att vara personer.

sådanafinnsDet mängd mindre och lokalt begränsade stöd- och aktions-en
illustrativtEtt exempel sådan Ringblommoma iärgrupper. en grupp

Farsta i södra Stockholm. bestårDen sju pensionerade kvinnor de flestaav -
med yrkesbakgrund inom hemtjänsten såerbjuder kallade trygghets-som-
ringningar till andra pensionärer fråni Farsta. Redan början verksamhetenav
erbjöd sig socialtjänsten betala kostnader för telefon och information,att men
insatserna ersättning. Ringblommoma ursprungligengörs utan vän-var en

fickkrets idé såsocial insats och bligöra informellatt sägaattsom en en en
stöd- och aktionsgrupp. Genom årsefter verksamhet fickatt ettgruppen par

privat donation, ytterligare formalisering ochgöratvungen atten var man en
bilda förening med styrelse och revisorer. Grupper det slaget ären av en

frivilligsektom.5viktig del av
En sammanslutning inom frivilligsektom skiljer alltså frånsig familj och in-

formellt socialt nätverk utifrånden bildas idéer ellerattgenom gemensamma
intressen, den har viss offentlig karaktär någotoch slags organisato-antaren
risk form. finns intressantaDet relationer mellan frivilligsektor och familj, till
exempel har flera frivilligorganisationer verksamhet relaterad tillnäraen
medlemmarnas familjesituation. Det gäller till exempel handikapprörelsen,
anhöriggrupper olika slag liksom aktions- och stödgrupp Farsorav en som
och Morsor stan.

Offentlig sektor och frivilliga organisationer

frivillig organisation skiljer frånEn sig offentligaden sektorn attgenom or-
ganisationen och dess verksamhet inte har kommit till myndig-ettgenom

myndighethetsbeslut, och ocksåden kan upplösas frånbeslut Del-utan
tagande i organisationen förutsätter dessutom frivillig anslutning och ett per-

medlemskap.7sonligt Svenska kyrkan slags kombination frivilligutgör ett av
organisation och offentlig myndighet. En församling inom Svenska kyrkan

intekan upplösa sig själv, medlemskapet i församlingen frivilligt.ärmen
Inom Svenska kyrkans finns ocksådet flera frivilliga organisationer.ram
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mening frivilliga organi-frivilligsektor i vidareanvänder uttrycketVi änen
frivilligafrivilligsektom räknar viverksamhet. Tilloch deras ävensationer ar-

sektorn finns flera uppgifter inomoffentliga Detbetsinsatser inom den ra-
helt oarvoderade eller arvode-sektornför den offentliga är ges ensommen

slag sådana frivilliginsatsersymboliskt Exempelring är att varamerav
kriminalvården, Stödperson inomlekmannaövervakare inomklassförälder,

utvecklingsstördatvångsvården, kontaktperson för psykisktpsykiatriskaden
ochflyktingar eller barnkontaktfamilj församt unga.

frivilliga organisationerochFöretag

inriktade privatekonomiskockså utföras företaginsatser kanSociala av
företag utför offent-allt vanligare privatabliSverige tycks detvinst. I attnu

Sådanentreprenad.finansierade sociala insatserreglerade ochligt en-
också frivilligaoch i mycket högre gradbedrivstreprenadsverksamhet av- -

då förverksamheten användseventuella vinstorganisationer. Den attgersom
andra insatser.skapa förutsättningar förorganisationen ochberika

och frivilligorganisation. Enockså mellanformer företagolikafinnsDet av
Sådanagrundare stiftelser.aktieägare i företag ellerkanorganisation avvara

kooperatio-också frivilligsektom liksom olikatillräknar vistiftelser även
nerlo.

summeringfrivilligsektomorganisationer ochFrivilliga en-

sammanslutningarfrivilligaMed organisationer menar som:

utifrån idéer eller intressenbildatshar gemensamma-
något organisatorisk formkaraktär och slagsviss offentlighar en-

från myndighetbeslutbildas och upplösaskan utan-
formnågonmedlemskap ipersonligtfrivillig anslutning ochbygger ett-

ekonomisk vinst.till privatinte syftar-

sammanslutningarexempeltillorganisationer kanFrivilliga utgöras somav
stiftelser och koope-centralorganisationer liksom vissaochlokalföreningar av

rationer.
verksamhetorganisationer och derasvi frivilligafrivilligsektomMed menar

den offentliga sektorn.oavlönade insatser inomsamt
huvudsak i linjefrivilligsektom ikaraktäristiksummerande ärEn somav

Salamon.Gidron, Kramer och Deavgränsningvåra förslag tillmed gerges av
third sector:frivilligsektomorganisationer inombeskrivningföljande av
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konstitutionellt skildaorganisationer de ärdessautmärker är attDet som
syftarkommersiell karaktär ochinte primärthardefrån statsmakten, en

ekonomiska vinsterde kanekonomisk vinst även göratillinte somom
former förhar sinasyfte, deprimäraverksamhetensföranvänds egna

översättningvårallmänheten.sig tillvänderochsjälvstyre

har utfor-finner intressantavgränsningsmodell vibeskrivengrafisktEn som
välfärdsblandningenellervälfärdstriangelnkallasModellenPestoff.mats av

vi diskuterat.för sociala insatserolika instanserfrån fyrautgår deoch som
komplexdistinktioner:hjälpvarandra medtillrelateras treinstanserDessa av

offentligvinstmaximerandeicke-vinstmaximerande samtinformell, ---
gränsfallsmå trianglarnaoch decirkelsegmentenprivat. De tre avangertre

organisationer.ochinstitutioner
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grafisk illustrationvälfärdstriangeln tilltalandeden härVi som en menser
nämligen uttryckeninvändningar användningenhar ettmot termer,parav

förefallerSärskilt det uttrycket diskuta-samhälle och tredje sektorn. senare
innehållsbestämda benämningarhar stat,belt. sektorernaTre egnaav sam-

innehållsbestämtden fjärde sektorn,marknad medanhälle och utan namn,
föredrar istället uttrycket frivilligsektorn. IVikallas tredje sektorn. nästa

uttrycket sektorn och dessutförlig diskussion tredjekapitel har vi omen mer
bakgrund.

frivilligsektorn kan behövaorganisationer ochFrivilliga avgränsas mer
för här utredningen. Av-relevant inom denvad vi finnerdistinkt än ramen

beroende sammanhang och syf-klassiñkationsmodellergränsningar och är av
sådana begreppsbestämningar kompliceradeHur stötergöränte. manman

14gränsdragningsproblem.

organisationer, verksamheter ochFrivilligsektorn:
insatser

utifrån dess sociala in-vi inte främst frivilligsektornavsnitt diskuterarI detta
Vi har flera uttryck kombine-frivilligsektorn i allmänhet. använtsatser utan

verksamhet ochfrämst sektor, insats. Avrade med frivillig, organisation,
övergripande kategorin, inbegriperuttryck frivilligsektor dendessa är som

insats.frivilligorganisation, frivillig verksamhet ochfrivillig

Sektorbegreppet

organisationerordet sektor ochvanligaste användningenDen avgränsarav
ocksåi uttrycket offentlig sektor. Det i hu-institutioner, till exempel ärsom

då vissaså ordet och frivilligsektornvudsak vi använder typeravser av
verksamhetsnivå offentligPå finns det ofta samspel mellanorganisationer. ett

institution finansieras och delvistill exempelsektor och frivilligsektor, om en
ändå har frivillig organisationoffentliga sektornregleras den sommen enav

del forskarefrån olika sektorer involverade. EnOrganisationerhuvudman. är
främst detstrikt sektorsbegrepp,till användningentveksammaär ett avav
kompliceraderättvisa det moderna samhälletsdet inteskälet göratt

karaktär.
också språketi svenska i mindre strikt betydelseanvändsUttrycket sektor en

någotharverksamheter och insatserför beteckna vissa typeratt somav ge-
sådana uttryckorganisatoriska hemvist. Exempelderas äroavsettmensamt

sjukvårdssektorn och den sociala sektorn. Detochkultursektorn, hälso- är
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dåordet finner det naturligttill denna användning sektor anknyter attav
den offentliga sektorn del frivilligsek-räkna frivilliga insatser inom som en av

tom.

frivilligFrivillig organisation och verksamhet

främst beskrivit i relation till familj och infor-har viFrivillig organisation
till offentlig sektor till företag med privata vinstin-mellt socialt nätverk, samt

tressen.
allt arbete, alla aktiviteter och insatser sker inomFrivillig verksamhet är som

sådanfrivillig organisation eller med organisation huvudman. Enen somen
inre organisationsarbetet till exempel styrel-del verksamheten detär somav

seuppgifter, administration och insamlingsaktiviteter. Verksamheter av mer
körsångutåtriktat till exempel besöksgrupper, och idrott ellerslag kan vara

sjukhus, behandlingshem och folkhögskolor.institutionerutgöras av som
kan utförasArbetsinsatserna inom frivillig verksamhet avlönadeaven an-

frivilliga, finansierasställda eller oavlönade och verksamheten kanav genom
på frånavkastning värdepapper eller medeltill exempel insamlingar, genom

åtskilligaoffentliga sektorn. frivilliga organisationer genomförsden I stora
verksamheten avlönade anställda och inte sällan till deldelar storavav ge-

frånmedel den offentliga sektorn.nom

Frivillig insats

oavlönade arbetsuppgifter i princip frittFrivilliga valdainsatser är ärsom
någotbedrivs inom slags formaliserad inom frivilliga organisationer,och ram

offentlig sektor eller företag. betydande del all verksamhet bedrivsEn av som
sådananaturligtvis frivilligafrivilliga organisationer insatser.utgörs avav

Även inom familj och informellt nätverk skulle möjligenarbetsuppgifter
betecknas frivilliga insatser. Vi följer dock etablerad praxiskunna attensom

så vid innebörd, bland det skälet valfriheten iinte uttrycket attannat avge en
fråga sådana ofta begränsad. Ibland kan dock probleminsatser inomärom

anledning till söker sig till eller bildarfamilj och socialt nätverk bli att man
åtgärdaaktionsgrupp, just vill dessa problem.organisation eller Insat-somen

sådan dåkan betecknas frivilliga De harinom insatser.ram som enser en
sig inte enbart till inom detorganisatorisk sida och vänder nät-personer egna

verket.
använder vi inte heller för betecknaUttrycket frivillig insats att spontana

någon Så-vardagslivet sker slags organisatoriskhjälpinsatser i utansom ram.
handlingar nödvändig del samhällslivet och sannoliktdana sociala är en av

blir begreppsligt för-viktigare regelrätta frivilliginsatser, detmycket än men
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Sådanaden beteckningen. insatser kan betecknasbryllande de snarareom ges
eller dylikt.handlingar, vardagliga insatserspontanasom

frivilligsektom i den betydel-utredningen faller inomArbetet med den här
forskningsavdelningen vid Sköndalsinstitutetsker inom fördetatt ramensen

Diakonisäll-Sköndal, bildats Stora SköndalsStiftelsen Storainom som av
frivillig verksamhet inte frivillig in-Utredningen därmedskap. är men enen

definitioner vienligt de angett.sats

frivilligsektomsocialaDen

mångfald verksamheter ocholika organisationer,Frivilligsektom rymmer en
offentligakaraktär den sektorn,minst lika heterogeninsatser. Den har somen

och militärt försvar.exempel barnomsorg, vägbyggen Detomfattar tillsom
tillindelning frivilligsektorn, exempelolika möjligheter tillfinns flera ut-av

verksamhetsområde, målgrupper, verksamhetsformerifrån Organisationsform,
värderingsgrund. utredningen handlar främst den delDen häroch om av

därför tillsocial inriktning. Vi begränsarfrivilligsektom har attosssom en
sociala frivilligsektom.klassifikation särskiljer denförsöka göra somen

inriktningSocial

frivilligsektom kangrundläggande bestämning den socialaSom angesaven
välfärd för individer eller Dettainriktad ökadden primärt äratt grupper.

utifrån aspekter: intention primärpreciserasvälfärdskriterium kan sedan tre
faktisktvälfärdsinriktad aktion och effekt väl-välfärdsavsikt, handling

färdsresultat.18 Frågan faktiska välfärdseffekten viss verksam-den av enom
svår därför vanskligtibland besvara. Detviktig,het ärär att attytterst men

för begreppsligt den socialabedömningar effektenanvända avgränsaattav
frivilligsektom.

sin intention och vadVår utgångspunkt istället vadär man anger som man
då organisationer,inriktade frivilligsektom omfattarsocialtfaktiskt Dengör.

primär väl-intention och handling harinsatser iverksamheter och ensom
färdsinriktning ganska avgränsningmedvetna dettaVi ärär att en grovom

forskningsarbete.inom för vidare Enpreciserasden kan behövaoch ramen
organisation, verksamhetavgränsningskriterietmedkomplikation är att enen

någon kanflera parallella intentionerinsats kan haeller sägasutan att varaen
primär.

då exempel inte kulturverksamhet,frivilligsektom hör tillsocialaTill den re-
hellerdjurens rättigheter, kanske integudstjänstliv eller arbete förligiöst

idrottsrörelsen. välfärdsinriktning uttryckerAvgränsningskriteriet primär
någonheller be-olika inriktningar och intelegitimiteten ivärderingingen av
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vilka faktiska sociala effekterdömning viss verksamhet har. Det möj-ärav en
tillligt exempel fotbollsklubb eller samladestörreatt teatergruppen en ger

välfärdsvinster motsvarande verksamhetssvolym inom till exempelän PROs
Väntjänst eller kyrkliga hembesöksgrupper. sak detEn tillärannan om exem-

bön användspel eller instrumentellt medveten metod i socialtteater som en
arbete, vid Fryshuset i Stockholm eller inom LP-stiftelsens behandlings-som

dåoch blirarbete. Teater bön slags social verksamhet sina andrautöverett
Ävensyften och funktioner. förebyggande arbete olika slag liksom opi-av

åtgärdernionsbildning för generella välfärdspolitiska kan betecknas som so-
utgångspunktencial verksamhet välfärdsintention.uttalad primärärom en

Med frivilligt socialt arbete bokens titel vi uppgifter haravser som en- -
primär välfärdsinriktning och utförs antingen oavlönade insatsersom som

organisatorisk ellerinom arvoderad tjänst i frivillig organi-ramen som en en
ocksåsation. Uttrycket frivilligt socialt arbete iblandanvänds i utredningen

med den betydelsen enbart oavlönade hjälpinsatser.snävare av

Direkt och indirekt social inriktning

den sociala frivilligsektom skiljerInom vi mellan direkt och indirekt social
inriktning. Med. direkt social inriktning vi organisationer, verksamheteravser
eller insatser med välfärdsinriktning uttrycks i direkta relationer tillen som

hjälpinsatser.brukarna eller med andra ord direkta Om inrikt-utgörs av
ningen istället utveckla välfärden opinionsbildning och politiskär att genom
påtryckning eller ekonomiskt stöd till sociala organisationer ochattgenom ge
verksamheter kallar vi det indirekt social inriktning. Det innebär tillatt exem-
pel administration utbildningoch inom frivillig social organisation främsten
skall beskrivas indirekta sociala insatser.som

Detta kan illustreras med enkelt schema:ettresonemang

DIREKT EJ DIREKT
BRUKAR- BRUKAR-

RELATION RELATION
PRIMÄR DIREKT INDIREKT

VÄLFÃRDS- SOCIAL SOCIAL
INRIKTNING INRIKTNING INRIKTNING

mellan den sociala frivilligsektom övrig frivillighetGränsen och kan dock
för handlar påinte dras skarpt. Snarare det olika positioner glidandeom en

få nyanserad beskrivning frivilligsektom.skala. För den sociala äratt en av
också bedöma konkretdet viktigt inriktning och intention för organisa-att en

för dess olika verksamheter för de personliga insatserna förtion, sig.samt var
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organisation haverksamhet eller insats inomvissexempel kanTill en enen
organisationens domine-det kanvälfärdsinriktningprimär sägasutan att vara

rande tema.
översiktligtkan illustreras medkapiteldeleni den härResonemanget ett

schema:

4
lOCHINTENTION

HANDLINGS- BRUKARRELATION
INRIKTNING VÄLFÃRDSFRIVILLIG

lEJEJ
PRIMÄRTPRIMÄRT DIREKT EFFEKTERDIREKTSEKTORN

BRUKARMOT ÖKAD BRUKAR-MOT ÖKAD
VÄLFÄRDVÄLFÄRD RELATIONRELATION

slagAv vilket-
vilkaFörORGANISATION -

Kortlång sikt-
Avsedda resp-
oavseddaVERKSAMHET
Gynnsamma- Äresp
ogynnsammaINSATS

ietc i

intention ochhar primäreller insatsorganisation, verksamhetEn enensom
frå-utifrånvälfärd kan sedan bedömasökadhandlingsinriktningprimär mot

inriktning ökadfinns primärOm det intebrukarrelation.direkt motengan om
Frågor välfärdseffekter harfrågan brukarrelation.ställs intevälfärd omom
frågor dock ingen betydelseviktiga harsärskild kolumn. Dessaimarkerats en

frivilligsektorn.avgränsningen den socialabegreppsligaför den rent av
frivilligsektorndelintresserade denfrämstutredningenden härI är avav

främst arbetar medOrganisationersocial inriktning.direkthar somsom en
till olika socialaekonomiskt stödeller enbartopinionsbildningpolitisk ger

inriktning, eftersom insatsernadirekt socialhakan inteverksamheter sägas en
Sådanahjälpinsatser.direktabrukarrelation meddirektinte bygger en
ingårde ivårt huvudintresse,utanfördärförorganisationer ligger även om

andra religiösaDå gäller kyrkor ochbefolkningsstudie. detutredningens or-
sociala insat-sina direktamed avseendede enbartomfattasganisationer

ser.
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Sociala frivilligorganisationer offentligaoch den
sektorn

Förhållandet mellan den offentliga sektorn och sociala frivilligorganisationer
utifrånkan beskrivas olika teorier och kunskapsintressen. Denna kapiteldel är

utkast till modell för undersöka och beskriva förhållandedetta ochett atten
dåskiljer mellan avsedd rollfördelning och faktisk relation. avsnittetI om av-

frågansedd rollfördelning behandlar hur sociala frivilligorganisationerom
principiellt relaterar sin verksamhet till offentligaden sektorn. Vi beskri-egen

fyra olika relationsbestämningar med uttrycken avantgarde, komplement,ver
alternativ och Under rubrikenersättning. faktisk relation diskuterar förhål-vi
landet mellan frivilligorganisationema och den offentliga sektorn ett mera

utifrångenerellt plan och inte enbart organisationemas verksamhet. fakti-Den
ska relationen kan beskrivas med hänsyn till aspekter och de kan antydassex
med orden kunskap, värdering, påverkan,samarbete, kontroll och finansie-

främstDet den offentliga sektorn ochring. sociala frivilligorganisationerär vi
intresserar för, dessa ocksåaspekter tillämpliga för andraär typeross men sex

frivilligorganisationer.av

Avsedd rollfördelning

Frågan rollfördelning inom välfärdsarbetet mellan frivilligsektom och denom
offentliga sektorn aktualiserar de fyra olika instanser för sociala insatser som

hänvisade till börjani kapitlet: familj och informellt socialt nätverk, of-av
fentlig sektor, frivilliga organisationer privata företag. En viktig övergri-samt

frågapande till frivilliga organisationer hur tänker sig den idealaär roll-man
fördelningen för social verksamhet i samhället. börHur olika uppgifter förde-
las mellan familjnätverk, offentlig sektor, frivilliga organisationer och före-

handlar ideologiskttag Det eller praktiskt önskvärd rollfördelning ochom
från fråganbör skiljas faktisk rollfördelning vad gäller välfärdsinsatserom

områden.under olika tider och inom olika Med ytterligare distinktion kanen
skilja mellan önskvärd rollfördelning i det ideala samhället och önskvärdman

rollfördelning inom överskådligi det och framtid aktuella samhället. Detnu
frågorfrämst den dessa vi diskuterar.är senare av

frågeställningenvidare rollfördelningInom den för välfárdsinsatser i detom
samhället uppmärksammar främstaktuella vi hur frivilliga organisationer som

direkta sociala primärtinsatser relaterar sin verksamhet till offentligadengör
dåsektorn. Det förefaller relevant skilja mellan fyra olika grundläggandeatt

dessa förhållanderelationsbestärrmingar organisationer kan i till dengörasom
kanoffentliga sektorn. De med uttrycken avantgarde, komplement,anges

ersättning.alternativ och
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verksamhet pionjär-organisation kan sinfrivilligAvantgarde. En ettsomse
dåOrganisationen sigoffentliga insatser.förelöpare förocharbete ser somen

verksamhet reviruppfattar inte sinavantgarde ocharbetetssocialadet ettsom
ideologiska eller praktiska skälhelstbevaka. Tvärtom attatt avser man --

avantgardistisk intention bör med-arbetet. Ensektornoffentligaden övertar
nåoffentliga och pub-verksamhet i detbedriva sinvillföra rummetatt man

utveckling metoderocheftersattaupptäcktGenomlicitet. av nyagrupperav
Verksamheten börsociala insatser.förtrupp förblieftersträvar att enman

social insats och delsfullfölja direktdelsfå effekterdubblahelst att engenom
Åtskilligasamvetet.24 verksamheter och metoder inomoffentligaväcka det

avantgardistiskt i relation tillfungeratsannoliktorganisationer harfrivilliga
intention.varit ursprungliginte alltiddetoffentliga sektornden även enom

villfrivilligorganisationerrollen socialavanligasteKomplement. Den som
till den offentligakomplementmyndigheternaspela är att ettgentemot vara

parallelltvå olika avseenden,komplement ikansektorn. Man ett somvara
komplement ivillvälfärdsförstärkare. Omeller ettextra man varasomresurs

den offent-bakgrund i bedömningendet sinharparallellbetydelsen attresurs
dåFrivilligverksamhetenaktuella behoven.de ärinte klararsektorn ettliga
ornrå-verksamheter inomdriverbetydelseni denkomplement att sammaman

sektorn. komple-Dennaoffentligaslag denochde typ avsomsammaav
internationelltoffentliga sektorn. Itill denparallell ettutgör per-ment en

verk-kompletterande och parallellakategorisannolikt dennaspektiv är av
dominerande.samheter den

social trygghetomfattande allmänlevnadsstandard ochstigandeVid enen
komplement iuppfatta sigorganisationerfrivilligasannoliktkommer att som

välfärdsnivåndå höjahandlarmening. Det att genomsnarare omannanen
sektorns arbete, insatserden offentligaslaginsatser änett annat som avav

offentliga sektorn.denprincipiella skäl inte kan krävasellerresursmässiga av
välfärdsförstärkareordandramedhandlarDet extraatt somom vara en

nivå tillförsäkras offent-generelladenvälfärdentoppar utöver genomsom
frivilliga organisationernaturligtminstinteverksamhet. Detlig typenär att av

sin verk-uppfattar helaklientorganisationerochintresse-patientföreningar,
insats.offentliga sektornsslag denkomplement änsamhet annatett avsom

i ömsesidig-vänskapsdimension ochmedofta insatserhandlarDet enenom
erfarenheter.vissapå harbyggerhet, att gemensammamansom

komplement iockså slagsbeskrivasFrivilligorganisationerna kan ett ensom
frivilligorganisationerna ochbetydelse. Tankengenerelloch ärtredje attmer

höjer densamhällsmoraliskviktig normgivareverksamhetderas utgör somen
demokratisk fostran ochgrundvattennivån. Organisationernamoraliska ger

medverkar deDärigenomi livslägen.människormedsolidaritetskapar utsatta
offentliga sek-höga krav denvälfärdsopinion medfolkligskapatill att en

upphör skul-minskar ellersociala insatserfrivilligorganisationemasOmtom.
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försämrad samhällsmoralgenerelltuttryck förellermedföradet ett envara
deras verk-organisationer ochFrivilliga socialaambitioner.socialalägremed

tillnormgivande komplementuppfattasmeningeni densamhet kan ettsom
sektorn.offentligastöd för den

alternativbetecknas tillverksamhetorganisationensAlternativ. Om ettsom
konkurrensförhållande. Verksam-någondethandlarmyndighetens typ avom

karaktär skiljer denområde ha särskildbörheten somenmensammaavser
falloffentliga sektorn. Idenverksamheter inommotsvarandefrån annat vore

verksamhet.parallellkompletterandefrågadet om ensnarare
olikaföredraralternativ bör följaambitionenMed typerattettatt manvara

då fåverksamhetsområde. olika karaktärkanInsatsemahuvudmän inom ettav
samhället.önskemål finns i Detmångfalddenoch det mot so-av somsvarar

värde-värdepluralismförske inom änbörciala arbetet snarare enramen en
medförsjälva konkurrensenföreställa sigkanneutralitet. Dessutom attman

verksamhetmotivering för sinOrganisationenseffektivitet.ochvitalitetökad
mångfalden eller denden godaidéerförutsätteralternativ gynn-omsom

också andrahaorganisation kanfrivilligEnkonkurrensen. typer avsamma
myndighe-alternativ tillupprätthålla verksamhet utgörskäl för ettatt somen

organisationen ekonomiskkanskeVerksamheteninsatser. sta-ternas enger
samhället.viktig ikompetensutveckling ellertillmöjlighetbilitet, statusen

och det innebärbetydelsen variantalternativ iberörtErsättning. Vi har nu
offentliga sek-både frivilligsektorn och deninomverksamhetenatt serman

också för och innebärbetyda i ställetalternativ kanlegitima. Mentorn som
verksamhe-myndigheten ochhandlar överkonkurrensen ersätta taattatt om

den goda dominan-idénbetecknasinställning kanDennaten. egnaomsom
inom frivil-ovanlig uppfattningkapitel 4 detvisar iviSom är ytterstensen.

förespråkarevanligare blandFörmodligen denSverige.organisationer i ärliga
offentliga sektorn ochverksamheter inom denprivatisering vissaför avserav

företag. Privatoch privatamyndighetermellandå styrkebalansnyen
sektorn, främstden offentligadelarkunnaföretagsamhet tänks ersätta somav

ställer frivilligorganisa-privatiseringssträvandenuppgifter. Dessautförare av
Frågan i vilkenpraktiska problem.ochideologiska ärinförtionema ut-nya

marknad. Organisationerdennaexpanderaoch börkansträckning somman
tradi-Frälsningsarmén harochstadsmissionemaRöda korset,exempeltill
kon-olika formeruppdragoffentligautföraretioner att genom avavvaraav

områden i flera kommunersig in öppnastrakt. Skall somnyageman nu
och hemtjänstenexempel barnomsorgenanbudsgivning, tillför som

villinteorganisationerfrivilligaför ersät-Då företrädare poängterar att man
inte villsannolikthuvudpoängeninsatsersektornsoffentligaden är att manta

välfärdsnivå skall sjunka ochgaranterade ersättasoffentligtsamhällets avatt
offentliga sektorndenvill intefrivilliginsatser. Man ersättaeventuella --
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för välfärden. Denna inställning hos frivillig organisation kangarantsom en
förenas med viljan den offentliga sektorn utförare vissaersättaatt som av
verksamheter speciella entreprenader eller projekt.genom

Flera kombinationer. Vi har främst vilka intentionerresoneratnu om
sociala frivilligorganisationer kan ha med sin verksamhet i relation till den of-

utifrånfentliga sektorn, främst den aktuella samhällssituationen. En annan
frågaviktig vilka utifrånfunktioner verksamhet har olika perspektiv.är Ien

nyanserad beskrivning kan då och verksamhet bestämmasen mer en samma
både alternativ och komplement. påEtt exempel det natthärbergen iärsom

båderegi Stadsmissionen blir komplement med avseende kom-ettav som
behovstäckning och alternativ för brukarna. Flera kombinatioettmunens

avantgarde, komplement, alternativ dåoch ersättning möjligaärner av man
frångranskar verksamhet olika perspektiv och frågannärmare även taren upp

långsiktigkort- eller inriktning. avantgardistiskEn inriktning utgörom van-
ligtvis motsättning till ambitionen myndigheten. hindrar inteDetersättaatten

kan vilja vissa verksamheter påinom den offentliga sektornersättaatt man
kort sikt för idéer och metoder med intentionen sedan lämnaprövaatt attnya

då fåttverksamheten den fast form. För spela avantgardistisköver atten en
roll längre sikt kan vilja bli på kort sikt. För avantgardis-ersättare attman
tiska ambitioner skall realistiska förutsätts dock expansiv offentligvara en

rådersocial sektor och det knappast den situation i Sverige i börjanär som av
1990-talet.
Frågan vilken roll eftersträvar den offentliga sektorn ärgentemotom man

för alla frivilligainte aktuell sociala organisationer och aktionsgrupper. Man
har inte den offentliga sektorns verksamhet inom de insatsemas horisont.egna

fråganMen avsedd rollfördelning bör också riktas till företrädare för denom
offentliga sektorn. Vilken roll frånönskar det perspektivet de frivil-attman
liga organisationerna spelar

Faktisk relation

faktiska relationenDen mellan sociala frivilligorganisationer och den of-
utifrånfentliga sektorn kan förslagsvis beskrivas olika aspekter ellersex om-

råden: påverkan,kunskap, värdering, samarbete, kontroll och finansiering. I
avsnitt vi summarisk beskrivningdetta dessa respektive relations-gör en av

områden och de tillsammans modell för undersöka och beskrivautgör atten
förhållandet frivilligorganisationermellan och den offentliga sektorn.

förstaKunskap. En aspekt relationen mellan sociala frivilligorganisatio-av
den offentliga sektorn kan fråganoch kunskap och vilkenutgöras avner om

delfrågorhar varandra. Flera kan området:kännedom ställas inom detman om
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verksamheter hari frivilligaeller insynkunskapgenerellVilken enom
inom individ- ochhandläggarevice versa Harmyndighetsinstitution och

kunskap närliggandeinom hemtjänsteneller assistenterfamiljeomsorgen om
sociala frivil-aktiva inomorganisationer Harfrivilligaverksamheter inom

detsocialtjänsten Finnspraxis inomligorganisationer kunskap ogrun-om
offentligarespektive denfrivilligsektomfördomarövertygelserdade om--

kunskapsintresseuttryck förutredningen kanhärsektorn Den ettettses som
sektorn.offentligadeninom

förhopp-värderingarområde somviktigtVärdering. utgörsEtt annat av
och recen-kunskapsgrund. värderarHurbetydandeförutsätterningsvis en
drivkrafter,bedömavärdering handlarvarandra Enserar atttyp omavman

organisationerfrivilligaoch insatser inomarbetebakomoch intentionermotiv
handlarbedömningaroffentliga sektorn. Dennadenrespektive inom typ av

kombineradoch kanenskildamentaliteten hos ses som enpersonerom
kombinationsfråga handlarvärderingsfråga. sådanEnochkunskaps- annan

personligaverksamheter ocholikaeffektersamladebedömaatt avom
värderingsfråga kvalitetsbedömningarrenodlad utgörsinsatser. En avavmer

frivilligorganisationermetoder inomverksamheter ochinstitutioner,enskilda
diskussionnyanserad ideologiskoffentliga sektorn. Endenrespektive inom

förutsätteri välfárdsarbetetfrivilligorganisationemas platssocialade attom
värderingsfrågor.olikamellanskiljerman

något samarbetekonkretfråga förekommerdetviktigSamarbete. En är om
På ni-sektorn. vilkenden offentligafrivilligorganisationer ochsocialamellan

detoch hur fungerarhandlar det konkretvadvå så fall samarbetet,sker i om
socialtjänsten och fri-mellanrekommenderas samverkanSocialtjänstlagenI

samarbetsprojekt.sådanaberör fleraoch viorganisationervilliga

frivilligorganisationer kanoch socialaPåverkan. offentlig myndighetEn
både likhet och olikhet. Iolika i riktningflerapåverka varandra sätt, mot
frivilligorganisationer harexempel hurkap 8historiska kapitletdet ges

offentliga sektornsDå gäller deninriktning. detmyndigheternaspåverkat
olikauppmärksammatorganisationer har Lorentzenpå frivilligainflytande tre

det behöverskerintegrationpåverkan ellerområden för ettattutan varasom
regel-integration,ekonomisksida. Detfrån myndighetenssyfte ärmedvetet

integration. påverkan, vadFrågorprofessionellfackligintegration och om
mellanoch värderingarorganisationsformermetoder,exempelgäller till so-

utred-flera imyndigheter berörsoch sättfrivilligorganisationerciala

ningen.
myndighetsorganiseradefrivillig- ochhurfrågeställningsvårbedömd ärEn

föreställning tycksvanligEnvarandras kvantitet.påverkarinsatsersociala
och möjligenfrivilligsektormedföroffentlig sektorstarkatt svagenenvara
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också vice Den offentliga sektorn och frivilliga organisationer uppfat-versa.
då korresponderande kärl med risk för läckage båda.i dem Omtas som

insatserna ökar inom den kategorin minskar de i den andra. De frivilligaena
organisationerna har enligt denna föreställning fört alltmer tynande tillvaroen

deni skuggan expanderande social- och välfärdsstaten. På motsvarandeav
skulle välfärdsstatens tillbakagångrelativa innebära expansion försätt en

frivilliga organisationer. Denna generella hypotes eller idé korresponde-om
forskare.ifrågasättsrande kärl eller nollsummespel dock fleraav

föreställning betecknasEn kan idén ochmotsatt växtsom om gemensam
eventuellt vissnade. Det innebär myndigheter och frivillig-gemensamt att

åtminstoneorganisationer under vissa samhällsekonomiska villkor be-- -
fruktar varandra ömsesidigt eller påverkasde på likartad andra fak-sättatt av

i samhället.torer
två generella hypoteser kanDessa mindre symmetrisk utformning ochges en

påverkan enbart i riktning. ocksåDe kan kombineras på olika sätt.avse en
frivilligorganisationemasKanske tenderar samlade insatser bådeöka vidatt

kraftig expansion och vid betydande minskning den offentliga sek-en en av
ocksåverksamhet. Man kan tänka sig myndigheter och organisatio-torns att

påverkarinte bara kvantiteten varandras insatser främst karaktärenutanner av
insatserna. Möjligen blir frivilligorganisationemas insatser både mer om-

mångfacetteradefattande och vid expansion den offentliga sektorn.mer en av
reducering denna sektorEn medför kanske motsvarande minsk-sättav en

bådening omfattning mångfaldoch för organisationemas arbete.av
ocksåbörMan möjligheten det inte någonfinnsnämna betydande kvanti-att

tetspåverkan mellan offentlig sektor och frivilliga organsationer, lika lite som
påverkartennisspelareantalet antalet diskuskastare och vice ävenversa, om

båda fallendet i sig idrott.rör om

påverkanKontroll. formEn kan ske kontroll. Det finns flera möj-av genom
för någonligheter myndighet form kontroll och styrningutövaatten av av

frivilliga organisationer, till exempel lagstiftning, beskattnings- och bi-genom
dragsregler eller granskning arbetsrutiner vid entreprenader. börFörstav man

frågan det överhuvudtaget någotställa kan förekomma formsägasom av
myndighetskontroll frivilligorganisations verksamhet, enligt vilkaav en nor-

såi fall kontrollen och hursker denutövasmer

Finansiering. offentligaDen sektorn har inte sällan funktion delfi-en som
nansiär frivilliga organisationer och verksamheter. Möjligen medförav en
sådan finansiering också myndighetspåverkanviss organisationen.en

tillFrivilligorganisationer exempel angelägna entreprenadsupp-ärsom om
utvecklar kanske anpassligdrag och lojal värdebedömning myndig-en mer av

effektheten. Detta dock ingen självklar och i denna utredning exempelär ges
krav ekonomiskt stöd kombineras med skarp kritik den anslags-att av
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sigfinns organisationermyndigheten. Detbeviljande motsätter samröresom
från vill ha ekonomisktde stödsektorn, bortsettoffentligamed den gärnaatt

avsedd rollfördelning avantgarde,inställningardärifrån. Samtliga om
övrigt kombineras medoch ersättning kan föralternativkomplement, upp-

verksamheten.skall finansieraoffentliga sektorndenfattningen att
påver-relationsområden värdering, samarbete,kunskap,Utifrån dessa sex

också konflikter mellan frivil-beskrivafinansiering kankontroll,kan, man
Sådana konflikter kanmyndigheter.ochorganisationer utgörasliga mot-av

eller konkreta samarbets-bedömningens planvärderandedensättningar
beståeller kanske olikaprojektförsvårigheter inom avgemensammaramen

kan finnas ömsesidigpåverkan kontroll. Detlegitim ochuppfattningar enom
organisation det förekom-ochmyndighetuppskattning mellan utan attenen

Å kan tänka sigdem. andra sidannågot samarbete mellan man samar-mer
leder till officiellväl detmindrefungerarbetsformer mot-utan att ensom

organisationen.myndigheten ochmellansättning
skall ha rollende insatsernafrivilligorganisationOm att somegnaavseren

den offentligavälfärdsförstärkningbetydelsenikomplement gentemotextra
har positiv värderingnaturligtförefaller detverksamheten, att en av myn-man

dockgrundinställning. Detta intesamarbetsvänligdärfördigheten och ären
kritik och konflikt,få karaktären tilliställetRelationen kansjälvklart. av

får bild myndighets-frivilligorganisationeninomexempel attavenmanom
får deteller inte stödtillfredsställandeinte utförsinsatserna man man an-om

från offentligariktas den sektorn,Motsvarande kritik kantill.sig ha rättser
okvaliñcerade ellerbedömer fiivilliginsatsernaexempeltill somom man

godtyckliga.
mellan sociala frivillig-faktiska relationenbeskrivning dennyanseradEn av

inte bara skilja mellan dessaoffentliga sektorn böroch denorganisationer sex
organisations-områden också olika och verk-mellanaspekter ellerolika utan

konkreta verksamheten,nivå dagligasamhetsnivâer. kan denEn envara
förhållandettredje mel-och chefspersoner,mellan ledarerelationen enannan

och styrelsen för före-exempel socialnämndentilllan styrgrupper, ensom
ning.

och frivilligsektøm kanden offentliga sektornuttryckenAnvändningen av
männi-handlar avgränsadedetföreställninglätt att grupper avomomge en

till exempelsådana självklarheterdärför erinraVi villskor. attsom enom
ordförandefrivilligorganisation kan isocialanställd iär varaensomperson
ordförandehemvårdsassistent kan isocialnämnd ellerkommunens att varaen

så-naturligtvisfinns mängdRöda korset. Detlokala avdelningenden enav
frivilligsektor.ochoffentlig sektorpersonallianser mellandana

omfattandeviSpråkbruk och ordvalrubrikenkapitlet med görI nästa en mer
någrai vanligainnebördenoch diskuterarnågra begreppgranskning ut-av

frivilligsektom.anknytning tillmedtryck
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NOTER

lDessa förhållanden.instanser relevant för karaktäristik aktuella Historiskafyra be-är en av
skrå.kategorier, till familj, sockenförsamling,skrivningar kräver andra exempel och Sestat

kapitel
flera alternativ Habermann 1993, 33.Samma indelning Mot-gör ettsom anges som av av s

också 1990,huvudproducenter välfardstjänster Lorentzen 178.svarande fyra anges avav s
uppdelning fem olika samhälleliga instanserSwedner 1990 bärare väl-gör en som av

Det l landsting och statliga 2 privatägda företag, 3färdsarbete.. kommuner,är organ,
kvartersföreningarideella och fackliga organisationer, 4 kollektiv t byalag ochreligiösa, ex

hushåll.5 familj ellersamt
zUttrycken ocksånärstâendevårdanhörigvård har formellt begränsad betydelse inomoch en

försäkringskassan. Vi använder dock uttrycken i vidare mening.socialtjänsten och en
38e exempel Johansson 1991, 34.till s

språkligterminologi följer vanligtvis praxis användainledande kapitel bldetta attom a en
svårtsjälva ordet, enligt principen: Det till Nietzschekursiv ärnär att stavatext man avser

år Stockholm nio bokstäver men: StockholmNietzsche dog 1900 eller:men: är ärett namn
huvudstad.Sveriges

5Ytterligare 89.information Ringblommoma kan telefonnummer 08604 80om ges
6Gränsfall utifrånföreningar kommer till kombinationkan slagsutgöras som en av myn-av

måstesamfálligheter bildas förprivat initivativ, vägföreningar ochdighetskrav och tex attsom
Frivilligorganisationer alternativ till offentligakommunala bidrag. Seskall del enavman -

14f.sektorn Ds Fi 1985:6, s
7Det medlemskapet kan olika starkt betonat inom frivilliga organisationer ochpersonliga vara

tillämparfinns medlemskap olika slag. Flertalet frivilliga organisationer klassiskdet enav
ocksåmedlemsdemokrati. Men det finns frivilliga organisationerföreningstradition med som
bestårde egentliga medlemmarna självrekryterandefrämst har stödmedlemmar och sty-av en

Många frivilligorganisationer har karaktär sekundärorganisation derelse. äratten av genom
alltså juridiska medlemmar. Ibildade andra sammanslutningar och enbart har personer somav

sådana någonnågon finnas form personligtgrundorganisationema bör det i fall medlem-avav
sådana frivilligsektom.för sekundärorganisationer skall räknas till De flesta centralor-skap att

sekundärorganisationer i denna mening. De bildade lokalföreningar medganisationer är är av
Se Kuhnle Selle 1992, 6f.personligtmedlemskap. t ex s

ocksåfrivilliga insatser förekommeralternativt uttryckssätt kunde inomMed säga attett man
sektorer frivilligsektom, inom den offentliga sektorn.andra än även t ex

9Med arvodering ersättningen främst täcker utgifter inomsymbolisk uppdragetsattmenar
nivååtminstonedet inte arvoderas uppdraget ekonomiskteller gör att rentatt en somram

arbete. kan dock vanskligt dra bestämdalternativ till avlönat Detkan utgöra attett ett vara en
symbolisk arvodering och regelrätt lön.mellangränsOEtt sådan utredningen STILkooperation beskrivs i den härexempel ären som

Stockholmskooperativet för Independent Living. Se kapitel
Frågan till frivilligsektom medför kompli-vilka stiftelser och kooperativ bör räknassomom

inom för dengränsdragningar vi inte funnit nödvändigt arbeta med härcerade att ramensom
utredningen.

reformer för-1992: llff Folkrörelseutredningen. Underlag förSe Hemström samt samtt sex
26ff.SOU 1987:35,slag. s

Med fysiskmedlemskap medlemskappersonligt menar av person.
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12What constitutionallyorganizations that they fromdistinguishes these separateare
though theyprimarily commercial profit-seeking evengovernment, not purpose mayorare

mission of the agency, have theirback into the primaryprofits that plowed ownareearn
Gidron Kramer Salamonpublic purpose.for self-govemment, andprocedures serve some

1992, s
finner det naturligt beteckna fri-från karaktäristik bldenna ävenVi avviker attattgenoma

frivilligsektom. Dessutom haroffentliga sektorn delinom denvilliga insatser avsom en
någonmedlemskap i form.personligtbetydelsenframhävt ettav

Pestoff StreeckPestoff hänvisar till distinktioner och1992, 25.1991, 95 samt avss
Community, market, andSchmitter, 1985.1985. Streeck, W. P.Schmitter state asso--

State. London, Sage Publica-Government; Beyond Market andPrivateciations in Interest
tions.
En frivilliga organisationer nonprofitdefinitionskriterier fördiskussionklargörande om

Vår summerande definition frivilligaAnheier 1992.Salamonorganizations av or-ges av
sig till. Se särskild 10 ff.referens den definition de ansluterganisationertorde ssomge samma

5En i frivillige organisasjoner, frivillig tjenesteuppdelning Lorenzenmotsvarande görs av
2lf.1992,frivillig arbeid. Lorenzenoch s

16Se 1992, 7f.Kuhnle SelleSeibel 1990, 381ffexempel Anheiertill samt ss
En frivilligorganisationer nonprof1t organiza-förklassiñkationsproblemdiskussion om

också utförligt förslag till internationellt1992a. DeAnheiertions Salamon ett engerger
undergrupperOrganisationerna delas i tolv huvudgrupper medklassifikation.användbar upp

följande:två nivåer. Huvudgruppema är
and recreation1 Culture

researchEducation and2
3 Health
4 Social services

Environment5
housing6 Development and

politicsadvocacy and7 Law,
voluntarism promotionPhilanthropic intermediaries and8

activities9 International
Religion10

associations and unionsprofessional1l Business,
classified12 Not elsewhere

föreslås Onarheim Selleklassifikationsmodellorganisationsteoretiskt inriktadEn avmera
huvudfrågorförhållande till olika ellerplacering iorganisation1990, 9ff. Varje treges ens

sosialiseringsdimensionen.ideologidimensjonenaktivitetsdimensjonen,dimensioner: og
Det så svårfångad psykologisk kategori intentioneräventyrligt användakan tyckas att somen

från påståddutgår angiven intentionellerindelning. Men härkriterierna förett ensom av
inom frivilligsektom. Enpsykologin eller mentalitetenutredaambitioneroch har inga att

intentionerbehövapsykologiserande slag skullegranskning t resonera om somexav mera
officiella dyl.manifesta, inofficiella ochellermedvetna, latentaomedvetna och o

Uttryck vidganska oklaraoch social närmarevälfärd, social inriktning insats ärsom
inte deVi väljer dock idefinitioner.kunde krävaoch begreppsestetgranskning atten

medföra. I politisk debatt ochuttrycken skulledefinitioner de härproblemomfattande avsom
ändåde tillräckligtsådana förhoppningsvisuttryck frekvent ochanvändssamhällsvetenskap ger

1990.Wolvéntankeassociationer. Om välfardsbegreppet,klara t exse
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201 till för idrottsföreningRiksidrottsförbunds förslag normalstadgarSveriges en anges som
Mål och inriktning, Idrott skall inriktas utveckla indivi-under rubrikenförsta punkt att att

såväl rimligtvispsykiskt socialt och kulturellt avseende. Det börpositivt i fysiskt ochden som
Vanligtvis dock idrottsrörelsen tillvälfärdsintention. brukar inte räknasprimärtolkas som en

möjligvis beroende verksamheten inte alltid handlings-frivilligsektom,den sociala att
välfardsinriktning direkt hjälparbete. Det saktycks ha primär ärplanet mot ett atten annanen

Fråganfå välfärdsinriktningvälfardseffekter. idrottsrörelsensidrottsutövande betydandekan om
särskilt forskningsprojekt.vän ettvore

Andra direkt klientrelation direkt hjälparbete. Uttryckför sak ochuttryck är somsamma
vissa verksamheter förefalla otympliga och direkt miss-brukarrelation kan inombrukare och

Ävenändå generella uttryck i brist bättreVi använder dem iblandvisande. termer. ut-som
ocksåi utredningen diskutabla iklient och klientrelation används deäven ärtryck omsom

möjligtviss juridisk klang. Ett uttryck partsrelationsammanhanget de har ärannatattgenom en
áGeorgWalls.
2Vi samlingsbenäm-främst social verksamhet och sociala insatseranvänder uttrycken som

språkbruksådant differentierat i vissa fall kan betecknasmedförningar ett somsom mera so-
omvårdnad, också vård.eller ibland Inte minsti andra fallcialt arbete, som genomsom omsorg

forskningsintresse med avseende sociala verksamheter ochprofessionalisering och ökatökad
föremålomvårdnad vård blivit försocialt arbete, ochuttryckinsatser har som omsorg,

uppnåtts.Någon begreppslig enighet har dock knappaståtskilliga defrnitionsförsök.
frånöverföra uttryck offentliga sociala sektorn tillvanskligt denvisserligenDet kan attvara

ändå frivil-förmodligen sociala verksamheter och insatser inom denkanfrivilligsektom, men
åtminstone enligttill kategorierna socialt arbete ochliga sektorn ofta räknas omsorg, en mera

vardagsspråkli betydelse dessauttryck.g av
23Onarheim organisationer i relation till1990 22 följande roller för frivilligaSelle s anger

offentlege: pionerrolla, intressekamprolla, verdivoktarrolla,offentliga samhället detdet
frånutgår då funktioner i samhälletfrämst organisationemas ochtenesteytarrolla. De mera

offentliga sektorn. Vi i stället inriktade organisationemas verk-relation till dengenerella är
insatser i relation till den offentliga sektorn.och konkretasamheter

En opinionsbildande har funnits inom organisationuttalad avantgardistisk och ansats en som
arbete. Andra och specifika exempel ambulansflygCentralförbundet för socialtCSA ärmera

skoltandvård, aktuelltSverige ursprungligen iscensatt Röda korset. Ett exempeli äroch av mera
Stockholms Stadsmission driver med full kostnads-för HIV-smittade barndet daghem som

från verksamhet Stockholms Stadsmission uttryck-Stockholms stad. Dettäckning är en som
särskild finns inom organi-tillfällig. Man kan använda kompetensligen angett en som ensom

efterhand kommunen.för utveckla arbetesation övertasatt ett som av
En pionjärverksamhet avantgardistisk i denorganisation kan bedrivafrivillig utan atten vara

förväntas verksamheten. Organisationen kan finnaden offentliga sektornbetydelsen övertaatt
driver verksamheten i regi.naturligt dendet att permanentmest egen

26Exempel uppfattas komplement i denna betydelseverksamhet kan är natt-somen som
både Frälsningsarmén och StockholmsStockholm drivs Stockholms stad,ihärbergen avsom

flera.Stadsmission med
27Se främst kanAndra exempel verksamheteravsnittet BRO i kapitelt som upp-omex

besökstjänst. Inommening PROs Väntjänst och Röda korsetsi dennafattas komplement ärsom
ömsesidighetvänskapsdimension och slagsådana kan det finnasfrivilliginsatser ettaven en

ocksåhemtjänsten. Man kanmöjligt den kommunalafinner krävainte attatt menaavsom man
frågor tillhemtjänstens uppgift försöka besvara existentiellaskälprincipiella intedet är attav

sådana frågor kan till exempelefter eller Guds existens. Itillvaro dödenexempel omom en
uppfatta sin verksamhet komplement.församlingsdiakonikgrkomas ettsom

2 Mål för det statliga stödet till före-resultat principerFolkrörelseutredningen. ochSe nya-
1988:39,SOU 11.ningslivet. s
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Två myndigheter,mellanviss konkurrensfunnitslängeområden där detexempel orga-en
äldrevården, till exempelmissbruksvårdeninstitutionelladen samtföretagochnisationer är

ibland likartatdock sättdrivsSådanainstitutioner oavsettserviceboende.ålderdomshem och
parallelli betydelsenkomplementbeskrivasdå bör deochhuvudmanär somsnararesomvem

resurs.
3°soL och 9 §§.5,8
31L0rentzen 28f.1992, s
sena m.1993, s

kapiteliefterfinnsoch 2kapitel 1förreferenslitteratur notermedLista
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Språkbruk ordvaloch2

BlennbergerErik

överdramatiseras. Pro-ordval bör intekonsekventspråkbruk ochFrågorna om
delsfinna benämningarhandlarså detformulerasblemet kan attatt somom

och rele-tankeklarhetspråk, dels skapar vissvarierandesmidigt och gerettger
dettaspråk vi ioch begreppgranskning görassociationer. Den somvanta av

språkbruk, innebärgodkäntvadbestämmainte ärkapitel att mensomavser
språkligt ochnaturligtvad finnerställningstaganden förvissa mestvara

frågan övergripande benämningförstVi diskuterarkorrekt.sakligt om
förekommer inågra främstuttryckgranskar vioch därefterfrivilligsektom som

avsnitt handlar frivilligtredjefrivilligsektom. Ettsocialamed densamband om
ordvalsdiskussionersamband med dessaprofessionell. I görtillrelationi

begreppslig ordning.bättreförsöka skapaförockså några preciseringar att en

Övergripande på frivilligsektornbenämningar

övergripande ochuttryckfrämstspråkbruk användsaktuellt svensktI tre som
diskuterar, det frivillig,viden sektorsammanfattande benämning ärnu

civiltidéburen, informell,kan användasuttryckAndra ärideell och tredje. som
folkrörelsesamhälle och

Frivilligsektor

många olikakan betecknafrivillig organisationUttrycket typer av samman-
nykterhetsorga-hembygdsföreningar,idrottsklubbar,exempeltillslutningar,

patientföreningar, humani-politiska partier,djurskyddsföreningar,nisationer,
kyrkor uttrycket frivilligPå motsvarande kanorganisationer och sätttära

frivilligUttrycketarbetsuppgifter.på mängd olikasyftainsats typer omaven
vardagsspråket lättill-och hartillanknyterinsatserorganisationer och en

Danmark och Norge,språkbruket idominerandedetinnebörd. Detgänglig är
voluntaryockså vanligt i USAdetEngland, ochiliksom är sec-

karaktäri-relevantfrivilliguttrycketVi ärtororganization. att som enmenar
innebörd förlättillgängligavgränsning. Detochbeteckningserande enger

uttryckdominansenSjälva ärvardagsspråk forskningsprosa.både och ettav
det inteförutsättninganvändning, underför dessockså skäl att gergottett

associationerfelaktiga
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Tredje sektor och tredje nätverk

fåttEtt uttryck viss användning inom det skandinaviska språkområdetsom en
tredje sektorn. Det harär amerikansk bakgrund third ochen sector- -

präglades i början 1970-talet. tvåDe andra sektorerna oftastär ochav staten
hushållenmarknaden, alternativt och Om särskilt villstaten markeraman

till marknaden kan kalla frivilligsektom förmotsatsen nonprojitman sec-
tororganizatian, vanligt uttryck i amerikanskt språkbruk. Termenett nongo-
vernmental sectororganization uppmärksammar istället avgränsningen mot

sektom.5den offentliga Ett motsvarande påuttryck svenska icke myndig-är
arbetehetsorganiserat

Synonymt med den tredje sektorn används ibland uttrycket det tredje nätver-
ket. fåttDet har viss spridning inte minst i Danmark och Sverige bokgenom en

Haberman justmed denna titel. Nätverksbegreppet handlar olikaav systemom
relationer och uttrycker delvis perspektiv sektorbegreppet.ett änannatav

Dessutom de två andra nätverken inteär och marknad, informelltstat utan
nätverk och Habermann placerar det tredje nätverketstat. i position mellanen
det personligt informella och det politiskt formella nätverket. Det tredje
nätverket innefattar främst frivilliga också kommersiella insatser.7socialamen

Uttryck tredje sektor och tredje finnernätverk mindre relevantasom som
sammanfattande det samhällsområde vi diskuterar. Vi delarnamn nu
Kuhnles och Selles bedömning uttrycket tredje sektorn förefalleratt ochtomt

intryck restbegrepp.3slagsett Det förefalleratt lite torftigtettger av vara att
bara använda ordningstal benämning.ett Dessutom uttrycket någotärsom
oklart, då det finns olika meningar vilka tvåde andra sektorerna och vadärom

ingår i den tredjenärmare sektorn. Eftersom finner det lämpligtsom att
räkna med fyra olika aktuella instanser för sociala insatser, blir ocksådet
ganska poänglöst benämna någon dessa den tredje.att av som

Negerande benämningar nonprofit organization och icke myndighetsor-som
arbete harganiserat de visarpoäng betydelsefulla aspekter. Viatten genom

finner sådanadock negationer mindre lämpliga generella ochsom samman-
fattande benämningar området.

Ideell sektor

En mycket vanlig benämning uttrycket ideell i kombinationär med sektor,
förening, ochorganisation insats. Denna användning ordet ideell anknyterav

någontill bådaeller tvåde olika huvudbetydelser ordet har, nämligenav som
icke-materiell, icke-ekonomisk altruistisk.9respektive osjälvisk, Den första
betydelsen ideell kommer till uttryck i Föreningslagens distinktion mellanav
ideell och ekonomisk förening. ekonomiskEn förening har uppgiften att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen ekonomisk verksam-genom
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het.° politiskatill exempel idrottsklubbar, före-ideella föreningar hörTill
behöver dock inte ha altruistiskafackföreningar. En ideell föreningochningar

främja medlemmarnasinriktadkanintentioner. Den att egnavara
bedriva direkt ekonomisk verksam-inteekonomiska intressen, attmen genom

het.
mellan ideellaanknytning till skiljamed HemströmkanMan tre typer av

icke-eko-ideella föreningarna, genomförst de rentföreningar. Det är som
till exempelideella syften, till denna kategori hörverksamhet främjarnomisk

andra föreningarreligiösa samfund.och Enidrottsföreningar ärtyp som
syften, till exempelverksamhet främjar ideella hem-ekonomiskgenom som

icke-ekonomiskföreningar genomtredjeslöjdsföreningar. En ärtyp som
intressen. Till denna tredjemedlemmars ekonomiskaverksamhet främjar sina

då fackföreningar, arbetsgivarorgani-till exempelföreningar hörideellatyp av
ochbranschsammanslutningar kar-hyresgästföreningar,sationer,

11tellförenin gar.
altruistisk, deninte denföreningideell ärMed äratt utan attrent avsesen

både mål heller i till exempeloch medel. Intemed avseendeicke-ekonomisk
altruistisk. verksam-tolkas ideell i betydelsen Attsvenska ordbokBonniers en

den inte syftar till materiellideell förklarasföreninghet eller är attsom
vinning.12 betydelse ideell icke-eller ekonomisk Dennavälfärd somav

sällan grundbe-icke-ekonomisk förefaller dockmateriell och mera vara
ideelladen sektorn. Snararei nutida användning uttrycktydelsen ett somav

altruistisk, med syfte.ideell betyder osjälvisk,förutsätter uttrycket gottatt
ekonomisk ersättning.för andra, fritt val och Iarbete insatserIdeellt är utanav

ordbok uppfattas ideella organi-i Bonniers svenskatill förklaringenmotsats
välfärd, i första hand förinriktade materielloftasationer att mengesom

de medlemmarna.andra än egna

Nationalencyklopedinorganisation.och ideell IIdeell förening görs en
och ideell Ideelldistinktion mellan ideell förening organisation.svåråtkomlig

definieras det harcivilrättsligt uttryck och sättförening är angett.ett
och definierasjuridiskt kodifierat uttryckdock ingetIdeell organisation är som

uppgift främja medlemmarnashar tillsammanslutning att gemensammasom
för deras ekonomiskaoch inte primärt arbetarsträvandenideella som

ideellunderavdelning underorganisation blir slagsIdeellintressen. ett
ideell föreningtvå förstadetycksförening och typernamotsvara somav

bestårcirkelkaraktär,sinhar oklarhettill. Definitionenhänvisat somgenomen
både definitionen och detförekommer i själva iideellcentrala ordetdetattav

verksamhetshetsområden Natio-definieras. Deuttryck somsom
miljövård,kultur, politik,organisationerför ideellanalencyklopedin äranger

också det iblandvälgörenhet. konstaterasoch Detidrott, nykterhetreligion, att
mångaeftersom ideellatill intresseorganisationer,svårt fastställa gränsenär att

verksamhet.ekonomiskbedriverorganisationer
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organisation intresseorganisation.Ideell och Nationalencyklopedin anger
företagarorganisationer, konsumentkooperationen, hyresgäströrelsen och vil-
laägarförbund exempel intresseorganisationer. Med intresseorgani-som

då sammanslutning fören arbetar medlemmarnas ekono-sation menas som
bästa Alla ekonomiska föreningar och ideella föreningarmiska deläven en

alltsåFöreningslagen intresseorganisationer. Vienligt dock dennaär attmenar
definition för med sin ekonomiska inriktning.intresseorganisation är snävav

vårbör istället enligt mening betecknaUttrycket intresseorganisation en sam-
inriktad förbättrad välfärdmanslutning främst och behovstillfredsställelse

medlemmar eller för medlemmarnas anhöriga närstående.för sina ochegna
definitionen kan dåbakgrund den ideell och ideellMot organisationav

det inte civilrättsligt reglerat uttryck antydande definierasförening ettom vore
främstsammanslutning inte verkar för de medlemmarnas välfärdsom egnasom

dåbehovstillfredsställelse. Ideell har innebörden osjälvisk, altruistisk.och
mellan ideell organisation intresseorganisationdistinktion och neutralDenna är

förutsätter inte värdering legitimiteten i respektiveoch inriktning.en av
alltsåUttrycket ideell använder iorganisation tillmotsats

och det i huvudsak Engbergs distinktionintresseorganisation mellanmotsvarar
identitetsrörelse. någonidérörelse och bör dock inteMan dra skarp gräns

två olika organisationsinriktningar.mellan dessa
granskning förefaller uttrycket problematisktVid ideellnärmareen som en

påsammanfattande benämning hela frivilligsektorn. besvärandeTermen är
lexikalisk, civilrättslig och aktuell vardagsspråkligoklar attgenom en en en

vardagsspråkligabetydelse tycks peka i olika riktningar. denI innebörden av
ideella sektorn betyder ideell främst osjälvisk och altruistisk. Den betydelsen

så fall den diskutabla konsekvensen olikai slags intresseorganisationer,attger
till exempel handikapporganisationer, självhjälpsgrupper, klient- ochsom

sektomÅöpatientföreningar knappast kan tillhöra den ideella I den häranses
utredningen väljer vi använda ordet frivillig övergripande benämning.att som

flesta ideella föreningar i Föreningslagens mening kan betecknasDe som
för någonmed undantag ideella föreningar inte harfrivilligorganisationer, som

medlemskapform personligt eller i huvudsak inriktade privatärav som
vinst.ekonomisk

idérörelserIdéburna organisationer och

språkhistoriskaideell har relationer till ordet idé. uttryckUttrycket I idé-som
och idérörelse det finns starka idémässigaburen organisation attanges

åtminstoneorganisationensi verksamhet eller i dess självbild. Insat-moment
uppfattas iscensättandet idé. Vi dock uttryckattsomserna av en menar som

idérörelser och idéburna inte relevanta generellaorganisationer är som
Ävenfrivilligsektorn.benämningar för den offentliga sektorn haravgränsaatt

går följa olika idéströmningarnaturligtvis idémässiga grunder. Det vad gäl-att
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målsättning ochler metoder inom till exempel barnomsorgen, skolan, den
vårdenpsykiatriska och äldreomsorgen. Välfärdsideologisk diskussion förs för-

modligen minst lika intensivt inom den offentliga sektorn inom frivilligasom
organisationer.

Uttryck idérörelse eller idéburet arbete kan användas verksamhetersom om
ideologiskbedrivs med eller metodisk medvetenhet. språkbru-Enligt detsom

naturligtvis idéburet bådeket bedrivs det arbete frivilliga organisationer ochav
ocksåmyndigheter. Sannolikt finns det verksamheter båda områdenainomav

inte kan idéburna.sägas varasom

Folkrörelse

Uttrycket folkrörelse har betecknat frivilliga organisationer hargrupper av som
betydande antal anhängare och uttrycker inflytelserik och varaktigett som en

opinion. frikyrkorörelsen,Främst det nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsenär
brukaroch idrottsrörelsen räknas de klassiska folkrörelserna. Numerasom som

räknas ibland miljö-, kvinno- och handikapprörelsen folkrörelser. Ettäven som
ocksåvanligt drag i folkrörelsema har varit samhällskritisk hållning meden en

på missförhållandenuppmärksamhet i samhället detta gäller i mindre grad
idrottsrörelsen.19 alltsåVissa frivilliga organisationer kan delses som en av

folkrörelse, uttrycket kan inte användas sammanfattninggärnaen men som en
för frivilligsektom.

Informell sektor och civilt samhälle

Uttrycket den informella sektorn har vidare betydelse frivilligsektorn ochänen
refererar oftast till frivilliga organisationer familj och informellt socialtsamt
nätverk. klassiskt fåttEtt uttryck tid ökad användning ärsom senare en

harcivilt samhälle. Det knappast etablerad aktuell betydelse, användsen men
sällan i samband med polemikinte den offentliga sektorn, ibland ocksåmot

frånmarknaden. Bortsett uttryckets nuvarande ideologiska karaktär tycksmot
ofta referera till familj och socialt frivilligadet nätverk till organi-samt

sationer. alltsåden betydelsen har det i huvudsak referensI densamma som
sektorn. Vi har dock funnit det äventyrligtinformella använda uttrycketatt

språkbrukcivilt samhälle i den här utredningen eftersom det i aktuellt har viss
,

karaktär slagord.av
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på frivilligsektornsocialadenBenämningar

hela frivilligsektom. Den häranvänds generellthittills berörtuttryckDe om
påfrivilligsektom, organi-inriktad den socialasärskiltdockutredningen är

och handling har primäri intentionverksamheter och insatsersationer, ensom
ibland ideell sektoruttryck diskuterat tycksdevälfärdsinriktning. Av använ-

inriktade frivillig-socialtreferens enbart till denmening meddas i snävareen
socialt inriktadeanvändas för betecknauttryck kanAndrasektorn. attsom
välgörenhet ocheller insatser humanitär,verksamheterorganisationer, är

verksamhet inom kyrkorna.socialt inriktaddiakoniUttrycketfilantropi. avser

Humanitär

betydelsenideell, igrundbetydelse liggerhar näraOrdet humanitär somen
har generell välfärds-Humanitära organisationeraltruistisk.osjälvisk och en

då aktualiseras. Organisationeruppgifter behovväxlainriktning och kan avnya
Uttrycket humanitäraoch Rädda Barnen.till exempel Röda korsetslagetdet är

internationelltandra länder,sociala insatser ianvänds oftainsatser omom
mänskliga rättigheter.bistånd arbete föroch

filantropiVälgörenhet och

välgörenhet och jilantropi.sociala frivilliginsatserTvå uttryck föräldre är
för välgörenhe-i Föreningentill exempeluttryck förekommerDessa namn som

FVO22 filantropisk verksamhetstiftelse föroch Levi Petrusordnandetens
nedlåtandemånga svenskardock för medUttrycken förknippasLP-stiftelsen.

klassamhälle.ifrågasatt Som fram-insatser i ickesporadiska socialaoch ett
sådan tolkninghär utredningen kanhistoriska kapitlet i dengår det en varaav

många faktiskt arbetat för. Uttryckenfilantropertill vadorättvis, med hänsyn
språk grund dessabeskrivandeanvända inågot vanskligaär rentatt ett av

typologiserandekapitlet dockdet historiskatolkningsassociationer. I görs en
språkbruktillmed anknytningoch filantropi,mellan välgörenhetdistinktion ett

då sporadiska socialaMed välgörenhetidéhistorisk forskning.inom avses
dessa insat-samhällsförändringar och medåstadkommaavsiktinsatser attutan

Med filantropitotala verksamhet.sidoaspekt föreningens avsesavser som en
långsiktigt syftar till sociala förändringarmålmedvetet ochistället insatser som

för föreningens bildande.grundeninsatser självautförandet dessaoch ärav
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Diakoni

verksamhet i intentionMed diakoni och handling har primäravser som en
huvudman.välfärdsinriktning och sker med anknytning till kyrklig Somsom

kyrklig huvudman räknas till exempel församlingar, särskilda institutioner
ekumeniskakyrka eller Större delen alla diakonala insatserinom en organ. av

undantagtill frivilligsektorn, med den församlingsdiakoni Svenskahör av som
bedriver med hänvisning till Kyrkolagen och utförskyrkan anställdasom av

diakoner.
valt för här utredningenDet övergripande uttryck den ordet frivillig iär

kombinationer till exempel den sociala frivilligsektorn, frivillig organisa-som
Ordet ideell i till exempel ideelloch frivillig kantion insats. organisation

användas i viss motsättning till Oftast undvikermöjligen intresseorganisation.
dock ideell, liksom uttrycken tredje sektorn och civilt samhälle.termen

använder förUttryck idéburen och idérörelse beskrivaorganisation attsom
det idémässiga framträdande.verksamheter där just draget starkt I övrigtär

språkbrukutredningens flera olikavarieras naturligtvis skriben-ärattgenom
områden inom för frivilligt socialt arbete.och behandlar olikater ramen

språkbruk och ordval avslutas med diskussionkapitelDetta ut-enom om
och professionell.trycken frivillig

professionellFrivillig och

mellan offentliga sektorn och frivilligsektorn beskrivsRelationen den ibland
professionellaschablonmässigt relation mellan och frivilliga. Frivilligsom en

då nedsättande betydelse kankan ibland amatörrnässig. Det därföravges en
språkbruk. dåvärde undersöka detta Vi diskussionenpoängteraratt attvara av

främst handlar innebörden i professionsbegreppet i forma-inte om en mer
utgångspunktenVår diskussion istället i iakttagelserliserad mening. dettar av

dåspråkbruket. främst eller fleraUttrycket professionell tycks haallmänna en
avlönad. Vi kortfat-betydelser: kunskapsberoende, kompetent och villtreav

dessa betydelser.granska tretat

kunskapsberoendeProfessionell som

betydelsen kunskapsberoendeeller insats professionell iverksamhetAtt ären
fårutförs bakgrund kunskap, delinnebär arbetet motatt av en som man av ge-

och beprövad erfarenhet. All kunskap aktuellutbildningrelevant ärsomnom
nå verbal karaktär. del denprofessionell behöver inte ha Enför statusatt av

så kallade kunskap ellerprofessionella kunskapen kan utgöras tystav
förtrogenhetskunskap.
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inågon nödvändig mellan professionell bety-dock intekanMan motsatsse
blir oftast irrelevant föroch frivillig. Distinktionenkunskapsberoendedelsen

frivilliga organisationerna.anställda inom de Dessaär personerpersoner som
kunskapsgrund för sina uppgifter.utbildningvanligtvis relevanthar somen

inom organisationerna finnsfrivilliga oavlönade insatserdemBland görsom
relevant utbildning och arbetetåtskilliga med direktdet dessutom personer en

Ävenerfarenhet. frivilligaoch beprövadtill kunskapmed hänsynsker person-
ofta medden offentliga sektornförinsatser inom görsliga av personerramen

för uppgifterna.relevantutbildning ärsomen
bakgrundformaliserad betydelse har just dennaiProfessionsbegreppet meren

anspråkkunnatkunskapsgrund. hävd har yrkeetablerad Av görai attetten
omfattande utbildninginitieras i arbetetprofession genom enom manenvara

tillämpning givna ochuppfattasutövandet yrketdetoch rätta avsom enavom
två standard-brukarJurister och läkarefastställda kunskaper. nämnas som

sådant formellt professionsbe-bakgrundpå professioner. Motexempel ettav
för yrken till exempeluttrycket semi-professionellaiblandanvänds somgrepp

också frivilligsektom. Viuttrycket förekommerlärare. Detsocionomer och om
semi-professionell,beskriva frivilligsektomtilldock tveksammaär att som

icke-professionell i betydelsen ickebeskriva dentill generelltliksom att som
empirisk uppgift undersökadet intressantkunskapsberoende. Snarare är atten

avseende dess profes-och frivilligsektom medbåde offentliga sektornden
båda finns detkunskapsberoende. dessa sektorerbetydelsen Inomsionalism i

icke-professionella insatser.både professionella ochförmodligen
Även kunskapsberoende behö-professionell i betydelseninsats inte ärom en

ha sindålig. mycket väl hög klass ochinte Den kanden dock vara avvaraver
bara uttrycka insatsenoch spontanitet. Poängenbakgrund i intuition är att att

tillgänglig kunskapsgrund.utifrån och allmäntsker medveteninte en

kompetentProfessionell som

värderande ochprofessionalism direktvardagsspråket används ofta uttrycketI
står amatörismskicklighet Proffsighetochbetydelsen kompetenshar mot

då ibland betecknatsharFrivilliga sociala insatserinkompetens.och som ama-
frivilliga verksamheter ochbeskrivningarSådana nedvärderandetörmässiga. av

begreppslignågot berättigandeintekan naturligtvisinsatser rentsom enges
och inkompetens inommån finns amatörmässighetdetbestämning. I vilken

något utvärderandeoffentliga sektorneller denfrivilligsektom är som
fårundersökningar bedöma.
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avlönadProfessionell som

och avlönad. denbetyda yrkesmässig IkanprofessionellUttrycket även
frivilliga organi-insatser inomnaturligtvis professionelladetbetydelsen finns

befolkningsundersökning frivil-framgår utredningens utgörsationer. Som av
arbetsmarkanden. vi kallarandel Detbetydelsefullliga organisationer aven

och den betydelsen icke-oavlönade idock definitionfrivilliga insatser är per
professionella.

alltså mångtydigt ibland direkt missvisandeochprofessionellUttrycket är
frivilliga insatseri betydelsentill frivillig. Baragenerell attmotsats persom

lämpligticke-professionella. Vi finner detdeoavlönadedefinition attärär vara
vilken betydelse detiprofessionell och klartmed uttrycket angesparsamma

används.
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1Sa1amon 4ff följande exempel third charitableAnheier 1992, bl termer: sector,as ger
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6Swedner 1990.
7Habermann 58ff.1937, s
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mFörenL 1951:308.
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Engberg 1986, 25a.s
6En altruistiskuttrycket ideell det i betydelsen ochtänkbar invändning ärmot attannan

påminnande uttryck filantropipatetisk och idealiserande klang ochosjälvisk har om somen
välgörenhet.
170m föregående kapitel.personligt medlemskap, 7 inotse
180m SOU 1987:33, sl8ff.Folkrörelseutredningen.definition folkrörelse, seav
Jansson 1991, 482.s
2°Så intervju i tidskriften Väl Ve 92:7:till exempel i med Lars Ingelstamanvänds uttrycket en

llff.lösningar, politiska reptrick,Alexandersson: Orena s
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139.
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22Sekapitel
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Denna betydelse i reflekterad kyrkligdiakoni täcker inte helt uttrycketsdefinition en meraav
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visning diakoni.som
25Kyrkolagen ha viss omfattning eller in-krav församlingsdiakonin skallställer inga att en
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undervisning diakonigudstjänstliv ochl främjande kyrkanslingsangelägenheter samtavavses
1992:300.paragraf punkt SFSKyrkolagen kapitel ll,och evangelisation.
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3 Frivilliga insatser i Sverige en
befolkningsstudie
Eva Jeppsson Grassman

härDet kapitlet handlar det svenska folkets frivilliga insatser det villom -
sådana insatser utförs frivillig grundsäga och oavlönat, eller eventuelltsom

symboliskt arvode. Frivilliga insatser utanför den familjenmot ett elleregna
hushållet förekommer i flera bådeformer, med anknytning till organisationer
och föreningar och i informella såsomformer, hjälp till ochmer grannar
anhöriga. I den undersökning här det i huvudsak detärpresenterassom
organisationsanknutna frivilliga arbetet studerats. Frivilliga insatsersom
och frivilligt arbete används i detta kapitel.synonymt

Organisations- och föreningslivet har stark ställning i Sverige. Liksomen
övriga nordiska länder har Sverige unik folkrörelsetradition. Underen senare
decennier har rörelser vuxit fram. Moderna idébuma organisationer ochnya en
mångfald så kallade identitetsrörelser, det vill organisationersäga ärav som
förknippade med föräldraskap, handikapp, nationell härkomst och så vidare,

medlemmarhar vunnit En medborgarundersökning,större genomförd inom
för Maktutredningen, fann 94 % svenskarna ålderni 16-80 årattramen av var

åtminstonemedlemmar i förening. lågMedelvärdet på 3,2 medlemskapen per
person Den statliga Folkrörelseutredningen kartlade Föreningssverigesom
fann det i Sverige fanns 145 000 lokala föreningar anknutnaatt till någon

Ävenriksorganisation många organisationer har anställda,om personer
bygger organisationernas verksamhet i utsträckning frivilliga insatser.stor

Föreningslivet har tradition tillmätts samhällelig betydelse. Männi-storav
skors i föreningslivet har grundläggande inslag i densetts ettengagemang som
svenska demokratin. Medlemskapet sålundahar stått i förgrunden, och före-
ningslivet har kollektiva vilka människor kunnat på-setts som resurser genom

bådeverka sin situation processenoch den demokratiska Makt- ochegen
inflytandeaspektema har centrala. Folkrörelseutredningen kalladesetts som
föreningslivet för omistlig medborgarskola, betonade också före-en men
ningslivets betydelse för mänsklig gemenskap och samhällelig pluralism.

Under årende allra har den frivilliga sektorn artikuleratssenaste ett nytt
i samhällsdebatten vissa ochsätt med ideologiska förtecken.av grupper nya

Frivilligt arbete lyftshar fram och behovet påtalasdet sådant sättett attav
kan förledas det något vårför kulturär och främmande.att tro att Inyttman

den diskursen det emellertid inte inflytande-är och demokratiaspekternanya
betydelsefulla. Istället detpoängteras hjälpaspekten lyftsär framsom som som

frivilliga hjälpinsatser bör vi undsätta vår och brynästagenom oss mer om-
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varandra.5 också måste offentligaavlasta dendebattenbudskap iEtt är att
Välfärdssamhället för dyrt ochalltför börda.något dess ärsektorn storaav

måste bli medmänniska. NärMedborgarenpassiviserande.dessutom
just det socialt inriktadenedskärningar kommervälfärdssamhället drabbas av

framstå och detta viktigsärskilt intressantfrivilliga arbetet äratt ensom
idensamma andraintresset. Tendensentill det nyvaknadeförklaring är euro-

framhållsEngland oftaUSA ochkapitel 9 och 10.länder sepeiska som
differentierad frivillig sektor.vital ochpå länder medexempel en

frivilligt arbeteForskning om

det frivilliga arbetetnågon riksomfattande kartläggninghar inteSverigeI av
omfattande detsålunda hur vanligt ochVi integenomförts. hartidigare vetat

begrepp.regel intearbetsinsatsen harfrivilliga avgränsatsDenär. somsom
medborgarundersök-emellertid kartlagts. Ihari föreningarMedlemskap

föreningsmed-förutom svenskarnasundersöktesMaktutredningeninomningen
aktiva respek-medlemmar varföreningarnasandellemskap hur stor somav

Levnadsnivåundersök-förförtroendeuppdrag. Inominnehadetive ramen
Centralbyrån människors politiska1978Statistiskaningarna mätte resurser,

föreningar och förtroen-frågor aktivt medlemskap ibland annat omgenom
då aktiva medlemmarbefolkningenframkom 38,8 %deuppdrag. Det att varav

1984 gjordeshade förtroendeuppdrag.någon 23,2 %förening ochi att en ny
någonivisade 42,3 % aktivamedlemskap vilkenaktivtmätning att varav

inteförtroendeuppdrag gjordesmätningförening. Motsvarande av

erfarenheterInternationella

ihar däremot kartlagts andraomfattning och inriktningfrivilliga arbetetsDet
EG-kommissionensföroch i USA. Inomvästeuropeiska länder programramen

arbetsmarknadsområdet kartlades 1984 detforskningutveckling ochför
medlemsländer. Resultaten visar blandi vissaomfattningfrivilliga arbetets an-

insatser.7utförde frivilliga lbelgamaholländama och 15 %%44attnat avav
två riksomfat-vid tillfällen ikartlagtsdet frivilliga arbetetStorbritannien har

1991.8 arbetade frivil-Andelen1981 ochsurveyundersökningartande som-
genomfördfrån nyligentioårsperioden, % till 51 %. En44ökatligt hade över

% deni Frankrike visade 19frivilliga insatserundersökning att av vuxnaav
mättillfället USAår föregickunder detarbetat frivilligt ärbefolkningen som

gäller frivilligtmätmetodema detavanceradedeland har närdet mestsom
och 1990Mätningar gjorda 1988detta.regelbundetocharbete mätersom

frivilligt 45befolkningen arbetaramerikanskai denvisade andelenatt varsom
skett.omfattningökning inågot tyder54 %,respektive% att ensom
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Även frivilliga arbetet kartlagts.i Danmark har det Där replikerades den brit-
delar.fråntiska undersökningen 1981 till vissa Resultaten visade 24 %att av

alltsåutförde frivilligt arbete; det betydligt mindredanskarna vanligt medvar
frivilligt arbete där i Storbritannien. Däremot arbetade de frivilligt aktivaän
genomsnittligt betydligt flera timmar motsvarande i Storbritannien.än grupp

måste frånjämförelser resultat enskildaGenerellt länder det härsett av
området försiktighet. definitionermed Varierande begreppet fri-göras stor av

bådevilligt arbete, olika mätmetoder och avgränsningar det gäller frivilliganär
undersökningspopulation,organisationer och resultaten inte helt jäm-gör äratt

förbara.
EVSSG-undersökningenI den komparativa the European Values System
syftar till studera värderingar ochStudy Group, värderingsför-attsom

tid i drygt 20 huvudsakligen västeuropeiska länder,ändringar kartladesöver
också omfattning frivilliga insatser. Resultatenförekomst och visade iattav
genomsnitt 25 % medborgarna i de studerade europeiska ländernaav var

Jämförelserengagerade i frivilligt arbete. visade dock frivilliga insatseratt var
sydeuropeiska.i nordeuropeiska länder devanligare iän

Undersökningens syfte, uppläggning och genom-
förande

Vårt syfte med den här undersökningen har varit kartlägga det organisa-att
tionsanknutna, frivilliga arbetets omfattning, karaktär och bestärrmingsfaktorer

Sverige. har varit explorativ:i Ansatsen formuleradeprövaän attsnarare
har avsikten varit skapa förstahypoteser kunskapsöversikt. viNäratt en

frågeformuläret till undersökningen inkluderadeskonstruerade vissa enskilda
frågor från frånden brittiska undersökningen frivilligt arbete 1981 liksomav

1986.3den danska undersökningen
Vår också få såhar varit bred. Vi har velat med brett spektrumansats ett av

fångamöjligtfrivilliga organisationer och alla frivilligatypersom upp av
insatser. vi inkluderat frivilliga insatser inom SvenskaDessutom har Kyrkan

inom den offentliga sektorn, det i dessa fall inte handlarsamt trots att om
enkelhetens skull räknas de dock till organisatio-frivilliga organisationer. För

analys i detta kapitel.i den presenterassomnerna
frånfråga varför eftersomkan sig valt denna breda uppdragetMan ansats,

handlar kartlägga frivilliga verksamheterSocialtjänstkommittén socialaattom
Förklaringarna flera: En riksrepresentativ kartläggningi Sverige. 1är av

folkets frivilliga insatser i bred bemärkelse saknades. fannssvenska Det
sålunda sådanallmänt intresse genomföra kartläggning. 2 Viattett av en

svårt och genomförabedömde det mättekniskt mycket konstrueraattsom en
fångaundersökning enbart skulle frivilliga sociala insatser i dennasom upp

explorativa undersökning.
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frågeställningarUndersökningens

den frivilliga arbetsinsatsenDet kartlagts i denna undersökning,är som
däremot inte medlemsskapet i organisationer. innebär blandDet dem iatt som
undersökningen de utfört frivilligt arbete i ändåorganisationer kansvarat att

många sådana.finnas medlemmar i Medlemskapet i föreningar torde iärsom
de flesta fall inkörsporten till frivilligt arbete.vara

Undersökningsresultaten visade knappt 5 % den förvärvsarbetandeatt av
befolkningen hade vid frivillig organisation.anställning Det avlönade arbetet

frivilliga sektorn harinom den dock inte vidare kartlagts.
följande frågorundersökningen har utforskats:I

vanligt organisationsanknutet,Hur frivilligt arbete i Sverigeär-
Hur omfattande det i tidär-
Vilka frivilliga arbetetsdet bestämningsfaktorerär-

vilka organisationer arbetar frivilligt bestårInom de aktiva och vad det fri--
villiga arbetet av

Vilka motiven för människor börja frivilligtarbeta och vilkaär äratt orsa--
tillkerna de slutaratt

Vilken det frivilliga arbetets framtidspotentialär-
svenskarna det frivilligaHur arbetets respektive de frivilliga organi-ser-

sationernas möjligheter det gäller delta i lösningen samhälls-när att av
problem inom det områdetsociala

undersökningen ställdes också frågorI oavlönat informellt arbete,ett par om
det vill regelbundet oavlönat hjälparbete utförssäga vännersom grannar,
eller anhöriga inte sammanbor med arbete anknytning tillutansom man -
någon formell organisation. I redovisningen kallas fördetta informellt socialt

frivilligtarbete medan arbete organisationsanknutet frivilligt arbete.avser

frivilligt arbetedefinieraAtt

problemet det gällde undersökningens uppläggningDet hadestörsta när att
med definiera organisationsanknutet frivilligt sådantarbetegöra att ett

avsågsförstod frågamänniskor vad och vilka sammanhang detsätt att som var
Andra undersökningar frivilligt arbete har ställts inför liknandeom. om

problem. vårI undersökning operationaliserades begreppet slutligen på
följande sätt:
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Vi intresserade kartlägga det brukar kallasär för frivilligtattav som
sådantarbete, det vill sådanaarbete och insatsersäga utförtssom

frivillig grund, oavlönat eller symboliskt arvode och fritiden. Imot ett
vissa kallassammanhang det för ideellt arbete. Det kan frågavara om
många olika slags insatser, till exempel hjälpinsatser, utbildning, styrelse-
uppdrag, kaffekokning, med mera.

Därefter fick intervjupersonerna på de under de måna-12senastesvara om
dema sådantutfört arbete inom någon någraeller de 32 olika organisations-av

i och ordning presenterades för dem organisationstypematyper tursom
återges i 3.tabell

Undersökningen bygger intervjuer med slumpmässigt valt, riksrepre-ett
åldernsentativt urval svenskar i år.16-74 Intervjuerna genomfördes inomav

för omnibusundersökning under november-december 1992. Data-ramen en
insamlingen har genomförts IMU-Testologen AB. Nettourvalet bestod 1av av
461 l 045 intervjuades vilket svarsfrekvensmotsvararpersoner. personer en

sålunda71,5 %. Bortfallet 28,5 %. I syfte jämställa insamlatattvar
intervjuamaterial med undersökningspopulationens sammansättning, gjordes
vid databearbetningen mångfältsmatris,Vägning, via uppbyggden en av
faktorerna ålderkön, och ortsstorlek. Denna poststratifiering gjordes för att
reducera eventuella snedvridande effekter bortfallet.av

I tabellerna redovisas i de flesta fall andelar uppgivit visst Efter-ettsom svar.
tillfrågadede erbjöds möjligheten frågori vissa flera svarsalter-attsom uppge

nativ blir kolumnprocenttalet i del tabeller inte 100 %.en

Det frivilliga arbetets omfattning

vanligtHur det människor utför frivilligtär arbete inom föreningar ochatt or-
ganisationer i Sverige frånResultaten undersökningen visar 48 %att av

befolkningSveriges utfört frivilligt arbete inom minst organisation underen
året före mättillfället. innebärDet omkring miljoner åldernsvenskar iatt tre

Ävenår16-74 utfört frivilliga insatser. hänsyn till den bredatarom man
måste denna siffra betraktas överraskande hög. Denansatsen, motsägersom

uppfattningen svenskarna skulle passiva eller underutvecklade dettaatt vara
område. Försiktiga jämförelser vid handen frivilligt arbete likaär nästanattger
vanligt i Sverige i Storbritannien, där motsvarande siffra 1991 51 %.som var

framhållsStorbritannien ofta det europeiska land där det frivilliga arbetetsom
utvecklat.är mest
svårt medDet stöd resultaten i den här undersökningenär bedömaatt av om

någondet skett ökning det gäller det frivilliga arbetets omfattningnär i
Sverige, exempelvis under de åren.10 endaDen uppgift finnssenaste attsom
tillgå för jämförelse Statistiska Centralbyråns frånmätningär 1978 för-en av
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fri-till del begreppetdetta begrepp baraSannolikt täckertroendeuppdrag. en
tvåförvånande skillnaden mellan deintedärmedoch detvilligt arbete är att

förtroendeuppdrag 1978hadeså andelenmätningarna är stor varsom-
%.23,2

jämfört med 44 %. Sammafrivilligt: 52 %hade arbetatkvinnorFler män än
Storbritannien där-Frankrike. IDanmark ochtill exempelgällde förmönster

arbete.utförde frivilligtofta kvinnorlikadet mänemot somsomvar
åldersgruppeni 30-44vanligastframgår frivilligt arbetedettabell 1Av att var

det bland de äldre i be-sällan förekomochbåde och kvinnorår, för män mest
vanligast i denfrivilligt arbeteintressantfolkningen. Det är attatt notera var

för-hemmavarande barn,göra, medsannolikt haråldersgrupp mest attsom
och brittiska undersök-från danska deResultaten denmedvärvsarbete, mera.

visadeningarna mönster.samma

ålder.ochTotalt efter könfrivilligt.% arbetat samt1 AndelTabell som

KvinnorMänTotalt
år45-59 60-7416-29 30-4445-59 60-7416-29 30-44

6549 5546 60 583949Nej 52

3542 51 4561 54 4048 51Ja

112136 141 133143 99143 1391045Bas

socialt arbeteInformellt

frågor arbe-också informella socialadetställdesundersökningenI ett ompar
utförs regelbun-sådant hjälparbeteoavlönatomfattning. Det somters avser

inte sammanbor med.individeneller anhörigabasisden vänner somgrannar,
sådant arbete, lika oftautfördesvenskarnavisade 28 % mänResultaten att av

kvinnor. sådubbeltemellertid i genomsnittutfördeKvinnorna nästansom
samtliga utfördemånad Avhjälparbetemånga timmars männen. somsomper

de inteanhörigahjälpte drygt 75 %socialt arbeteinformellt samman-som
bodde med.

det 23 %arbete organisationer,utfört frivilligtinteBland dem somvarsom
dettatyderregelbundet. Sammantagethjälparbeteinformelltutfört att om-

någonår utfört oavlönat arbete, iåldern 16-74isvenskarnakring 60 % av
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form, utanför hushållet.det Man bör dock i övrigt försiktig med attegna vara
tvåjämställa dessa arbetsinsatser. kan frågaDet helt olikatyper av vara om

bådefenomen, det gäller insatsernas karaktär ochnär motiven bakom dem.

många frågaHur timmar detär om

mått påEtt centralt det frivilliga arbetets omfattning hur mycket tid vi läggerär
på sådantned arbete. De intervjuade ombads skatta antalet timmar månadper
de utfört frivilliga arbetsinsatser under den 12-månadersperioden.senastesom

Resultaten visar Sveriges befolkning ålderni år16-74 i genomsnitt arbetadeatt
frivilligt drygt timmar månad. Beräknat enbart de frivilligt aktivasex per

månad.genomsnittet 13 timmar Stora variationer förelåg beroende påvar per
organisationstyp. Skattningar områdetdet här sannolikt approximativaär
och resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Som jämförelse kan nämnasen

de frivilligt aktiva i Danmark i genomsnitt utförde frivilliga arbetsinsatseratt
månad.timmar17 per

tabell bilaga framgårAv 2 se 1 det tidigare iakttagna könsmönstret kvar-att
står: arbetar frivilligt också fler timmar kvinnorna.män Människor ålderniän

år30-44 arbetar i flestgenomsnitt antal timmar. Intressant denäratt notera att
åldergruppenäldsta ålderni år60-74 bland vilka vi fann frivil-attpersoner-

ligt arbete minst vanligt i gengäld åldersgruppden de välnärvar var som,-
frivilligt engagerade, arbetade flest timmar månad 16,8 timmar. Vidvar per

kontroll för kön åldennönster.kvarstod detta

mångaArbete i hur organisationer

Antalet organisationer individ arbetat frivilligt för måstesom en ses som en
påindikator bredden på någotänengagemanget annat.mer

60 % samtliga utfört frivilliga insatser hade varit aktiva inom endastav som
organisation. 8 % hade arbetat frivilligt inom organisationer eller flera.treen

De frivilligt aktiva arbetade i genomsnitt i 1,7 organisationer.

Inom vilka organisationer har det frivilligatyper arbetetav
utförts

Såsom inledningsvis påtalats, fick tillfrågadede i undersökningen, för und-att
missförståndvika och utelämnanden, på frågan de utfört frivilligtsvara om ar-

bete samtidigt ställning till sådant arbete utförts förhållandeiatt tagenom om
till 32 olika Härmed fick ocksåorganisationstyper. vi detaljerat underlag förett



befolkningsstudieSverigeFrivilliga i74 insatser en-

rum.frivilliga insatsernaföreningslivet devilka delar ägtstudera inomatt av
gjort frivilliga insatserbefolkningenframgår andelhurtabell 3Av stor somav

redovisas hur fördelningenorganisationstyp. Dessutomrespektiveinom utser
kvinnor.ochför män

Totaltolika organisationstyper.frivilligt inom% arbetatAndelTabell 3 som
efter kön.samt

Män KvinnorTotalt
43 3hjälporganisationHumanitärl
55 4Föräldraförening2
22 lpatientföreningellerHandikapp-3
ll 1Invandrarorganisation4
21Kvinnoorganisation5 -
2l1Pensionärsorganisation6
32 linom svenska kyrkanFörsamling eller7 org.

2 33samfundFrikyrkligt8
0 10religiöst samfund9 Annat

2l1antidrogföreningellerNykterhetsorg.10
l 1sammanslutning med lLokal eller1l grupp

inriktningsocial
O 2fråga linternationellför12 Grupp

3 3 2Ordenssällskap13
22 2sektorinom offentligaFrivilliga insatser14
0Ohumanitärsocial inriktningmed15 Annan org.

21 1116Idrottsförening16
2 33Friluftsförcning17

21 lMiljöorganisation18
67 7teater-föreningmusik-, dans-, ellerKultur-,19

5 55hobbyförening20 Annan
0 tOFredsorganisation21

3 5 lMotororganisation22
35 7för boendeFörening23
00 1Aktieägarförening24
23 4försvarsorganisationFrivillig25

l0Konsumentkooperativ26
4 33samfällighetkooperativ,Annat27 annan

201aktionsgrupp28 Lokal
576Fackförening29

3 l2Politiskt parti30
11 lStudent-studicförening31
00 1intresseorganisationAllmän32

521045 524lBas

brettverksamma inomfrivilligtframgår arbetardetabell 3 är ettAv att som
enskildamål till inriktning. Denbåde till ocholikaorganisationer,spektrum av

frivilligt arbeteutförtmänniskorflestför vilkenorganisationstyp var
sådan iförening,hade arbetat inom männen16 %idrottsföreningar: en
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betydligt högre utsträckning kvinnorna. Bland de frivilligtän aktiva männen
hade 40 arbetat någon% inom idrottsorganisation. I Storbritannien fanns

9mönster.samma

Frivilligt arbete inom socialt inriktade organisationer

Föreningslivet kan ha i vid bemärkelsesägas social funktion: medlemskapen
och medlemsaktivitet möjlighet för människor arbetaatt motger gemensamma
mål, träffas och ha kontakt, med Vissa organisationstyper har emellertidmera.

uttalad målsättningsocial för sin verksamhet. De verkar fören utsatta
välfärd och för lösa sociala problem. Det kan frågaattgruppers vara om

utåtriktad verksamhet, för humanitära organisationer, eller verksamhetsom
riktad till de olika medlemmarna, såsomsätt förutsattaegna
patientföreningarna. Det handlar organisationer har primärom som en
välfärdsinriktning. Vissa organisationer kan emellertid ha huvudinriktningen

inte primärt social, där vissär del verksamheten ändå har densom men en av
karaktären. sådantEtt exempel kan direkta stödinsatser inomvara en
invandrarförening.

finns mångaDet dock organisationer har sekundär så viktigsom en men nog
social målsättning, såsom till exempel föreningar inom idrottsrörelsen. Detta
innebär det komplicerat, kanskeär omöjligt,att tydliggöra avgränsningatt en
mellan socialt inriktade organisationer och övriga se vidare kapitel 1. Vi har
dock försökt preliminär avgränsninggöra i denna undersökning.att Vi haren
således definierat organisationerna 1-15 i tabell 3 socialt inriktade ochsom
organisationerna 16-32 övriga.som

Resultaten visar endast mindre andel befolkningen 20 %att arbetadeen av - -
frivilligt inom organisationer med direkt social inriktning. 9 % aktivaen var
enbart inom socialt inriktad organisation medan 11 % arbetade inomen en
socialt inriktad organisation och inom någon de övriga organisationerna.av
Kvinnor arbetade dubbelt så ofta frivilligt inom socialt inriktade organisationer

män.som
Bland samtliga utförde frivilligt arbete ägnade endast 29 % tidsom mest

arbete inom socialt inriktade organisationer, medan 71 % ägnade tidmest
övriga organisationstyper.

Sammanfattning: 48 % befolkningen ålderni 16-74 år hade utfört före-av
ningsanknutna, frivilliga insatser under den 12-månadersperiod föregicksom
mättillfället, i utsträckningmän kvinnor.större I genomsnittän arbetade man
frivilligt drygt månad.timmar Bland de frivilligt aktiva det desex per var som

åldern åri 60-74 i genomsnittär arbetade flest timmar månad.som per
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utfört arbete inom endasthadeaktiva 60 %frivilligtdeMajoriteten enav
frivilligt verksammasamlade flestorganisationstyporganisation. Den varsom

idrottsföreningar.
någon socialtinomutfört frivilliga insatserhadebefolkningen%20 av

så frivilligtoftadubbeltKvinnor mänorganisation.inriktad somvar
frivilligt% deorganisationer. 71inriktadesocialtinomverksamma av

socialinte hadeorganisationerfrivilligatidägnadeverksamma mest som en
inriktning.

bestämningsfaktorerfrivilliga arbetetsDet

villbestämningsfaktorer, detfrivilliga arbetetsdetdiskuterasavsnittdettaI
förbetydelselevnadsförhållanden hari människorsfaktorer attdesäga som

arbete.frivilligtsigförklara ägnaratt man
sannolikheten förökarfaktorervilkafå attFör närmare enatt somgrepp om
diskriminantanalys i vil-genomfördesfrivilligt arbetesigska ägna enperson

områden inkluderades:följandeinomvariablerken
ålder, socioekonomiskakön,med individensharVariabler göraattsom

prövadesboendeförhållanden. Dessutomfamiljesituation,förhållanden, samt
informella socialautförde insatser.individenbetydelsen attav

i analysenfördesvariablersocioekonomiskaDe var:som

utbildning-
år25-65åldersgruppenförendasttillhörighetfacklig-

åråldersgruppen 25-65förendastanställningprivatoffentlig-
arbetstiderochförvärvsarbete-

inkomst-

variabler:följandeprövadesfamiljesituationengälldedetNär

sammanboende-
barnhemmavarandenärvaro av-

variablema:boendeförhållanden inkluderadesgälldedetNär

hyreslägenhethyreslägenhetejbostadstyp-
landsbygds-tätortsboende-

före-vilken endasti tabell 4 idiskriminantanalysenResultatet presenterasav
redovisas.sambandsignifikantakomst av
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i frivilligt arbete. Totalt, förBestämningsfaktorer för deltagande4 män,Tabell
år. signifikanta25-65 Förekomst samband vidförför kvinnor samt avgruppen

diskriminantanalys.

Ålder InformellaFacklig Privatoff BostadstypKön
sociala in-tillhörighet anställning
satser

l l llSamtliga

Män

Kvinnor

år25-65Pers
0,0l5p0,05
0,001 5p0,0l

0,001* p

framgår ålder har betydelse för förklara indivi-kön liksomtabell 4Av attatt
Såsomarbete. redan konstaterats i avsnittet deti frivilligtdens engagemang

vanligare arbetar frivilligtomfattning, detfrivilliga arbetets män änär att
sådant sällan bland de ochförekommer arbetekvinnor. Dessutom yngstamer

åldersgruppenåldersgruppema vanligast istuderade och 30-de äldsta de ärav
år.44

Två socioekonomiska variablema signifikanta värden för den delde gav avav
ålder:förvärvsarbetande facklig tillhörighetbefolkningen i pri-är samtsom

undersökningenFacklig tillhörighet har ivatojfentlig anställning. använts som
tabellen betyderpå socioekonomisk tillhörighet. Sambandet iindikator att per-

LO-kollektivet i mindre utsträckning tjänste-tillhörande än personer ursoner
56frivilligt: 45 % jämfört med %. Det klassmönsterarbetatmannagruppema

frånmed resultaten deuttrycka ligger helt i linje danska,detta kan sägassom
undersökningarna.brittiska och franska

frivilligt utsträckning de privatanställ-arbetade iOffentligt anställda större än
med konsekvenserna de olikaförklaring till detta harda. tänkbarEn göraatt av

sjukvårdspersonalkulturarbetare,yrkesområden tillhör: lärare,gruppernasom
sitt yrke oftare i kontakt med deoffentligt anställda kommeroch andra genom

organisationer vänder sig till vadfrivilligaoch verksamheter änsomgrupper
till frivilligt arbete kanske kort,privatanställdagrupper. Stegetgäller för ärsom

också omedelbart kan nyttiggöra sina yrkes-eftersom de dessutom sättett
föreningslivet.kunskaper i
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delvis tolkning skulle innebäraEn den offentliga anställ-attannan man ser
förknippadningen med speciella kulturella värderingar och med livsstilsom en

ingårvilken frivilligt arbete värdei i utsträckning för anställ-större änettsom
områden.ningar inom andra

förståsSambandet mellan bostadstyp och frivilligt arbete ska så deatt som
hyreslägenhet sällan frivilligtbor i arbetar människor bor i andraänmer somi Bostadstypenbostadstyper. indikator ekonomiska Arbetare,är en resurser.

låginkomsttagare,i utsträckning tjänstemän bor oftare istörre än ärsom
grupper.hyreslägenhet andraänj

också boendeförhâllandenBostadstypen kan dock indikatori ses som en
generellt, eftersom bostadstypen hänger med individenssamman; mer

l grannskapsrelationer, fritidssysselsättning sociala och livsstil. Det ärarenor,
sambandet i tabell 4 endast signifikant för kvinnorna,ärvärt att notera att

något skullemöjligen kunna illustration till bostad ochg attsom vara en
närmiljö viktigare för kvinnors sociala och livsstil förär än männens.arenor

det gäller variabeln informellt arbete betyder sambandet iNär socialt tabellen
människor regelbundet hjälper eller anhöriga devänner,att som grannar som

ocksåsammanbor i utsträckning andrainte med, engagerade istörre än är orga-
nisationsanknutet frivilligt arbete. Vid kontroll för kön visade sig dock
sambandet endast gälla för kvinnor.

§ svårt uttala sig sambandets riktning. vilkenDet Men i rikt-är att oavsettom
f går måstesambandet tolkningen bli det finns negativtning samband mel-att ett

lan faktorn tidsresurser och oavlönat arbete för kvinnorna: den redan in-som
åtagandentecknat sin tid och utförde oftare andra kvin-ängenom engagemang

ytterligare oavlönat arbete. informella, sociala arbetetDetnor var
förhållandevis omfattande i tid: de kvinnor regelbundet utförde sådanasom

månad.gjorde det i genomsnitt timmarinsatser 15 Sambandet iper
sålundaförefaller förbryllande.diagrammet

blir begripligt informella, socialaDet det arbetetom man sermer som en
tillgång någontill informellt nätverk: för kunna hjälpaindikator att

måste någraregelbundet ha nätverk i vilket det finns hjälpa. Urett attman
för såväldetta perspektiv blir det oavlönade arbetet uttryck fören somresurs

Påhandling. motsvarande kan de organisationsanknutna, frivilligasätten
Blombergbetraktas. Westholm fann generelltinsatserna Petersson, ett

samband mellan det informella nätverkets styrka och medborgerligt
och inflytande. Resultaten här skulle kunna beskrivas attengagemang som

tillgång informellt nätverk har för kvinnors förverkligandetill betydelse sittav
både medborgare och medmänniskor.samhällsengagemang, som
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bestämningsfaktorer det frivilliga arbete har enligtSammanfattning: De som
går antalsammanfatta iundersökningsresultatende här mönster:att ett

med tillgång sociala Detta tordetillharEtt göramönster att vara enarenor.
det frivilliga arbetet. Majoriteten demförklaringsfaktor förgrundläggande av

vidare avsnittet Att börjafrivilligt hade blivit ombedda searbetabörjatsom
åldernSåsom vi tidigare konstateratfrivilligt och sluta.arbeta att var en

i skolan, medförvärvsarbetar, har barn iförklaringsfaktor. Deviktig ärsom
så utsträckning samhälleligtvidare, imånga föreningar, och är stor expo-

ålderbarnintensivasin yrkesintensiva ochMänniskor inerade. ärär mestsom
samband i resultatenfrivilligt. fannsoftast arbetar Detde ett somsom

åldrari olikaindivider med hemmavarande barn isammanboendevisade att
familjesituationer.frivilligt individer i andraarbetadeutsträckning änstörre

kvinnor, vilketi frivilliga insatseroftare engagerade än utgörMän är
exponering.samhälleligstöd för betydelsenytterligare ett av

tillgångockså till där till detkanske hahandlarDet rätt stegetatt arenor,om
offentligt anställdastödskortfrivilliga arbetet är attett som avresonemang-

frivilliga arbetet kanske härvid-frivilligt privatanställda. Detarbetaroftare än
särskilda kulturella värderingar.också förknippat medkanlag ses som

ovanstående Det handlarresultat liggerYtterligare näraett resonemang. om
tillgångNärmiljön och till infor-iaktta för kvinnorna.vi kunnatdet mönster

ha betydelse för kvinnors frivilligasocial tycktesmellt nätverk resurssom
engagemang.

tillhörighet ochhar med socioekonomisk ekono-Ett göramönster attannat
utsträckningLO-medlemmar arbetar frivilligt i mindre tjän-miska änresurser:

mindre ofta frivilligt aktivaMänniskor bor i hyreshus ärstemannagrupper. som
bostadstyper. preliminär tolkning dettamänniskor i andra För mönsterän en av

utifrånfrivilligt arbete resursperspektiv, itillhandsligger det nära ettatt se
Levnadsnivåundersökningarnai och Maktutred-med det tillämpaslinje som

medborgarundersökning. Individens socioekonomiska placering iningens sam-
vilka sociala hon befinner siginte bara betydelse förhället har utanarenor

frågamöjligheter de situationer detockså betydelse för hennes ihar är attom
påverka samhälleligadärigenom skeenden.tillgängliga ochanvända resurser

för människors handlingarhärmed inte bara uttryckarbete blirFrivilligt en
välfärdsresurser vilkaockså för medborgerligamåste uttryck ärutan ses som

bestämningsfaktorerna föravsnitt, där detojämt fördelade.socialt I nästa
innehåll resultat stöd fördiskuteras,arbetetsfrivilliga utgörpresenteras som

från infallsvinkel.denna hypotes annanen
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kompletterande tolkning, sambandet mellan socioekonomiskEn av
fråntillhörighet och frivilliga insatser hämtas arbetsmiljöforskningen och

småöverspridningshypotesen: ensidiga arbeten med möjligheter för indivi-
påverkan, få påden till initiativ och tenderar effekt livet utanför arbeteteget att

fritidsinnehåll.passivt Frivilligt arbete kan i denna kontexti form ettav ses
för aktiv fritidssysselsättning.uttryckettsom

viktigt har med det negativa sambandetEtt sista och mellanmönster göraatt
och frivilligt arbete: fler bland dem redan har myckettidsresurser göraattsom

frivilligt bland de kan ha mindrearbetar än göra.antas attgrupper som

består avfrivilliga arbetetVad det

människor arbetar frivilligt inom föreningar och organisationerVad gör som
Ärfråga någon påarbetsinsatser det om det skillnad detVilka slags är som

någradet bestärnningsfaktorer föroch det gör Finns vilkenkvinnor mänsom
insatser olika utför frivilligt aktiva inom organisationertyp grupper somav

åt%5 Den frivilliga insatsens karaktär. Andel sig olikaTabell ägnat typersom
Totalt efter kön.insatser. samtav

Totalt KvinnorMän

Utbildningledarskap 30 35 23

65 68 62StyrelseuppdrAdm

Infoopinionsbild 20 2317

Penninginsamling 30 27 35

hjälpinsatser 13 21Direkta 17

501 272 229Bas

redovisas den frivilliga insatsens karaktär, totalt efter kön.tabell 5 II samt
resultatet diskriminantanalys, genomfördes enligttabell 6 redovisas av somen

variablerprinciper den presenterades i tabell Samma fördessomsamma som
arbetar frivilligt n501analysen. för analysen här dein i Basen är som
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arbetsinsatser. Före-frivilligaför olikaBestämningsfaktorer typerTabell 6 av
diskriminantanalys.vidsambandsignifikantakomst av

Ålder Familje- Bostads-Privat InkomstFack-För- Arbets-Kön Ut-
off. situationlig till-tidbild- typvärs- an-
ställn.hör.ning arbete

Utbildning ak
ledarskap

3k l* *Styrelse-
uppdrag
Admini-
stration

Infoopi-
nionsbildn

Direkta
hjälpin-
satser

Penning- akt
Insamling

0,050,01 gp
0,010,0015p

0,001* p

hade medfrivilliga arbetsinsatsenframgår vanligastedentabell 5Av att orga-
och administrativastyrelseuppdragverksamhetnisationens inre göra:att
i övrigt till styrelse-både kvinnor. Serochgällde fördetuppgifter män man-

och entydigtdet klartbestärrmingsfaktorer mönsteruppdragens är ett som
verksamma inommänniskorstyrelsemedlemmar ochi tabellframträder

ide bor mindre oftaofta arbetare,administration mindreorganisationens är
övriga frivilligt aktiva.oftare höginkomsttagaredehyreslägenhet och änär

möjlighetfrivilliga insatserandraStyrelseuppdrag sätt än attannatettger
isamhälleliga skeendendärigenomverksamhet och,organisationenspåverka

tillillustration detytterligareresultatomfattning. Dettavarierande utgör re-en
frivilliga insatsernämligenföregående avsnitt,fördes i attsomsonemang

ojämntvilkapolitiskasamband med äravseenden harockså i viktiga resurser,
fördelade.klassmässigt

anställdaoffentligtvanligare blandadministrationsuppdragochStyrelse- var
det sammanbo-familjesituationen,privatanställda. Omblandän varserman

uppdrag.anlitade för dennaende barn typmestutan avvarsom
åt. tabell 6sig Avfrivilliga30 % deledarskap hade ägnatochUtbildning av

bestämningsfaktorer.ålder Härkön ochinsatsframgår för denna ärtypatt av
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Åldersmönstretåterfinner fler kvinnor. sådantmän än det denär äratt
åldersgruppen år16-29 i utsträckning andrastörre sigänyngsta ägnarsom

sådant frivilligt arbete. Människor förvärvsarbetade på heltid ocksåsom var
oftare verksamma inom utbildning och kursledare andraänsom grupper.

Information, opinionsbildning utåtriktadeeller andra aktioner vanligarevar
bland kvinnor bland Denna insats det vanligareän män. högutbil-typ attav var
dade utförde människor med lägre utbildning. I övrigt någotän härär mönstret
förbryllande. Sambanden med förvärvsarbete och med arbetstid nämligensäger

de förvärvsarbetande utförde informationsinsatser i utsträckningstörreatt än
Åde förvärvsarbetande. andra sidan det heltidsarbetandedevar som genom-

förde denna insatser i utsträckning människor med andrastörre äntyp av ar-
betstider eller ingen arbetstid alls. fångatsDet har sannolikt göraattsom upp

informationmed och opinionsbildning mångakan innebära olika slagsatt upp-
gifter kräver olika slags En stark arbetslivsförankring kansom resurser.
sålunda tillgång för vissa arbetsuppgifter. Gott tid vilket devara en om som-

förvärvsarbetarinte kan ha åkan, andra tillgångsidan, förantas vara en-
andra kanske tidsödande uppgifter.typer av

någotPenninginsamling framför allt engagerade kvinnor. Sambandetvar som
utbildning 6med i tabell betyder lågmänniskor med utbildning iatt större ut-

sträckning övriga arbetade med penninginsamling. högreän Ju utbildning man
hade ovanligare det samlade in Det fanns sambandatt ettvar man pengar.

visade de förvärvsarbetande i utsträckning sysselsattastörre medattsom var
penninginsamling de förvärvsarbetande. Detta kanän tolkas tillgångattsom
till tid viktig förutsättning för denna insats.är typen av

Direkta hjälpinsatser

Direkta hjälpinsatser för enskilda eller den frivilliga insatserär typgrupper av
speciellt tilldrar sig samhällets intresse just Förekomstensom nu. av

hjälpinsatser, det vill direkta sociala insatser, också någotsäga vårtförär som
uppdrag varit särskilt angeläget kartlägga.att

framgårtabellAv 5 endast mindre andel de frivilligt aktiva ägnadeatt en av
sig direkta hjälpinsatser 17 %. Ser till åldernhela befolkningen i 16-man-

år74 innebär resultatet ungefär 8 % svenskarna sig direktaägnaratt av
hjälpinsatser med anknytning till frivillig organisation. Direkta hjälpinsatseren

oftast kategoriseringhade anknytning till det med grovmaskigsom en
kallade för socialt inriktade organisationer. Bland dem arbetade frivilligtsom
inom dessa organisationer det 32 % arbetade med direkta hjälp-var som
insatser. Om till befolkningen, innebär det drygt 6 %, det vill sägaattman ser

åldernomkring 376 000 i år16-74 engagerade i direkta frivilligapersoner, var
någonhjälpinsatser inom socialt inriktad organisation.

Är 8 % respektive 6 % direkta hjälpinsatser mycket eller litet Det ärav
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frågan fåpå. kanslagssvårt Ettnaturligtvis attatt man genomsvarsvara
från undersökningar i andra länder.motsvarandemedtaljämföra dessa

Med detta i beaktandehelt jämförbara.emellertid sällanUppgifterna tagetär
omkring 25 befolkningenutförde %Storbritannienivi konstaterakan att av

5-6 befolkningenDanmark det %hjälpinsatser. Ifrivilligadirekta av somvar
organisation,socialt inriktad detanslutning tillhjälpinsatser idirektautförde

andel i Sverige.likaungefärvill säga stor somen
så engagerade iofta dennadubbeltkvinnorVåra visarresultat nästanatt var

därförsignifikant och hardock knapptsambandetinsatser mäntyp varsomav
Åldersfaktorn betydelse: den enskilda därhade6.medtagits i tabellinte grupp

åldern åri 60 eller äldre.kvinnordirekt hjälparbeteengagerade iflest varvar
de bor i hyreslägen-betyder häri tabellenbostadstypSambandet med att som

arbetade medbostadstyperfrivilligarbetare i övrigautsträckninghet i änstörre
sig till minnesdrakanhjälpinsatser. Detfrivilliga direkta värt attattvara
i mindre utsträck-arbetade frivilligtgenerellthyreslägenheterimänniskor sett

gjorde detföregående de välavsnitt. Menandra sening än somgrupper
sådant frivilligtandrautsträckningsålunda isig änstörreägnar grupper

efterfrågat samhället.tidigaretydligarearbete ärän avsom nu

tabell 6 visar inrikt-iSammanfattningsvis kan konstatera mönstren attatt
bestämnings-klart skildahar sinafrivilliga arbetsinsatsemadeningen

består utsträckning styrelseupp-ii SverigeFrivilligt arbetefaktorer. stor av
de frivilligt aktiva65 %uppgifter i organisationer.administrativaochdrag, av

medandock hävda detillspetsat kansådana uppgifter. Litetutförthade attman
såorganisationernaochaktiva maktenfrivilligt ärresursstarkaste, utövar styr

låg utbildning och männi-människor medresursstarka äldre,det de mindre -
påtidskrävande verksamhetendenbär gräs-hyreslägenheterskor i uppsom-

Kvinnorna bör kanskepenninginsamling och hjälpinsatser.rotsnivå genom
Måhändakategori. har vi härresursstarkmindreockså härinkluderas ensom

hierarki.frivilliga arbetetsfångat detupp

Om till hela be-direkta hjälpinsatser.utfört%Totalt det 17 man sersomvar
sådant Direkta hjälpinsatser inomarbete.utförtdet 8 %betyderfolkningen att

detutfört. Vi tyckersvenskarnaorganisationer hade 6 %socialt inriktade attav
siffra.överraskande högär en

verksamheter detpedagogiskaorganisationemasfrivilliga ärdedet gällerNär
såsomarbetsmarknadenanknytning tillmed starkmänniskorframför allt en -

utför insatserna.heltidförvärvarsarbetarde somsom -
fannsopinionsbildning. Härochför informations-gällerDetta ävenmönster

något de intetidtyderocksådock mönster att gottett som somomsom -
betydelsefull faktor.ocksåtänkas haförvärvsarbetar kan var en-

analysen. Det visadedeldennakompliceratblevTidsmönstret avgenommer
ägnade sigmindre vanligt,vilka frivilligt arbeteblandsig att vargruppen
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tidskrävande verksamheter och arbetade många timmar de välnär engagerat
sig i frivilligt arbete.

någraDet frivilliga arbetet inom organisationstyper

Hittills har de frivilliga arbetsinsatsemas omfattning och karaktär i allmänhet
diskuterats. Mönster i insamlade data visar de frivilliga arbetsinsatsernasatt
omfattning och karaktär varierar beroende vilken organisationstyp det är
fråga om.

Här diskuteras de frivilliga insatsemas omfattning och arbetets karaktär inom
åtta olika organisationstyper. börMan ha i minnet analysen baserar påsigatt
små Därför bör resultaten explorativa mönster ängrupper. ses som snarare som
underlag för slutsatser.

åttaAv de organisationstyper valts har fyra direkt inriktning:socialutsom en
humanitär föräldraförening,organisation, handikapp-patientförening samt
frivilligt arbete inom den ofentliga sektorn. Föräldraföreningama undantagna,

detta organisationstyper inom förhållandevisvilka småär andelar deav
frivilligt aktiva verksamma tabellse 3. De övriga fyraär organisationstypema

med grund de samlade de bland frivilligttogs störstaattav grupperna
aktiva: idrottsorganisation, kulturfärening, fackförening och boendeförening.

dessaIngen organisationstyper har direkt socialt Verksamhetsinriktning.av en
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åtta organisa-inomkaraktärochomfattningfrivilliga insatsernasDeTabell 7
åt olikasig% ägnat typermånad Andelm.timmarAntaltionstyper. somper

insatser.av

Boende-Fack-Kultur-ldrotts-Friv.arbHandikapp-Fld-Human
fören.fören.fören.offsektorför.patientfören. org.org.
4,110,8 7,28,622,15,74,310Antal

tirnmån m

frivilliga insatser:utförtAndel % som

Boende-Fack-Kultur-Idrotts-Friv.arbHandikapp-Fld-Human
fören.fören.fören.offsectorpatientfören. org.org.

315 143762015Utbildning -
ledarskap

Styrelse-
9176725022303721uppdrag

Admini-
stration

10261581243264Infoopi-
nionsbild.

475874532725Direkta
hjä1p-insat-
ser

21641141964Penning- --
insamling

54 516416815164024Bas

gällde detdetvariationförelåg närframgår dettabell 7 storAv att
Denorganisationstypema.olikadeinomtidsmässiga engagemanget

offentligadeninomfrivilligtarbetarsvenskarlillaförhållandevis somgrupp
någon de andragenomsnitttimmar i änflerbetydligtarbetadesektorn, av

delvisharsektornoffentligadeninomarbeteFrivilligt annanengrupperna.
exempeltillhandlardetarbete:frivilligtföreningsanknutet, omkaraktär en

tids-så vidare. Detoch ärkontaktfamiljeverksamhet,övervakaruppdrag,
utgår. Dettaarvodemindreoftavilketförarbetesocialtdirekt ettkrävande,

bestårhärarbetetfrivilligadetså andelockså varför avförklarar stor aven
motsvarandemedjämförtochindividerförhjälpinsatserdirekta grupper,

organisationstyper.övrigaförhållanden inom
verksamhetenfrivilligadenutmärkspatientföreningarochhandikapp-Inom

arbetedetfall handlarmångahjälpinsatser. Idirektagrad avockså i hög omav
föräldraföre-ochorganisationerhumanitäraBåde inomkamratsstödskaraktär.
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ningar förefaller det direkta hjälparbetet något förhållandevisutgöra fåsom av
de frivilligt aktiva engagerade i omkringär 25 %. När det gäller de humani--

organisationernatära detta kanske någotär förvånande.
Utbildning och ledarskap framför allt viktigär frivilliginsats inom idrotts-en

rörelsen.
De arbetade frivilligt inom socialt inriktade organisationer arbetade i för-som

hållandevis liten utsträckning med styrelsearbete ocheller administrativt arbe-
Det omvända gäller för de övriga organisationstyperna:te. inom kulturföre-

ningar, fackföreningar och i högreännu grad boendeföreningar denna typvar
uppdrag den helt dominerande frivilliga insatsen.av

Penninginsamling viktig frivillig insats tvåi organisationer: itypervar en av
de humanitära organisationerna och inom idrottsorganisationer. Penninginsam-
ling betyder sannolikt helt olika saker för tvåde organisationstyperna. Medan

inom de humanitära organisationerna samlar in för hjälpaman attpengar grup-
utanför den kretsen, syftar penninginsamling inom idrottsorgani-per egna

sationer regel främst till ekonomiskt stöd för den verksamheten.som egna

Att börja arbeta frivilligt och sluta motivatt och-
anledningar

I avsnittet Det frivilliga arbetets bestämningsfaktorer diskuterades de
objektiva förhållanden bidrar till förklara skillnader mellan olikaattsom
befolkningsgrupper, det gäller förekomstnär och omfattning frivilligtav
arbete. förhållandenDessa dock ingentingsäger enskilda individersom egna

förmotiv arbeta frivilligt, det vill vilka inreatt säga driver demprocesser som
arbeta de inte får betalt.att Förtrots ska kunnaatt tala motiv måsteatt man om

den frivilliga arbetsinsatsen aktiv handling från individens sidases som en -
handling utgår från inre drivkraft, idéer, behov och syftaren som en motsom-
uppnå mål.att ett

Internationellt har flertal författare varitsett ett förstå detupptagna attav
frivilliga arbetets inre motivkrets. Frivilligt arbete har antagits ha sin grund i

Wuthnow24altruistiska motiv. frånutgickrent altruism drivkraft ochsom ge-
nomförde djupstudie det frivilliga arbetets motiv, handlingar ochen av person-
lighetstyper. Han fann genuint osjälviskt engageradeatt ofta i likapersoner

utsträckning andrastor sin lycka. Det frivilliga,upptagnasom var av egen
altruistiska arbetet tillfredsställde också högst personliga behov.

RidgeClary, Snyder bakomliggandemätte motiv för frivilligt arbete i
USA med hjälp detaljerat instrument. fannDe altruistiskaett motiv baraav att

motiv bland flera andra, likatyp vanliga, till exempel detvar en av som var
sociala anseendet och yrkesambitioner.egna egna

Vissa författare studerat kvinnors frivilliga arbete tycker sig ha stöd försom
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föriställetarbetefrivilligtersättningshypotesen: ärkallaskannågot som
ha. arbetet kanfrivilligakanfår Detintedeförvärvsarbeteavlönadedet som

arbetsmarknadenreguljäradensigförstrategiockså del i att taen -vara
begränsad rele-språngbrädehypotesen27. sannoliktharhypotesenDen senare

förhållanden.svenskaförvans
detfrivillig insats ärvilkenberoendemotivenvarierar typTroligtvis av

variationerresultatenvisadeEVSSG-studienkomparativadenfråga Iom.
arbetet. Ifrivilligadetmotiv fördominerandegälldedetländernamellan när

föreningsarbeteaspektengivandehjälpandedenharkontextensvenskaden av
inflytande-aspekter. Peters-ochpåverkan,dessså mycketstått i fokusinte som

Blomberg förtroende-ochföreningsmedlemskapsåg aktivtWestholmson,
människorförmöjligheterskapadepolitiskauttryck föruppdrag resursersom

Önskan påverka ochutveckling.samhälletsliv och attsinapåverkaatt egna
betydelse-kunnaverksamhet, bör ettföreningsanknutenförändra, varagenom

styrelseuppdrag.det gällerminstintearbete, närfrivilligtförmotivfullt
frivilliga insat-sinamotiv förgenomtänktamänniskoralltidhar inteKanske

åtminstoneavgörande,kanomständigheterellerTillfälligheter yttre varaser.
undersökningenbrittiskadenfrivilligt. Iarbetabörja senastegällerdetnär att

människorsarbete3° svårtdet avgränsaförfattarnafann attfrivilligt att varav
sådanttillanledningarfrånvarför attarbetefrivilligt yttremotiv förinre

hur.påbörjatsarbete
någonhaftvi inteSverige hariarbetetfrivilligadetundersökningvårI av
frivil-arbetamotiv förmänniskorskartlägga attförsökapå djupetambition att

denmöjligtsådant skullenågot typhellerintetroddeVi avligt. genomatt vara
mån försökaändå någoniviEmellertid villegenomfört.viundersökning som

frivilligtarbetabörjatmänniskorvilka samtunderomständigheterspegla de
Två frågortill detta.anledningenpersonligaviktigastevarit denvilken som

förhållanden.dessaställdes om

frivilligtarbetabörjaAtt

Vemomständigheterna:med de toghadefrågan göra yttreförsta attDen
arbetsinsatsenfrivilligatill deninitiativet

tillfrågade arbetatdedärorganisation mesti denavsåg arbetsinsatsFrågan
ombeddablivitaktivafrivilligt attdevanligaste mönstret atttid. Det var

det-Mönstretbilaga l.tabell62 % seförgälldesig. Det varengagera
kvinnor.ochför mänsamma

hadeäldstaoch deurskilja. Detvågårålder yngstagällde mönster attdetNär
desjälva. Förverksamhetentill yngstasöktövriga sigutsträckning äni större
de äldstaFörvuxenlivet.imed inträdetarbetetfrivilliga göradetkanskehar att

uttryck förarbetefrivilligt etttillinitiativet ettdetmåhändakan varaegna
meningsfulltmedverksamhetnågonmedarbetslivetbehov ersättaattav
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innehåll. Detta kan stöd för den ersättningshypotesettses som som ovan
refererades.

Det andra visar åldersgruppdenmönstret aktiv detatt gälldenärmestsom var
frivilligt åldernarbete de i år30-44 också de i utsträckningstörstvar som- -
hade blivit ombedda sig. Den brittiska undersökningenatt senasteengagera av
frivilligt arbete visar Blombergresultat. Petersson, Westholmsamma
fann positivt samband mellan antal hemmavarande barn ochett antal
föreningsmedlemskap. Dessa stöder det diskuteradesmönster i avsnittetsom

det frivilliga arbetets bestämningsfaktorer och kan kallas förom som
arenahypotesen: de redan socialt aktiva ochär exponerade inomsom ett
antal sociala de förvärvsarbetar, har barn i skolålder, på daghem medarenor -

ocksåhar chanser bli tillfrågadestörst det gäller frivilliganärattmera -
insatser olika slag.av

Chansen till har också med individens position igöra samhäl-attengagemang
let, såsom konstaterats. Detta understöds högskoleutbildadeattresonemang av
i utsträckning tillfrågadeblivitstörre det gällde frivilliganär uppdrag än grup-

med lägre utbildning, liksom SACO-medlemmar i utsträckningstörreper än
människor med facklig tillhörighet.annan

Den personliga anledningen

fråganDen andra ställdes i undersökningen hade med dengöraattsom person-
liga anledningen till individen börjat arbeta frivilligt:att
Vilken den främsta anledningen till Du började arbeta frivilligt inomattvar
organisationen

I tabell 9 frågans svarsalternativ. tillfrågadeDepresenteras möjlighet attgavs
ha flera främsta anledningar till arbetet och flera svarsalternativ kunde
sålunda väljas samtidigt.
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frivilliga %. Totalt efteranledningen till det arbetet könTabell 9 Främsta samt
ålder.och

Män KvinnorTotalt
år16-29 30-44 45-59 60-74 16-29 30-44 45-59 60-74

823 22 17 14 10 14situation 16 17Egen

14 36 22 36 26 12 7Familjemed- 17
situationlems

eller sär-
skilda behov

Önskan 20 2518 28 27 29 30 4927göra
för andranytta

människor

4945 68 56 66 47 4056 72Starkt intr.
verk-för org.

samhet

84 76 39 56 73 60 40501 73Bas

framgårtabellen i betydligt utsträckning börjat arbeta frivil-Av män störreatt
kvinnor. Kvinnorsgrund sina behov ochligt intressen än engage-av egna

utgå frånutsträckning andras behov. Familjemedlemmar-tycks i störremang
kvinnorna oftare anledningarna tillförsituation engagemanget,en avvarnas

år.åldersgruppen 30-44särskilt för
renodlat altruistiskaför andra människor detönskanEn göra mestatt nytta -

ungefär utsträckning.kvinnor och i Ensvarsaltemativet män sammauppgav-
åldern årbland i 60-74 detdet generella kvinnornabryter mönstret: vargrupp

många önskan för andraså hälften dengöra nyttaatt att varsom som uppgav
ocksåutfördeanledningen till Denna kvinnorfrämsta engagemanget. grupp

sitt utsträckning andrahjälpinsatser frivilliga arbete idirekta större ängenom
åldern 60-74 år bör kanske betraktas denKvinnor i mestsomgrupper.

frivilligarbetama.altruistiska blandgruppen
sannoliktverksamhet kanSvarskategorin starkt förintresse organisationens

så många 56olika människor. % deolika saker för Attbetyda som av
ändå förmotiv visar personligt intresse ochtillfrågade detta att tronettuppgav

mål betydelsefulltidéer i sig kan likapå verksamhet, ochföreningars ettvara
fårfrivilligtför människor arbetaincitament nyttaatt som vem som av

insatserna.
påtagligt beroende vilkenfrivilligt varieradeför börja arbetaMotiven att

Bland människor arbetade inomorganisation det handladetyp om. somav
för andrahade 38 önskaninriktade organisationer %socialt göraatt nyttaen

vanligare motiv för frivilligt aktivabetydligtmänniskor, vilket änettvar
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mellangenerellt. Men de socialt inriktadeorganisationema varieradeäven den
personliga anledningen till Bland dem utförde frivilligaengagemanget. som
insatser inom humanitär organisation 74 % önskan göraatt nyttaen uppgav
för människorandra den viktigaste personliga anledningen. Försom personer

engagerade i handikapp eller patientförening istället densom var var egna
situationen viktigasteden anledningen. Som jämförelse kan heltnämnas en

organisationstyp kulturföreningar. Där starkt intresse för organi-annan var-
sationens verksamhet den allt överskuggande personliga anledningen till de
frivilliga insatserna.

Att frivilligtsluta med arbete

åren22 svenskarna hade under de fem% utfört frivilliga insatsersenasteav
inom eller flera organisationer de vid intervjutillfället inte längreen som

åt. dåägnade sig Varför slutar människor tvåmed frivilligt arbete De van-
ligaste orsakerna till detta brist på tid och40 % det frivilliga arbetetattvar
fått naturligt slut 38 %. Det fanns här livscykelrelaterat Detmönster.ett ett

årde inte16-44 längre hade tid, medan det för de äldrevar yngre som var
år frivilliga45-74 det arbetet fick naturligt slut. Detettsom senare avser

förhållandensannolikt barnen blivit och frivilligadet arbetet iatt storasom
anslutning till aktiviteterbarnens inte behövdes längre, det fackliga arbetet
hade för såupphört dem pensionerats, och vidare.som

frivilligaDet arbetets framtidspotential

Det finns idag frånuttalad önskan samhällets sida det frivilliga arbe-atten om
omfattning ska öka, särskilt inom socialt inriktade verksamheter. Motsva-tets

denna frånönskan beredskap till frivilligt arbete befolkningensras av en mer
sida det frivilliga framtidspotentialHur arbetets ut I undersökningenser

frågeställning utifrånbelystes denna många ochhur vilka detror attsom
kommer sig i framtiden, och vilkatill deorganisationeratt engagera som
skulle kunna tänka sig knyta sittatt engagemang.

fråga mångaEn gällde hur bland de frivilligt aktiva skulle kunnanu som
tänka sitt frivilligasig utöka arbete inom de organisationer där deatt nu var

sådantaktiva. 39 kunde tänka sig% utökat Bland demett engagemang. som
arbetade inom socialt inriktade organisationer någotberedskapen högre änvar
bland dem arbetade inom övriga organisationer.som

Hur andel svenskarna då någotberedda sig istor att nyttav var engagera
åren någotfrivilligt arbete inom de fem de idag inte engageradenärmaste var-

sådanti trodde skulle30 % de komma sig i frivilligtatt att nyttengagera ar-
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åldersgruppen årbete. Människor i den studerade 16-29 trodde i störreyngsta
åldersgrupperutsträckning andra de skulle komma sig iän att att nyttengagera

frivilligt arbete.
de idag arbetar frivilligt i utsträckning ocksåDet störstgrupper somvar som

inför frivilligt framtiden:uttryckte beredskap arbete i bland LO-nytt
medlemmar det 23 % trodde de skulle komma sig iatt attvar som engagera
sådant förfrivilligt arbete 40 % TCO och SACO-medlemmar. Ettnästanmot

pekar riktning: redan frivilligti det hos de aktivamönster ärannat samma som
frivilligt arbete tabell bilagapotentialen för lO, 1.se Deär störstnytt som

regelbundet utför informellt, socialt arbete hjälp ellervännergrannar,-
ocksåde inte sammanbor med de kommer ianhöriga intror att attsom -

sådanafrivilligt arbete i utsträckning intestörre än ärnytt personer som
engagerade i informellt socialt arbete. de redan har mycketDet är attsom

siggöra kan tänka göraattsom mer.
måstetycker det frivilliga arbetet bör och utvecklas i SverigeOm växaatt

fråga hitta för få befolkningsgrupperviktig med ivägaratt attvara nyaen
frivilligtverksamheter. Här de 24 % idag inte arbetardessa är som men som

sådantbörja de årende kommer med arbete inom femnärmasteatttror att en
intressant grupp.

Vilka slags organisationer kan de beredda till frivilligtär nyttsom
tänka sig arbeta inom tabell 11 bilaga finns de femI 1attengagemang

organisationstyper fick stöd.mestsom
i tabellen visar de organisationstyper idag samlarEtt mönster att storasom

aktiva också sådanafrivilligt människor kan tänka sigär attgrupper av som
framtiden: idrottsorganisationer, kulturföreningar,arbeta inom i föräldraföre-

kan framför alltningar. Männen tänka sig arbeta inom idrottsorganisationeratt
föräldraföreningar.och kvinnorna inom iakttagelse härvidlag harEn göraatt

med människors livscykelrelaterade planering: de sammanboende44 % av
engagerahade förskolebarn trodde de skulle komma sig imännen att attsom

idrottsförening. Av motsvarande bland kvinnorna trodde 44 % att atten grupp
årenfem skulle frivilligtde inom de sig i arbete inomnärmaste engagera en

Åldersrelateradeföräldraförening. aktiviteter i barnens liv sannoliktutgör
utgångspunkten för planeringen.

två sådanadet gäller de övriga organisationerna fick stöd detNär ärmestsom
småorganisationstyper inom vilka andelar befolkningen idag arbetar frivil-av

organisationer och miljöorganisationer. 3 % befolkningenligt: humanitära av
frivilliga insatser inom humanitära organisationer medan motsvarandeutför

såsiffra miljöorganisationer tolka resultaten dessaför 1 %. Börär attman
organisationer kan sig tillströmning människorväntatyper storen avav

Såtill frivilligt arbete enkelt det kanske inte. Men under allaberedda är
förhållanden åtgärderdet betydelsefullt vilka dessa organisationerär typer av

och kanalisera det intresse eventuellt finns. Vividtar för att ta emot trorsom
ocksåi tabell kan tolkas uttryck för värde-emellertid 11att somsvaren
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stårorganisationstyperrespektivevärderingar dessamed degemenskap som-
Verksamhetsmål de har.ochför de

medborgarundersökning intervjuadeombads deMaktutredningensI ange
sammanslutningar.olika rörelser ochde kände medsamhörighethur storpass

organisationerHumanitära komplaceringen.den högstaMiljörörelsen fick här
moderna organisationer inteFörfattarna drog slutsatsenplats.fjärde att

opinionsbildandeför haantal medlemmarbehöver ha attett stort genom-en
befolkningsmässigt stöd.slagskraft och starktett

och den frivilligainitiativinställning:Socialpolitisk egna
möjligheter.sektorns

med männi-framtidspotential harsektornsfrivilliga göraaspekt denEn attav
de frivilliga organisa-derasfrivilligt arbete ochåsikterskors synom

samhällsproblemlösningengäller delta idetmöjlighetertionemas när att av
området.det socialainom

socialpoliti-förändrad inriktningbehovetsamhällsdebatt kringdenI avav en
tagit allt ansvar ochsamhälletpågår, ofta uttryckethörs överken attattsom

utsträckning lösa problemmåste ifrån med lära sigochmänniskor störreattnu
lokala miljön. utförarbete i den Somochinom familjen setteget engenom

arbete olika Vi harredan oavlönatandel befolkningen sätt.betydande nuav
bereddamedborgareockså det finnskunnat konstatera är attatt somgrupper av

frivilligautöka sitt engagemang.
måsteframtidspotential emellertidfrivilliga arbetetsgenerell aspekt detEn av

till ökat personligtberedskap, allmänt,i människorsligga rentantas engage-
det frivilliga arbetets bety-i positivsamhälleliga problem ochi synenmang

framstår sålunda relevant:frågaFöljandedelse. som
åsikten frivilligaformulerade detoftabefolkningen denDelar1 omnumera

samhällsprocessenbetydelse iarbetets

få aktiv rollochsannoliktorganisationer kommerFrivilliga störreatt meren
socialpolitikens genomförande igälleraktörer detuppdragsinriktade närsom

både frivilliga arbetsinsatser.avlönade ochkrävaframtiden. kommerDetta att
därför den följande:belysafråga viktigEn ärär attannan som

går in ochfrivilliga organisationermänniskor till idénställer sig2 Hur att
offentliga sektornsinom dentraditionellt legatuppgifterutför settsom

ansvar

frivilligaoch denpåståenden frivillig arbetefemtabell redovisasI 12 omom
ställning till.intervjuade hademöjligheter debetydelse ochsektorns att tasom

påståendena.medhelt enigadeandelar %Redovisade som varavser
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Socialpolitisk inställning. Betydelsen frivilliga insatserTabell 12 och denav egna
frivilliga sektorns möjligheter. Andel helt enig %.som var

Arbetar frivilligt
Totalt Nej Ja

viktigt sig själv 66 81l Det 74är att engagera
och inte bara sitta och vänta att

problemsamhället ska lösa alla

bety- 26Frivilligt, oavlönat arbete 23 292 är
eftersom avlastardelsefullt det staten

ekonomiskt

Frivilligt arbete särskilt viktigt i 36 403 32är
samhället drar sigdag eftersom un-

mängddan sitt inomansvar en om-
råden.

organisationer med 8 84 Frivilliga kan 8
många vård-fördel de ochöverta av

omsorgsuppgifter kommunstat,som
landsting idag sköter.och

svårigheteri kan jagOm jag hamnar 19 18 205
få lika god hjälp hos socialten
inriktad ideell organisation hos tsom

soicaltjänst.kommunensex

1045Bas 544 501

påståendenaförst detDe frivilliga arbetets betydelse. Av tabellentre avser
ansågframgår betydande majoritet det viktigtatt att engagemangeten varegna

gälldedet lösa samhällsproblem. frivilligt aktiva delade dennaDenär att upp-
fattning i utsträckning de inte arbetade frivilligt. Endastännu större än som en

tredjedel respektive påståen-knapp dryg tredjedel emellertid eniga meden var
betydelsen det frivilliga arbetet åtdena avlastning samhället ochom av som

samhällets frivilligt aktiva instämdeför De härvidlag iersättning insatser.som
påståendena någoti utsträckning de inte frivilligt aktiva. Detstörre än som var
tål naturligtvis diskuteras hur dessa siffror ska tolkas. möjligEn tolkning äratt
ändå två tredjedelar befolkningen frivilligt såvälde icke aktiva deatt av som-

sig bli i framtiden frivilligaaktiva och de det det arbe-tror attnu som anser-
primära funktion ska ersättning för samhällets socialaäntets vara enen annan

harservice och det frivilliga arbetet betydelse andra, skäl.att av egna
två påståendena frivilligaföljande de organisationemas roll och möj-De rör

ansågsocialpolitiken. En överraskande liten andel 8ligheter inom % att- -
många vård-organisationer med fördel kan ochfrivilliga deöverta av om-
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sorgsuppgifter kommun och landsting sköter. någotEn störrestat,som nu
ansåg fåandel de själva kunde lika god hjälp socialt inriktad19 % att av en--

hos socialtjänst fickfrivillig organisation kommunens de problem.som om
småSkillnaderna härvidlag mycket mellan de arbetar frivilligt och desomvar

fångats två frågori dessa brukarpers-inte det. Det ärgör somsom upp
måste starkt uttryck för svenska folketpektivet. Svaren tolkas inteett attsom

sådana uppgifterfrivilliga organisationernas roll inomde är överatt taattanser
offentliga för.vård social service den sektorn Deras rolloch som nu svarar

måste en annan.vara
flera möjliga funktioner för den frivilligakapitel beskrevs hurI l en av

komplement till den offentliga sektornssektorn kunde utgöraatt ettvara
något områdenerbjuda inom där den offentligaverksamhet, det vill mersäga

detverkar, Kanske detsektorn är sättetöveratt ta ansvaret.utanmen som
frivilliga och frivilliga organisationernassvenska folket det arbetets deser

också många så mångfasetteradedet tänkbart betraktar denroll. Men är att
något och kopplingfrivilliga sektorn annat till detautonom utansom som-

just detta inspirerar till frivilliga insatser.offentliga. kanske DetDet är som
svårgripbar.sannolikt kraft och dynamikabsolut frivilliga har änegen omen

djupare kunskaperbör skaffaDen om.oss

Avslutande kommentar

från kartläggning det frivilligadetta kapitel har resultaten arbetet iI aven
omfattning,Sverige dess dess karaktär och i viss utsträckningpresenterats:

framstårbestämningsfaktorer. Vid kapitlets slut det klart dendess attsom
genomförts bordekartläggning början längreutgöra ensom

forskningsprocess i vilken hypotesprövning och fördjupad teorianknytmngen
sker.

internationella undersökningariakttagelse gjort, generellt,En är attmer av
behäftade med svaghet teorilöshet innebär. Fri-frivilligt arbete ofta denär som

framstådärmed lätt kategori för sig,villigt arbete kommer att som en som
frågorkvarstårtill i samhället. Därmed viktiga kringhandlar hjälpaattom

sammanhang där förekom-samhällsfenomen, de detfrivilliga arbetetdet som
bestämningsfaktorer och motiv. I den här undersökningen hardessmer,

frågor.forskningsarbetet med dessaendast inlett
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4 Socialt inriktade frivillig-
någraorganisationer grund--

läggande karaktäristika

SvedbergLars

I förra kapitlet utgick från enskilda individers frivilliginsatser. Vi byter nu
perspektiv och frivilligorganisationer utgångspunkt.tar Kapitlet inledssom
med skiss forskningsfält, beskrivning studiens uppläggningetten av samtav
hur urvalet organisationer gått till. Därpå några centrala dataav presenteras
kring 56de riksorganisationer undersökt och uppgifter kring frivilligasom
och anställda. Till sist beskrivs vilka socialt inriktade verksamhetertyper av
och insatser utförs inom dessa riksorganisationer. linjeI vårmed diskus-som
sion i kapitel 1 skiljer vi mellan frivillig organisation och de frivilliga verk-
samheter och insatser återfinns i organisationen.som

Några inedslag forskningsfältett

genomgångI frivilligorganisationer forskningsområde finneren av som
Onarheim och Selle de studier gjorts kan delas in i fematt huvudinrikt-som
ningar. Den första inriktas begreppsanalyser, på definiera och typologi-att

I den andra kartlägger och registrerar. I den tredje granskas olikasera. man
sidor deltagandet. Den fjärde har organisationsteoretiska utgångspunkter.av I
den femte traditionen slutligen på samspeletnärmare mellan frivillig-ser man
organisationer och den offentliga sektorn. I denna delundersökning knyter
först och främst till den andra inriktningen. Det innebär kartläggandean en
deskriptiv för viss överblickatt antal riksorganisationeröveransats, ettge en
och deras verksamhetsfält. Inom denna begränsade målsättning vi ocksåavser

något den tredje och femtenärma inriktningenatt och därmedoss presentera
några uppgifter såväl kring deltagande kring samspelet mellan frivilligor-som

sektornochganisationerna den ojfentliga
Klausen den frivilligorganisationeratt vi här intresserartypmenar av som oss

för fyller flertal viktiga funktioner i samhället.ett I enkel fruktbar in-en men
delning särskiljer författaren mellan vad han benämner sociala- och kulturpo-
litiska funktioner och vad kallas politiska- och ekonomiska funktioner. Isom
den här avhandlas något de sociala funktionerna,rapporten viävenav tan-om

såväl politiska funktionerekonomiskagerar som
Salamon och Anheier liksom Kuhnle och Selle konstaterar någrai Översikter

såväl forskningen i de enskilda länderna i västvärldenatt den intematio-som
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empiriskatillförlitliga dataochvarit litenforskningen harkomparativanella att
teoretisk grundbaserasUndersökningarutsträckning saknas.i ver-somstor

djupa klyftorfärre föreliggerdock detpekarKlausenvaritkar ha attän
och anglo-å sidantradition dencentraleuropeisknordisk ochmellan enenaen
någratagit intryckhar knappastå andra. Dendentraditionamerikansk senare

inriktadestatsvetenskapligtsociologiskt- ochhistoriskt-,bredaalls denav
ioch folkrörelserorganisationerkringförekommitalltforskning trotssom

åområdet har sininomforskningeneuropeiskaländer. Deneuropeiskavissa
forskningårens livliganågra deintrycktagithellerknappastsida senareav

USA.4främstifrivilligsektomkring
för svenskafruktbarakanforskningsprojektnågradockfinnsDet varasom

frivilligorganisationerna. Detgranskatperspektivolikaharförhållanden. De ur
upplagda studierbrettSalamonsforskarenamerikanskedenförsta avavser

staten.5medsamspelderasblandfrivilligorganisationer,amerikanska annat av
Författarenkonfliktfyllt.varitmångt haoch mycketverkar isamspelDetta me-

begränsadede harutmärksfrivilligorganisationeramerikanska attavattnar
geografiskomfattningochinriktningsåväl vad gällermålsättningar, som

får specifik ochkonstaterande avgö-självklaratillspridning. Detta ensynes
roll sub-därsamhällskontextamerikanskibetydelse statensrande ses somen

tillsidiärö partikularismvidareutmärksOrganisationerna att exem-manav -
bistånd ipaternalismfattiga ochvärdigadesig attpel bara gestar avan --

hasig SalamonTill sist tyckerrättighet.och intevälgörenhetsanda som enen
filantro-karaktäriserasplanpå övergripandeorganisationernafunnit ett avatt

vård-professionell ochtill omsorgsutöv-motsatsställningipisk amatärism
betydelse för detfår avgörandekaraktäristikadessaSalamonning. attmenar

Påmedsamspeletnaturligtvis försig ochföretarorganisationerna staten.som
forskningsperspektivden här ägerutsträckningvilkenoch ivilket typensätt av

lite Sommycketfrivilligorganisationersvenskaför dagens vetrelevans om.
förhållan-tidigaredel kunskapemellertidfinns detkapitel 8skall i omense

den.7
forskning, därbetydandeframvuxiti Norgeåren har detdeUnder senaste en

välfärdsstatsmodellen fokuslagtskandinaviskadenutgångspunkt imedman
Utifrån övergripandefrivilligorganisationema ochmellan ettsamspelet staten.

kallas relationellvadperspektiv ochstatsvetenskapligtochhistoriskt som en
konfliktfritt samspelrelativtochoch SelleKuhnle närafinner att ettansats

lång tid.sedan Detdomineratharochfrivilligsektommellan staten gemen-
norska välfärds-modernadenvarit byggaofta haverkarsyftet att uppsamma

förstå aktuella samspeletdetnivå hurvillkonkretOmstaten. merenman
relationernatid följa hurGenomtill Lorentzen. överutvecklas kan att

harutvecklas,offentliga sektornoch denfrivilligorganisationermellan vissa
på frivilligorgani-påverkansektornsoffentligadenaspekterfyraurskilthan av

gäller:Detsationerna.
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ekonomisk integration mellan det offentliga och frivilligorganisationema,-
regelintegration säkrar frivilligsektorns tjänster utförs enligt det of-attsom-
fentligas riktlinjer,
yrkesmässig integration innebär frivilligsektoms tjänster baseras påattsom-

vårdprofessionersolika normer,
administrativ integration säkrar smidigt samarbete mellan de olikaettsom-
sektorerna.

I aktuellt arbete visar Lorentzen, utifrån flera fallstudier, hur olikartatett sam-
spelsförloppet mellan frivilligorganisationerna och kan komma utfor-staten att

utgångspunktMed i teoretiskt baserade och empiriskt prövbara antagan-mas.
påden visar författaren olika faktorers betydelse för hur integrationsprocessen

kommer förlöpa. slutsatsEn Lorentzen drar offentliga förvaltningaratt är att
kan uppträda flexibelt i samspelet med frivilligorganisationer slutresul-attmen

för organisationemas del ändå verkar bli antingen fullständig integra-tatet en
tion, med begränsad frihet för arbetssätt, eller avbrutet samarbete. Attettegna
de här redovisade forskningsansatsema har direkt relevans för svenska förhål-

stårlanden helt klart. Hur det konkreta samspelet med den offentliga sektorn
påverkat påverkarhar och de svenska frivilligorganisationerna vi ännuvet

om.3ingenting
En forskningstradition kan få dansken Klausen,representerasannan av som

med kritisk organisationsteoretiskt baserad granskat ifrågasattochansatsen
såväl stabila frivilligorganisationer rörelser och där tyngdpunk-stora som nya

har legat granska organisationemas inre utveckling. förstaten Denatt egen
organisationer han någrautmärks tydliga utvecklingsten-typen av menar av

denser, kooptering,9nämligen: centralisering, byråkratisering, kommersialise-
ring målsättningar.och byte av

Utifrån utgångspunkterdessa beskriver författaren utvecklingsmönster hos
etablerade frivilligorganisationer, i detta fall idrottsrörelsen. Också denna typ

förhållanden.forskningsinriktning har relevans för svenskaav
Vi vill understryka den och vida betydelse frivilligorganisationerna harstora

det intresserar för i denna kartläggning, vilket ocksåutöver Klausensoss
ovanstående indelning på.pekar I inledningen till kapitel 3 beskrivs vilken
viktig politisk kraft frivilligorganisationerna och deltagande i dessa har utgjort
i den nordiska demokratiska traditionen. Om detta finns såväl omfat-tema en

botten.tande ideologi- kunskapsproduktion på nordisk Under årsom senare
har emellertid forskare till exempel Blomdahl kritiskt granskat frivil-som om
ligorganisationerna verkligen fyller alla de positiva funktioner de tillskrivssom
i vida spridd politisk retorisk tradition såoch funnit knappast fallet.äratten

gäller tillDet exempel rollerna medborgarskola och skapare samhälls-som av
också samhällsförändrare.proteströrelse ochengagemang men som
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Även funktionerna finns det gedigen nordiskkulturpolitiskakring de en
historiskt inriktad.framförallt den Därkanskeforskningstradition, ärsom

frivilligorganisationerbetydelse harden myckettill exempelfastläggs stora
samhällsförändringar och förstarkakontinuitet i tiderskapahaft för attatt av

gäller de direktatillhörighet. När detoch känslaidentitetmänniskor en avge
för demlåt de sociala funktionernahär skiljafunktionernasociala somoss-

måstebefolkningsgrupperoch för övrigasektornverksamma inomär -
för nordiskverkar ha varit delforskningsaktivitetenkonstateratyvärr att mager

del norsk och danskundantag förbåda medinriktningarnavad gäller en
forsknings-ekonomiska funktionernasist gäller dedet tillforskning. När synes

mindre.ha varitaktiviteten än
området i helhetkunskapsutvecklingen inom sinden svenskaOlson attmenar
folkrörelserna.liktydig med forskning kring Detvaritutsträckning hari stor

insatser och organi-tradition har varitstått för dennai männenscentrumsom
samhällsutveckling. saknastidigare Dessutomförbetydelsesationernas en

helt.studierinriktadeorganisationsteoretiskt nästan

bestämdoch undersökaAtt typavgränsa aven

frivilligorganisationer

Sverige och omkring 34ungefär 200 000 föreningar iVi det finns attvet att av
riksorganisation. vårt korta utred-Med dedessa tillhör snäva gränser somen

genomföra empiriska undersökningarmöjligheternaförningsuppdrag attsatte
riksorganisationer.relevanta Förvända intressetdet naturligtblev attmotatt

riksorganisationerfrivilligorganisationer dessutomdekunna ringa in ärsom
nedan gjorde urval ispecifika kriterieruppfyllde deoch ettangessomsom

flera steg.
uppbyggda och utformade iorganisationernafrämst skulleochFörst vara en-

vill baseras frivil-angivit i kapitel detvimed de kriterier sägalighet som
någon syftaform, inte till pri-personligt medlemskap iochanslutninglig ett

myndighet.tillstånd från någonkunna upplösasvatekonomisk vinst och utan
vårt organisationerrikta intresseoch baraville ytterligareVi motett steg

fackföreningar och yrkesorga-fält, vilket innebararbetsmarknadensutanför att
partier.politiskauteslötnisationer uteslöts. Dessutom

de riksorganisationerurvalsprocessen valde vividare ikommaFör utatt som
tolkassociala och där detta kan primärtdirektaverkar insatsergöra ettsom

syfte. inriktning behö-naturligtvis inte dennaavgränsning innebarDenna att
förbun-avgränsning gjordessyftet. Ytterligaredet enda attgenomenver vara

åtminstonemåste ha regionalochunder 1000 medlemmarinte fick hadet
fångade totalundersökning 56På vi idettaspridning landet. sättöver uppen

19olika inriktning.och med mycketmycket olika slagriksorganisationer av
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Utöver detta ville ringa någrain invandrarorganisationer, då vi uppfattat att
del dessa har speciell ställning förhållandei såvältill medlemmaren av en som

andra invandrare och sociala insatser, detta integör alltidäven uttalatär ettom
syfte.primärt

ingår ocksåDessutom Svenska kyrkan i studien. Det folkkyrkaär öppenen
med rikstäckande verksamhet. Vi ville ha med organisationen det enklaav
skälet mycket sociala insatser, såväl blandgör anställda blandatt man som
frivilliga, och dessa insatser ofta faller bort vid såvälpresentationer of-att av
fentliga insatser frivilliginsatser. Med tanke Svenska kyrkans storleksom
och ställning kommer vi mestadels redovisa deatt separat.svaren

mått godtycke kanEtt knappast undvikas sådantvid här urval, och detettav
går diskutera varför valt med viss organisation och uteslutitatt att ta en

Ändåandra. finns alladet skäl vårvi undersökning fickatt tro att genom en
fångapotentiell möjlighet den absoluta huvuddelen alla direktaatt upp av so-

ciala insatser utförs i socialt inriktade frivilligorganisationer samlats isom som
riksförbund.

tvåAlla organisationer visade sig ha den inriktning hade förut-utom som
Vi lyckades genomföra intervjuer med, eller några fåi fall erhålla skrift-satt.

från,liga samtliga organisationer En förteckning organisa-överutomsvar en.
2.2återfinnstionerna i bilaga

sådanMed här undersökning ofrånkomligenföljer metodologiskatypen av
problem svårigheter.och undersökningstekniska Ett problemän emel-större är
lertid den begränsade tillgångenstarkt till tillförlitliga data inom åtskilliga
frivilligorganisationer avståndoch de kan föreligga mellan centralstora som
organisation och lokala verksamheter. Detta betyder del de uppgifteratt en av

baseras eller skattningar.mindre välgrundadepresenterassom mer
återgeGenom ingressen till det intervjuformulär användes vill viatt som ge

läsaren antydan vad vi velat ringa in och något svårigheterna:en om ange av

Vi vänder till för riksorganisation, base-representanteross er som en som
frivillig grund. Vi intresserade kartläggaär organisationerattras av som

utför någon form sociala insatser. Dels vi intresserade sådant arbeteärav av
sådanaoch aktiviteter utförs frivillig basis, oavlönat eller motsom en

sådanaersättning. Dels insatsersmärre bedrivs anställda inomav som av
eller i anknytning till organisation.er

våra frågorVi vill understryka organisationens totala sociala insat-att avser
aktiviteter med villDet vad händer såväl riks-sägaser, mer. som som

regional- nivå.och lokal vidareDet angeläget beskriverär fak-att era svar
förhållandentiska villkor och och inte hur det borde ut.se
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spännviddFrivilligorganisationer med stor

organisationerdeuppgifterövergripandenågravill viFörst presentera ommer
beteck-frågan vilkenfickOrganisationsföreträdama typundersökt.vi avom

blevochorganisation,deraspassade bästtycktening svarensom man
följer:som

23klientorganisationellerhandikapp--
samfund 10religiöstsamfund,frikyrkligt annat-

hjälporganisation 8humanitär-
3invandrarorganisation-

2pensionärsorganisation-
2föräldraförening-

2nykterhetsorganisation-
kvinnoorganisation 1-

623annat-

hänförde sigmånga organisationernahurinomSiffrorna parentes somavanger
beteckning.respektivetill

riksorganisationer videblandmyckethurviförstadetFör stor gruppenser
det andraklientorganisationer. Förellerhandikapp-sigbetraktarvalt ut som

rörelsenhumanitäradentrossamfunden och utgörmedtillsammansdessaatt
direktariksorganisationerundersökta görallaöverväldigande delenden somav

kategoriseringsådan härvisartredjedet storFörsociala insatser. enen
organisationerna.spännvidd mellan

Riksförbund hän-harLänkamasSällskapetalkoholisterSåväl Anonyma som
självhjälpsgrup-hjälp tillbetraktar sigochannattillsigfört somgruppen

Riksförbundet för sexuelltorganisation,socialVerdandi sigper. ensomser
Lukasstiftelsen24organisation och Sztsexualpolitisklikaberättigande som en

har istäl-organisationernanämndaorganisation. Deekumenisk ovansom en
ochfrån organisationen dessutgåttindividernaiutgångspunktförlet att ta

mål-vårmålsättningstypologisering ellerdennaVarkenmålsättningar. egen
klassificering.inledandegruppstypologisering äntyvärr annat enger

frivilligorganisation,inteöverhuvudtagetsig utankyrkanSvenska som enser
folk-rikstäckandeochtrossamfund öppenluthersktevangelisktettär en

kyrka.
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Vad karaktäriserar frivilligorganisationer görsom

insatsersociala

nå ovanståendeavsikt den indelning gjort vill antyda histo-I utöveratt ett
tillämpariskt sammanhang och övergripande indelningsgrunden mer som

något.möjligen bidrar till klargöra skillnadernaatt
genomgångar områdetbrukar vid historiska talaMan fyraav om genom-

ingångenbrottsvågor för de svenska organisationerna. Vid till 1800-talet bör-
påverkadföreningar bildas i USA och Västeuropa. Denna rörelsejade var av

fickgryende liberalismen och snabbt genomslag i Sverige. Redanden 1837ett
Svenska Nykterhetssällskapet,bildades till exempel den första organisationen

på front. Riksförbundetslog igenom bred alkohol och narkotikamiss-motsom
organisation.ingår vår undersökning sinabruk i har i dennaröttersom --

Westholm och Blomberg understryker första vägensden organi-Petersson, att
serande i Sverige uttryck för kulturell och blev viktig skolaprotestvar en en

människors organisering. Redan här förstaför uppstod de de-gemensamma
och frikyrkorörelsen vågennykterhetsrörelsen och i den andra tidenlarna av -

stabila1870-1930 blev de till sammanslutningar tillsammans med humani--
organisationer till exempel Svenska röda korset och Rädda Barnen.tära som

någraEngberg har i sitt arbete kring folkrörelsema delat dessa i kategorierupp
någottillkan bidra skapa klarhet. Nykterhetsrörelsen, frikyrko-störreattsom

humanitära organisationernarörelsen och de kan tillhöra idérörelsensägas
tillsammans med arbetets rörelse utgjorde i de första organi-stommensom

sationsvågorna.
Både vågen,under den tredje ungefärligen tiden 1930-1945 ochsom avser

fjärde, efterkrigstiden, kontinuerligtden skedde tillskottettsom avser nyaav
riksorganisationer. Under mellankrigstiden tillkom till exempel de stora pen-
sionärsorganisationerna. Huvuddelen handikapporganisationerna bildadesav

världskriget.emellertid efter andra Vid andra världskrigets slut etablerade sig
och därmed fåttlänkrörelsen i Sverige hade klientorganisationema fotfäste.

klient-, pensionärs-,Handikapp-, patient-, invandrar-, kvinnoorganisationerna
föräldraföreningama hänför Engberg till identitetsrörelsen.och Denna rö-

tillsammans med författareninteraktionsrärelsen här tillrelse utgör avser-
idrottsföreningar hobbyklubbar frivillig-exempel och tillväxten i det nutida-

nedgång iorganiserandet. Ingen riksorganisationer inträffade heller undernya
guldåldervälfärdsstatsprojektets 1960- 1970-taletoch och under det senaste

årtiondet till exempelhar riksorganisationer för olika sociala jour-nya
tillkommit.verksamheter till exempel kvinnojourerna- -

Åtskilliga så idérörelsema ocksåde kallade brukar del folk-av ses som en av
oftarörelsema, och de kan betecknas generalistorganisationer. De harsom

åtagandet. Organisationermed andra ord bredd i det sociala med ankytningen
så ofta karaktäriserasden kallade identitetsrörelsen kan specialistor-till som
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och ibland benämns de Någraganisationer, inrresseorganisationer. dessaav
också hänförasbrukar till folkrörelserna. Alla de beteckningarnanämndaovan

kan användas för karaktärisera de organisationer här beskriver.att
absoluta huvuddelenFör den de organisationer undersökt deutgörav

insatserna central uppgift.sociala För de trossamfund vi intervjuat ståren som
naturligtvis religionsutövningen i för uppmärksamheten de socia-centrum men

insatserna viktig funktion religionen. De Kristna Samfundensses som aven
Nykterhetsrörelse speciellhar här ställning med-atten genom man engagerar

både från frånfrikyrkligalemmar samfund och Svenska kyrkan för sociala in-
såväl anställdaDet gäller aktiva lekmän. Parentetiskt skall ocksåsatser. som

alla organisationer finns med i baserasstudien individuellasägas att som
nykterhetsrörelse.nämligen kristna samfundensmedlemskap Deutom en,

målgruppPå frågan vilken vänder sig till med sina direkta socialaom man
bådehälfteninsatser drygt de den och andra. Enattsvarar avser egna gruppen

tredjedel insatserna uteslutande vänder sig till Detsäger äratt egna gruppen.
framförallt del handikapp- och klientorganisationer pensionärsorgani-samten

några fåuttrycker detta. organisationersationerna Bara vänder sig uteslu-som
andra och de humanitära; tilltande till det exempel Svenska röda korset,är

Rädda i Samhället, Riksförbundet frivilligaBarnen, Barnens Rätt samhällsar-
Lukasstiftelsen.betare och Szt Vad vi allt inslag olika del-är störreettser av

inte minst bland de socialt Ocksåegenorganiseriizg, mest utsatta.gruppers
dessa tendenser ligger i linje med den allmänna organisationsutvecklingen.

förloppenDe här beskrivna följer den allmänna samhälleliga utveck-ovan
lingen vad gäller organisationer. Folkrörelseutredningen visade till exempel att
25% alla verksamma organisationer bildade efter 1971 också attav var men

hälften idérörelserna faktiskt bildats efter 1950. Engbergän attmer av menar
utvecklingen kan uttryck dels förden här välfärdssamhälle utgöratt ettsomses

grogrund för förmårgod organisering och dels för medborgarna fram-att atten
slag.3°föra krav olika del detta organiserande skerAtt riksor-av en av genom

någonganisationer inte slump. Folkrörelseutredningen uttrycker detsynes vara
så här:

Antalet riksorganisationer internationellt Riksorganisationernaär sett stort.
sitt höga medlemstal, sin fasta organisationhar och sin ofta högagenom

mobiliseringsförmåga tyngd i samhällsdebatten. De kan bilda opi-storen
myndigheterpåverkanion och politiker och

undersökning danska socialt inriktade frivilligorganisationer påEn visarav
likartat utvecklingsmönster med kontinuerlig tillväxt organisatio-ett en av nya
under hela l900-talet. statliga norska utredningen kring frivilligorga-Denner

pånisationer visar allmänna utveckling och tendenser till specielltsamma en
årtiondena.stark ökning under de senaste
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organisationer vi här undersöker verkar ha dubbelbottnadDen posi-grupp en
Å forskarnation. sidan drar genomfört de empiriskt inriktadesenasteena som

studierna folkrörelserföreningsliv entydig slutsats: de traditionella folk-av en
tid förbi Idérörelserna åtminstonerörelsemas ohjälpliga förlorare, detär är när

gäller medlemsaktiviteter, Blomdahl. pekar nedgångenHansäger att egent-
pågått ända sedan 1930-talet fåligen har och mycket ungdomar söker sig tillatt

Institutet för framtidsstudiersdessa rörelser. I undersökning folkrörelsemaom
och framtiden skriver lakoniskt i sammanfattande reflektion: Mycket iman en
undersökningens material tyder de traditionella folkrörelsema verkar haatt

hårdaspelat sin roll. domar träffar organisationer i vårDessa studieut som
sociala insatser. gäller framföralltDet de religiösa samfunden ochgör stora

Åmöjligen humanitäranykterhetsrörelsen och de organisationerna. andra sidan
såde kalladehar enligt källor identitetsrörelsema framtiden för sig. Ditsamma

organisationer.våravi föra de flestakan övrigasett,som avman,
Sammanfattningsvis följandekan frivilligorganisationersäga görom som

direkta sociala insatser:

åtskilliga har gamla anor
uppstått under alla de fyra genombrottsvågomade har
mycketde har olika inriktning

heltde verkar olika utveckling till mötes.

Låt glömmainte organisationerna har avsikt i göraatt attoss en gemensam
direkta sociala insatser. beskrivningDen gjort pekar kontinuitet ochmot

vad gällerstabilitet socialt inriktade organisationer. sektorn heterogenAtt är
möjligenmedför del komplikationer, fastän ocksådet kan grund-utgöraen en

läggande styrka. Mot bakgrund de här skisserade villkoren kan blandav
räkna med samarbetsformer, koalitioner och förändrad huvudinrikt-annat nya

vissa organisationer.ning bland Frivilligorganisationer bildas, för-växer,
slåssplittras, dör eller malpåseändras, läggs i och denna tvär-typsamman, av

aspekter.sådanasnittsstudie kan endast marginellt beakta

Några uppgifter ekonomiska betingelserom

frågade hur andel organisationemas totala verksamhet fi-När stor av som
tillgångar, insamlade offentliga frånnansieras medel, bidrag och stödav egna

utkristalliserades någraföretagprivata stiftelser huvuddrag. Vi vill understryka
vår fångaavsikt varit olika slag intäkter. För exemplifiera haratt att attupp av

frånvelat ringa in hela det direkta stöd den offentliga sektorn iblandsom
allmänna bidrag, resultatinriktade bidrag,delas uppdragsersättningar ochupp

också frågatlönebidrag. Vi har indirekt stöd i form till friaexempelom av
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fårindirekta stöd sektorninte beaktat detlokaler däremot genommen
grad.skattebefrielse olikai

från offentligaberoendet ekonomiskt stöd det mycketoch främstFörst är av
stödintervjutillfället fick 95% organisationerna 90%Vid staten,stort. av av

från hälften allafrån 80% landstingen. För organi-kommunerna och nästan av
verksamhetskost-offentliga bidragen 23 de totalatäcker desationer änmer av

nadema. och förorganisationer har täckningsgrad 90% endastElva överen
uppgår från det offentligaekonomiska stödet tillorganisationerna det14 av

kan tvåverksamhetskostnadema. Härde totalamindre 25% nämnasän av
Alkoholister inte någraorganisationerna.bland Anonymaytterligheter emottar
brottsoffer- och kvinnojourernaideologiska skäl, medanbidragekonomiska av

frånmed bidragfinansierar sina verksamheterrespektive 100%till 90% sam-
så får alkoholister6 emellertid Anonyma iblandskall i kapitelhället. Som vi se

få tillgångnivå, till lokaler. Gemensamtpå lokal fristödindirekt attett genom
de småhöggradigt beroende organisationernaflesta deför de är ärattav

aktiva medlemmar.kännetecknas liten andel Blandidentitetsrörelser och av en
ocksååterfinner emellertid äldresammanslutningarna vi ochstarkt beroendede

båda och Alkohol-de länkförbundenidentitetsrörelserstörre som
riksorganisation.problematikers

samhällsstödet blir beroendetföljd det omfattandenaturligSom storaen av
måste devi konstaterainkomstkällor mindre. Trots dettaandra att egnaav

verksamhetskostnadema anmärkningsvärt liten.de totalamedlens andel ärav
påtäcker de medlen sin höjd 110organisationernahälftenFör över egna avav

Bland organisationerna det 25%verksamhetskostnadema.de totala är som
mednågon finansierar sina verksamheter medel.de inte till delatt egnauppger

eller sina verksamheterhandfull organisationer finansierar 50%Bara avmeren
tillgångar. så organisationer Riksförbundetvitt skildamed Det är somegna

för relativtpensionärsorganisationema. Gemensamt dessaoch Skola ochHem
viktig ekonomiskmedlemsavgiftemaorganisationer utgörär attsett stora en

skriver organisationemasFolkrörelseutredningen att merpartenstomme. av
från och inträdesavgifter. För socialtmedlems-, deltagar-inkomster kommer

inte alls hållerdenorganisationer kan vi konstaterainriktade att utsagan
streck.

betydelsetotalt mindre till-medel i sin harInsamlade än äntur sett egnaen
andel högstorganisationerna dess 5%.gångar. hälftenFör utgörnära somav

åter-uppgår emellertid andelen till minst 50%. Härtiotal organisationerFör ett
ingår iandra trossamfund studien. Vialla frikyrkor ochfinns väntat somsom

utsträckning oberoendede religiösa samfunden iunderstryka allavill ärstoratt
specialfall medkyrkan naturligtvis sinoffentligt stöd. Svenska utgör ettav

beskattningsrätt.egen
stiftelsers finansieringsandel fin-till företags och privatavi slutligenNär ser

något sådant stöd allshar ochorganisationerna intevi 23än attatt avmerner
några få tillförbund exempellitet, med undantag förför övrigtdet är som
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Samhället ochiRättpolioskadade, Barnensochtrafik-förRiksförbundet
Narkotika.FöräldraföreningenRiksförbundet mot

får indirekt stöd kom-organisationerna13också ettskall sägasHär att avav
Från ochlandstingtillgång lokaler.tillexempel fritill stati form avmunerna,

mycket litet.stödformdennatycks varaav
och humanitärahandikapp-uteslutanderiksorganisationerantalmindreEtt -
någon utsträck-de ifinansierarDelsurskiljbarkonstituerarenheter grupp.en-

organi-framförallt karaktäriserasmedel,medverksamhetersinaning menegna
ekonomisk bas. Manvittförgrenadvillkorekonomiskasationemas merav en

ochsig minstskaffatochansvarstagandetsprida trelyckatsenkelthelthar
medel,insamladeinkluderaroftainkomstkällor, ettviktigafyraibland som

och iblandmedeloffentligafrån olikabidragsmottagandespritt organ, egna
mindreorganisationenblirPå dettastiftelser.och privata sättfrån företagstöd

drastiska för-vidlikaoch intefinansiärenskildvarje utsattberoende av
offentliga Dessaexempel lokalafrån tillbidragsgivningenändringar i organ.

små riksorganisa-ochtvåsåväl relativtkaraktäriserarvillkorekonomiska unga
i SverigeblödarsjukaFörbundetochSamhälletiRättBarnenstioner som--

ochröda korsetSvenskaRädda Barnen,organisationeranrikaochstoratre -
ytterligareLukasstiftelsenlungsjuka. Szt utgöroch ettför hjärt-Riksförbundet

emellertidorganisationdennamed ärintressantaprincipielltexempel. Det mest
förintäkteromsättningentotaladen utgörs70%så andel avstoratt avsom

både ochfrån enskildaIntäkterna kommertjänster.specifikautförande av
härdetSannoliktföretag.kyrkan och utgörSvenska ettoffentliga organ,

frivilligorganisa-få inomkommerinriktningexempel att se mer avsom
tionerna.

sektornfrån offentligaden ärstödetkonstaterakanSammantaget att
frånbidragenmedelinsamladeochandelenoch samtmycket stort att egna

ocksåsmå. finnsDetanmärkningsvärtmotsvarandefinansiärer sätt ärandra
i min-organisationernariktigt ärutvecklingstendenser. Detydliganågra stora

och litar isektornfrån offentliga störredenstödberoendeutsträckningdre av
de organi-övrigtFörtillorganisationer ärandrautsträckning än resurser.egna

beroendeutsträckningidentitetsrörelser i mycketkallatssationer stor avsom
bildatsriksorganisationerför deberoendestöd. Detta är störstoffentligt som

år.under senare
kanolikaFolkrörelseutredningensi attutgångspunkt rapporter noterasMed

efterdetlitettidigareoch kommunerlandsting attfrånstödet menstat, var
framåt föreningsstö-harFrån 1960-talet ochvuxit.slut harvärldskrigetsandra

till drygtdetberäknades1990-taletingången tillVidkraftigt.mycketökatdet
miljarder.betalar 7,5år,miljarder ut13 statenvaravper

årförstal990-taletsundervad häntorganisationernafrågar treNär vi som
lands-ochfrånanslag kommunerfått mindremajoritetklarframkommer att en

accelererarfrån 1993Förfått ökade anslagmajoritet staten.medanting en
frånfår anslagminskadeandelmycketsåtillvidautvecklingdenna storatt en
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kommuner och landsting medan majoritet organisationerna får bibe-en av nu
hållna inte ökade frånanslag Samtidigt åtstramningarmed dessastaten.men
har antalet lönebidragsanställda ökat mycket snabbt under åren.de senaste
Nästan hälften organisationerna har 25% eller fler sina anställda lö-av av
nebidrag. För 14 organisationerna de lönebidragsanställda minstutgör 40%av

den betalda arbetskraften.av
organisationernaDrygt 4% har stiftelser i anslutning till moderorganisa-av

tionen. De driver oftast behandlingshem eller motsvarande verksamheter. Trots
utgångspunkten varit undersöka organisationer inteatt att ärsom pro-

fitinriktade, verkar ansenlig del ha vinstinriktade sidoverksamheter. Deten
gäller inte minst stiftelseverksamheter fårolika slag. realitetenI oftaav even-
tuella överskott subventionera andra verksamheter gått med förlust. Utgörsom
möjligen det här beskriver modell fåkommer mycketatten som se mer av
i framtiden Till exempel har visatLorentzen det finns risk för den häratt att

verksamheter frikopplar sig från organisationernas ideologiskatypen styr-av
mekanismer och medlemsuppfattningar och de blir vad han kallar social-att

livlokoncerner tenderar utvecklaatt ett egetsom
påpekaParentetiskt vill Folkrörelseutredningen inte artikulerade någonatt

avvaktande eller kritisk hållning det ökade ekonomiska beroendet denmot av
offentliga sektorn. Tvärtom understryks frivilligsektorns oberoende och själv-
ständiga ställning. direktiven tillI SOU 93:71, bidragen till frivilligor-rörsom
ganisationerna, bedömning. fårNu redan i direktiven reda pågörs motsatt att
de offentliga bidragen minskar föreningslivets självständighet. Lite till-stora

påståvill ideologiskt ställningstagande byttsharspetsat att ett ut mot ett
grundfbådaoch saknar kunskapsmässigtyvärrannat att

utifrånRedan den skissartade presentation här gjort några övergripandeav
ekonomiska fårbetingelser antydan komplexiteten i frivilligorganisa-en om
tioners ekonomiska villkor och starka anknytning framförallt till offentliga an-

ocksåslagsgivare till marknadens betingelser.men

Exkurs kring ekonomiskt beroende och utveck-nya
lingstendenser

Vår utgångspunkt påverkar såvälde ekonomiska villkoren organisatio-är att
grundläggande struktur och form verksamhetens inriktning ochnernas som

omfattning. måsteAnalytiskt bland skilja specifikatt utannatmenar man en
nivåideologisk och i vilkengranska hur och utsträckning de ekonomiska

påverkarbetingelserna organisationernas ställningstaganden och agerande. Vi
vidare tidsfaktorn viktig aspekt hänsyn till det gällerär näratt att tamenar en

påverkan.
norske forskaren har, liksom själva, betonatDen Lorentzen böratt man

verksamhets-insatsnivå åskilja sidan och organisationsnivå å denena
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knutitsinsatserochverksamheter närmareandra. fastänvisatSelle har att
förmått upprätt-frivilligsektoms organisationerändå attharvälfärdsapparaten

deemellertid Selleartikel skriveraktuellautonomi. I attrelativhålla so-enen
utökadochautonomiminskaderfarorganisationernainriktadecialt enennu

detta intevälfärdssystemländernasskandinaviska atti deintegration men
ideolo-dekonkrethävdar ärFörfattarenbekymmer.något att rentstörreutgör
förså små iställetverksamhetskillnaderna i attoch attskillnadernagiska nu

börja be-alternativ skalloberoendepå frivilligsektomblindastirra ettsomoss
organi-hybridlösning,organisatoriskverksamheternatrakta enannansom en

utvecklingstendensavgörandeframmed dettalyfterSelleform.satorisk en
förkonstruktivt angreppssättpekaroch attfrivilligsektomdel ut ettför aven

polemiseraUtanhanden.förskeende motattdet ärdelförklara som nuaven
uppgifterolikasektornsmåste skiljadelsemellertidvi utSelle att manmenar

olikartadeunderleverfrivilligverksamheterolikaallvardelsoch attta
betingelser.44grundläggande

olikaföreträdauppgifttillharblandfrivilligsektomfrån attutgårVi annatatt
verkaverksamheterbedrivaochtjänster samt attproducera somattgrupper,

någotintevillkoren avgö-möjligtvis deinnebärså fallopinionsbildare. I nya
tillföreträda olikagällerdet gentemotbekymmerrande när exem-att grupper
produceragällerdethellerkanske intesjukvård och när attellersocialtjänstpel

opi-för rollendetvad innebärverksamheter. Menochtjänsterviss somtyp av
pionjärverkauppgiften närförsamhällskritikerochnionsbildare attsamt som

ramamautanför denågotvill gängsegöraman
socia-utförverksamheter därsådanaskiljavidarebörAnalytiskt manman

ellerparallell ersättaremeningenikomplementtjänsterla somresurssom --
frivilligverk-olika slagalternativ. Dessasådana utgöraoch att avsom avser

föroffentliga sektornsamspel med denolikartade attkräversamheter typer av
verksamhetersocialaocksåmåste skiljaManoch utvecklas.frodas utkunna

anställda och demellandistinktiondärmedochfrån sociala insatser göra en
betingelserandrabehöver änDeobetalda insatser.frivilligautför senaresom

förra.de
utredningsnivå interudimentärdetkonstateramåste utöverVi tyvärr att en

beroendeekonomiskafrivilligvärldenskringkunskapsproduktionnågonfinns
får.betingelserolikaeffekteroch vilkastödelleroffentligt externtannatav

exempel anförSomhelt olikartat mönster.framlyfterSelle ännu ett nytt men
fullständig kon-ochtjänsterproducerar utövarkvinnoorganisationerhan som

förheltsamhälletsamtidigtverksamhetersinatroll ansvararöver somegna
alternativrö-hurparadexempeldetfinansieringen. Han är ettatt enmenar

detsamhällestatsvänligthan kallari vadrelse kommer ett somatt agera
viktigockså dettauppfattningdelar författarens representerarVinorska. att en

uppstå i längrekanriskerpekaemellertidVi vill ettutvecklingstendens. att
tillfram. Klausenbetingelserde växerunderperspektiv och exem-som nunya

ochprofessionaliseradeblivit alltmerdanska kvinnocentrendehävdarpel att
medvärdefulltinriktade. Detpolitisktallt mindreochindividinriktade vore
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forskning undersökte denna utvecklingsmönster kan relaterastypsom om av
ekonomiska beroendeförhållandenfiötill ocheller andra

Medlemmar, aktiva och anställda

I kapitel 3 granskade befolkningens frivilliga insatser i vid bemärkelse, men
också någraredovisade data kring deras insatser i socialt inriktade organisa-

fråntioner. Här skall vi organisationsperspektiv uppgifter kringett presentera
medlemskap, andel medlemmar insatser och antal anställda.görsom

Vi kan konstatera de 56 sammanslutningama har omkringatt sammantaget
2,5 miljoner medlemmar. Det till antalet medlemmar ändåstora utgörsynes
bara knappa tiondelen alla medlemskap i Sverige. Folkrörelseutredningenav

visathar svenska folket idag medlemmar i föreningar iäratt utsträck-större
ning någonsin tidigare. Av detta har förlettsän uttalandengöraattman om
svenskarnas och aktiviteter. Man skriver till exempel: Aldrig harengagemang
svenska folket så kollektivt fåttidag. Detta har till exempelagerat som
Blomdahl kritiskt granska den svenska tradition där inte skiljer påatt man

aktivitet.medlemskap och någraVi vill grundläggande distinktionergöra
bland skilja mellan:att annatgenom

medlemsanslutning, medlemsantalet dividerat med befolkningensärsom-
storlek
antalet aktiva förhållandeiinsatser tillgör totala medlemstaletsom-
antalet aktiva direkta sociala förhållandeigör insatser till det totalasom-
antalet aktiva.

Utifrån våra tidigare redovisade organisationstyper nedanstå-ipresenterar
någraende tabell uppgifter medlemsanslutning, i vilken utsträckning med-om

lemmarna beräknas insatser och antal anställda i respektivegöra kategori av
organisation.
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Medlemsanslutning, andel medlemmar insatser och antalTabell 4.1 görsom an-
organisationstyperflsställda bland undersökta

Andel AntalOrganisationstyper Medlems- gör anställdasom
anslutning insatser % av

medlemmarna

6 800Handikapp-, patient- och 18 1
klientorganisationer

100Pensionärsorganisation 8 24

Föräldraföreningar 5 14 40

Invandrarorganisationer 3 30 200

hjälporgani- 8 10 900Humanitära
sationer

Frikyrkliga samfund 5 40 4 900

religiösa samfund 3 10 1 100Andra

Nykterhetsorganisationer 0,5 19 100

DKSN, S:t Lukas 0,5 30 700Annat
Verdandistiftelsen,

både tabell och den följande uppdelning följer EngbergsdennaI gör somen
beskrivna indelning organisationerna identitetsrörelser och idérö-tidigare iav

slående ovanståendei sammanställning kanskeDet med-relser. ärmest att
sålemsanslutningen vid organisationstyperna.har spridning mellanen pass

blir de riksorganisationer direkta sociala insatserIntrycket hargöratt som en
relativt bred förankring.

också organisationers extensitet, det villdetta kan talaI sammanhang man om
Och organisationers intensitet, i det här fallet ande-deras utbredning.säga om

Om använder indelningen organisationsty-aktiva insatser.len gör avsom
bådaoch idérörelser, verkar de ha avsevärdidentitets- extensitet,i enperna

Vi finnertill eventuellt överlappande medlemskap.med hänsynäven tagen
Även uppgifterna helt jämför-lägre intedrastiskt intensitet.däremot äromen

påstrikta krav vadvåra data i linje med de studier ställtså liggerbara, som mer
skall innebära det betyderaktivitet bland medlemmarnaolika typer menav

också frivilliga insatser vad presenterade iandelar aktivalägre gör änsom
också aktivitetsnivån mellan de olikakapitel Vibefolkningsstudien i attser

mycket samtidigt medelvärdet för deskiljer sigorganisationstypema attmen
lika.förvånansvärtbåda rörelseinriktningama är

ingår ipåminna antal de riksorganisationer under-villVi att ett somavom
exempel gamla, invandraretill avgränsade tillvänder sigsökningen grupper,

frånutgick detta faktumhandikapp. Om vi iställetmänniskor med vissaoch
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fåskulle mycket hög extensitet för flera de ovanstående organisations-en av
typerna.

inte någraDet verkar finnas enkla samband mellan organisationerna vad gäl-
ler till ålder åexempel storlek eller sidan och åmedlemsaktivitet denena
andra. Spännvidden mellan de enskilda organisationerna oerhört tillär stor,

frånexempel 1%-50% aktiva medlemmar för två någorlunda likvärdiga handi-
kapporganisationer. tvåVi vill med mindre drastiska på någraexempel visa

Åförhållanden.vanliga sidan handikapporganisation Riksförbun-ena en som
fördet hjärt- och lungsjuka bildades 1939 under den tredje genombrotts-som

vågen och med medlemstal 36 000. Av dessa 20% utföra insatser,ett uppges
sammanlagt drygt hälften medlemmarna nå-aktiva iärattmen anger man av
slags föreningsaktivitet. Antalet medlemmar direkta sociala in-görgon som

Åuppgåberäknas till knappt 5 000 andra sidan har Räddasatser personer.
bildadesBarnen redan 1919 under den andra organisationssvågen. Medsom

sina 80 000 medlemmar och 300 lokalorganisationer det relativt extensivär en
inte alls intensiv organisation. Av medlemmarna nämligen endastmen uppges

något5% utföra insatser slag och mindre 1000 direktaän sägs göraav personer
sociala insatser.

nominella tal innebär ovanståendeI redovisning omkring 500 000 med-att
lemmar i de riksorganisationer undersöker bedöms insatser. Degöra utgör
därmed drygt 20% medlemmarna. Sammantaget tycks aktivitetsnivån iav -
varje fall det gäller utföra insatser låg,relativtnär speciellt för de hu-att vara
manitära organisationer undersökt och för andra religiösa samfund men
också för föräldraföreningar, handikapp-, klient-, patient- och nykterhetsorga-
nisationer.

Om vi för ögonblick byter perspektiv och istället för granska frivilligin-ett att
påtittar antalet anställda i organisationerna utifrånkan ovanståendesatser

tabell konstatera 10 000 har löneanställningnärmare i riksorgani-att personer
sationer direkta sociala insatser. Det innebärgör anställd 250som en per an-
slutna medlemmar eller anställd 50 aktiva medlemmar.en per

Medlemmars och anställdas direkta sociala insatser

denna delstudie ocksåI ville undersöka organisationernas bedömning hurav
andel medlemmarna utför direkta sociala insatser. Vi dåfinnerstor attav som

sådanaandelen frivilliginsatser uppgåberäknas till omkringgör 13som av
alla insatser. uppgiftDenna identisk med befolkningsstudiensgör är resul-som

såsom de presenterades i kapitel förstärker intrycketDetta trovärdig-tat, av
någonhet och överrapportering vad gäller andelenstörre socialagörattav som

aktivainsatser inte verkar kommit stånd.ha till omkringDe 170 000 be-som
räknas direkta socala insatser fördelar sig nedanstående I tabellengöra sätt.

ocksåredovisas antalet anställda direkta sociala insatser.görsom
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insatser.5direkta socialaMedlemmar och anställda görTabell 4.2 som

medlem- Andel Antal anställdaAntal görOrganisationtyper som
socialasociala insatser görgör sommar som

% aktiva insatsersociala insat- allaav
ser

00042 000 79 lHandikapp-, patient- och
klientorganisationer

10030 000 30Pensionärsorganisationer

1004 000 7lnvandrarorganisationer

l00000 70kvinno-, brotts- 4Annat
RFSLofferjourerna,

000 24 300hjälporgani- 2lHumanitära
sationer

30 2 000Frikyrkliga samfund 52 000

500religiösa samfund 2 000 12Andra

400LukasDKSN, SztAnnat - -
stiftelsen, Verdandi

insatserantalet frivilliga direkta socialaförväntatSom gör äratt som re-ser
framförallt iklient- och handikapporganisationemai patient-,lativt stort men

förvånande antalet i pensionärsor-frikyrkliga kanskesamfunden. Merde är att
slåendei de humanitära organisationerna. Det hurganisationema högre än ärär

i den förstaandel i organisationerna under annat,medlemmarnastor av
framstår också tydligtdirekta sociala insatser. Detgrupperingen, gör attsom
i invandrarorganisationerliten andel medlemmarnamycketdet endast är aven

involverade i detta slagreligiösa samfundkallat andraoch vad är avsom
uppgifter.sociala

uppskattnings-antalkonstaterakanSammantaget avsevärtatt ett personer,
sociala insatserbefolkningen, verkar för direkta3 %vis närmare svaraav

undersökt.frivilligorganisationer vi Enregelbunden basis via de sommer
aktiva medlemmarna iorganisationerna uppskattar deandelstörre att ge-av

månad. På grundvalarbetsuppgifter under 13 timmarutförnomsnitt avper
många årsarbeten frivilliga direktadeuppskatta hur görkandetta somman

naturligtvis mycketBeräkningen skallutför.sociala insatser ses som en grov
lågtunderlagsmaterialet. räknat fram-det bräckliga Mengrundskattning av

vi undersökt skulle utförai de riksorganisationerde frivilligakommer att som
Låt påminna bland huvuddelenårsarbeten.000omkring 10 att annat avoss om

och de aktiva i lo-i den offentliga sektornfrivilliginsatseralla de görsom



116 Socialt inriktade frivilligorganisationer

kalföreningar inte tillhör riksorganisation faller utanför vår beräkning.som en
Vi drar bara slutsatsen det frivilligarbete kartlagts kapiteli detta verkaratt som

omfång.ha ansenligt Vilken betydelse dessa förinsatser kan haett mottagarna
om.53och för samhället i dock ingentingstort vet

ocksåAv tabellen kan vi läsa organisationerna hälftennästanut att attuppger
alla anställda, eller 500, arbetar4 med direkta sociala insatser i Sverige. Omav

till detta lägger knappa 4 000 inom Svenska kyrkan medman personer samma
arbetsuppgifter omkring 8 000 anställda direkta sociala in-görsorts personer

frivilligorganisationernas elleri Svenska kyrkans regi. Den överväldi-satser
gande delen utför sociala insatser frivilligorganisationernade i ärsomav an-
ställda i de frikyrkliga samfunden eller i handikapp- och klientorganisationer-
na.54

jämför de här presenterade uppgifterna med det tillNär exempel finnsatt
omkring socialsekreterare, kuratorer likvärdiga13 000 och i primär- och lands-

statlig förstärkstingskommunal tjänst intrycket frivilligorganisatio-samt attav
inriktade små,totala direkt socialt arbetsinsatser knappast sigärnemas vare

vårrelativt eller absolut Här kan organisationerna i undersök-nämnassett. att
årligen nårning uppskattar minst 500 000 människor med direktaatt man so-

anställda.från både frivilligaciala insatser och
ovanståendeGenom presentation bild framväxer sammantagenen av en orga-

både månganisationsvärld, där enskilda åtskilligamedlemmar och anställda
direkta sociala insatser mångai omfattning för antagligen för-gör ären som

dold. Med delundantag massmedialt uppmärksammade ochav en personer
verksamheter sker mycket dessa aktiviteter i det tysta.av

Samspelet frivilligamellan och anställda

fåI undersökningen försökte bild samspelet mellan frivilliginsatseren av
områdeoch de anställdas arbete. Vi finner bara där frivilligarbetet klartärett

dominerande och det gäller organisationernas direkta sociala insatser. I ärmer
hälften sammanslutningama utför frivilligade 75% detta arbete. Iänav mer av

mindre antal organisationer har ocksåemellertid de anställda domine-ett en
gällerrande ställning vad direkta sociala insatser. gäller i tillDet exempel fri-

ocksåkyrkliga samfund Frälsningsarmén i Svenska kyrkan. Det härsom men
gång påvisar heterogeniteten bland de organisationer vi studerarännu en men

också föruttryck organisationerna har mycket olika inriktning.är ett att
organisationerEn bedriver omfattande aktiviteter ansenliggrupp som en an-

del medlemmar involverade tillDet utmärker exempel kvinnojourerna,är
också bådabrottsofferjourema de länkförbunden Sällskapet Länkamasmen -

Riksförbund och Länkens Kamratförbund. finnerMan ytterligare en grupp som
sociala insatser med dominans för anställda och där endastgör stora men en

någraliten andel elller knappast medlemmar alls involverade det gäller tillär -
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organisa-liteninriktningtredjeLukasstiftelsen. En ärexempel Szt grupp aven
ellermedlemmardär varkenochfå sociala insatsersig görationer uppgersom

Diabetesförbundet.Svenskatill exempelgälleraktiva. Detsärskiltanställda är
infor-administration,ledarskap,utbildning,uppgifterandraVad gäller som-

fördelade mellanjämntså dessaskaffa intäkter ärmation att mersamt -
administrativa uppgif-deanställdas andeldefastänfrivilliga,ochanställda av

utbildningsupp-ochledarskaps-andelfrivilligasdeliksomstörre,är avterna
gifter.

utvecklingsskede.komplextibefinna sigverkarFrivilligorganisationema ett
Å organisa-professionaliseringfortgåendelängevi sedanharsidan avenena

omfattandesamhällsutveckling. Ettmed övrigi linjelegathartionerna, som
lokalaochcentralainrättandemöjliggjortstöd harkommunaltstatligt och av

anställda föralltfler blivitSamtidigt harprofessionella ledningar.medkanslier
andelalltEnorganisationerna. störreinsatser isocialadirektautföra avatt

undersökningenarbetsuppgifterna. Iförutbildningrelevanthardessa uppger
under 1990-fortsattanställdaantalet växaorganisationerna atthälften attav

organisationermindreendastemellertidSamtidigt harår.förstatalets gruppen
manifestaskapautveckling kanfrivilliginsatser. Dennatillväxtnågonhaft av

avstånd mellanökademöjligtvisochorganisationernaproblem ilatentaoch
nivå. Både nordisk ochlokalochoch mellan centralmedlemmarochanställda

profes-anställdasDesådana fenomen.visarforskninginternationellannan
grundläggandeorganisationemasochegenintressenochmålsättningarsionella

offent-med densamarbetevidinte minstkollisionskurs,kan kommasyften
fri-offentlig sektor ochmellanutökade integrationenstarktDensektorn.liga

de olikamellanspänningartill skapabarasannolikt intebidrarvilligsektorn att
frivilligvärlden.55också inomsektorerna utan

på fältetsocialadetVerksamheter

socialtanställdasoch demedlemmarnasorganisationernadåkanaliserarHur
vanligastdeöversiktligtendastskallaktiviteter Här presenterainriktade

tradi-med olikaorganisationernågraochverksamhetsformemaförekommande
5 och 7 vigsbåde kapitelpåminnavillViinriktning.och atttioner enom

organisationerenskildasåvälbeskrivningutförligochkonkret som meravmer
verksamheter.specifika

sociala insatser görvilkaorganisationernafrågarviNär typer sva-manavom
Över 80%slag.olikahus-verksamheter görhar90% öppetnära att avmanrar

specifikaolikarådgivning ochallmänbedriverkontaktpersoner,medinsatser
öppenvårdskaraktär, tillgenomgåendeprogramverksamheter. De är avsenare

intryckinsatserdessaflestaDeverksamheter.uppsökandeexempel avgerav
projektform. Viharsällanverksamheterreguljärastabila,del somatt avvara

olika slag.stödinsatserinriktadespecifiktellerallmäntdembenämnakan av
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Våra data inte underlag för uttala verksamheternas intensitetatt ochger oss om
omfattning vi kan, bland utifrån de informationsmaterial erhållitannatmen

fältkontakter,och utgå ifrån finner både lågintensiva verksamheteratt man som
går tomgång och högintensivanärmast spjutspetsverksamheter. Som exem-

påpel det kan de verksamheterna föröppna HIV-positiva vid stiftelsensenare
Noaks ArkRöda korset nänmas.

hälftenNära alla organisationer driver behandlingshem eller andra slagsav
institutioner, har eftervårdsverksamheter och bedriver mottagnings- och jour-
verksamheter olika slag. områdenDet där frivilligorganisationemaärav av
tradition gjort relativt omfattande insatser. Så tycks ocksådet i fleravara av
våra nordiska Europa.grannländer och i Inom dennaute verksamhetertyp av

både antalet och andelenär anställda blandstörre de tidigareän nämnda
verksamhetsområdena. Vi finner ibland stark dominans anställda ochen av
ibland arbetar anställda frivilligaoch sida vid sida. Satsningar detta slag av
verksamheter bådekräver personella och pekuniära investeringar av mer om-
fattande långsiktigtoch slag. Ett illustrativt exempel Levi Petrus-stiftelsenär
inom Pingströrelsen. Efter mångårig expansion och investeringar harstoraen

mycket vårdplatserantal för drogmissbrukare.ett Tillstort detta kom-man nu
omfattande öppenvårdsverksamhet. Sammantaget finns 400 anställdamer en

direkta sociala insatser.gör I huvudsak kan de här beskrivna verksam-som
heterna behandlings- och omsorgsinsatser olika slag.ses som av

Ett tredje verksamhetsområde det kallas bistånd.rör För det första finnersom
vi hälften sammanslutningamaän erbjuderatt rättshjälp. Organisatio-mer av

det under 1990-talet blivit allt viktigareatt uppgift bevakanerna uppger atten
och tillgodose medlemmarnas eller andra rättigheter ochutsatta möj-gruppers
ligheter få del samhällets välfärd. För det andraatt finner så mycketav att

tredjedel organisationerna ekonomiskt bistånd och omkringsom en av ger en
fjärdedel tillhandahåller både kortvariga logimöjligheter och Detmat. senare
kan humanitäranärmast insatser.ses som

Under 1990-talet har majoritet organisationerna koncentrerat sitt utbudav av
verksamheter samtidigt ökat volymen på insatserna.som man

Sammantaget bild framväxer de riksorganisationer undersöktatt haren av
påfallande brett verksamhetsutbud, där insatser mångaett olikagörs slag.av

emellertidDet också så deär sociala insatsemas betydelse och inriktningatt
varierar mellan organisationerna,avsevärt och gång villännu lägga fasten

de frivilligorganisationer direkta socialaatt insatsergör hetero-utgörsom en
Låtskara. visa någradetta med exempel.gen oss

Svenska röda korset kan få illustrera generalistorganisationer med brettett
utbud direkta sociala insatser. De sociala insatserna står i förav centrum
intresset. Det till och såmedär organisationen bedriver alla deatt ovan
nämnda verksamhetsformema. Svenska röda korset ocksåhar antalstörreett
anställda 200 arbetaröver direktamed sociala insatser. Tillpersoner som- -
detta kommer stark lokal förankring 2 100 föreningar och mycketen genom en

medlemskader. Minst 000 frivilliga11 utför direktastor sociala insatser som
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erhåller telefonjou-år. olikavarje Därtillmänniskor000omkring 60når tillut
vårt språkbruktidigareMedår från människor.samtal30 000 utsattaperrer

samtidigt relativtextensitethar högorganisationenvikan säga enatt menen
verksamhetsområdenviktigasteDesociala insatser.vadlåg intensitetsett avser

besöksverksamheter ochå sidaninvolverad iuppgift ärenligt är enaegenman
å andra sidanfrivilligmedverkandär är mottag-självhjälpsgrupper stor --

torterade flyktingar därförrehabiliteringscenterexempeltillningar, som -
verkaravgörande roll. Detheltharspecialistkompetensermedanställda en

anställdas insatser.ochfrivilliginsatsermellanbalansord finnasandramed en
få in-polioskadade kanochtrafik-förRiksförbundet representera en annan

och intresseorganisation ärspecialistorganisationriktning. Det är som enen
Handikappförbun-medlemskap iblandhandikapprörelsen,del annat genomav

sammanslutning med relativtvisserligencentralkommitté. Det ettärdens en
lobbying ochinformationsarbete,därsociala insatserutbudbrett menav

000uppmärksamheten. 3står förockså iopinionsbildande arbete centrum av
olika slag insatser.aktiva000 medlemmarna göra10 ärknappt attde avgenom

frivilligadeintensitet. Menrelativt högförbundetutmärksPå det sättet av en
anställdafå. Bland demycketsociala insatserdirektasystematiskt ärgörsom

verksamhetsforrnemainriktadesocialt ärviktigastehälften. Dede överutgör
eftervård.rådgivning ochuppsökandeaktiviteter,

ytterligarefåRiksorganisation kanPensionäremas representera en annan
medoch intresseorganisationspecialistorganisationnämligeninriktning, en

till sinOrganisationensocialadirekta insatser. ärsatsning typer aven
egenorganiseringsåtillvida byggerdenmodern,grundläggande struktur att

korset har PROSvenska rödalikhet medIurskiljbar etttydligt grupp.enav
låg intensitet. Andelenförankring ochgod lokalmedlemmar,antal somstort

tackrelativt ochemellertidaktivabland desociala insatser är stor,direktagör
ändå direktademånga kommerså medlemmarharorganisationen so-attvare

framförallt kontaktper-omfattning. Detavsevärd ärhaciala insatserna att en
sysslar med.programverksamhetspecifikrådgivning ochsonsverksamhet, man

någonting dessainteåterigen betonaanledning vetfinns attDet att om
mycket liteochför medborgarnabetydelseinsatsersochverksamheters om

vårtillknytaFöroffentligas insatser.till detrelationi attbetydelsederas an
utifrån våra datakanrollfördelningavseddkringkapitel 1diskussion i
organisationernablandenighetöverväldigande starkdet finnskonstatera att en

offentliga.detrollorganisationernasgrundläggande gentemoti den synen
DKSN:på följandeformuleras sättDet av

någrainommyndigheternaambitionerinte ersättaharDKSN-RIA att av
medkompletterande arbeteVår uppgiftarbetsområden. göraär ettderas att

samhäl-dedimensioneroch andratjänster änandraerlâjudamöjligheter att
3över.förfogarlet
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Vad gäller direkta sociala insatser organisationerna sin helt avgörande rollser
skall komplement, såväl till det offentligasutgöra tillatt ettsom man som

ståandra insatser. Detta ställningstagande inte i motsatsställning till attsynes
påorganisationerna vissa verksamheter områdenalternativ inom därser som

svårtoffentliga satsningar har eller helt enkelt inte kan nå fram. härDet gäller
till exempel möjlighet till egenorganisering frivilligor-utsatta gruppers genom
ganisationer och frivilligorganisationers möjlighet fylla humanitär rollatt en
för oberoende anspråksnivåerutslagna socialpolitikens Vårdi-ochgrupper, av

fårdeologiska svängningar. Genom intervjuerna däremot intryck denattav
såtidigare avantgarderollenviktiga mist alltmer sin aktualitet, fastän denav

finnsnaturligtvis kvar.
på frågorI kapitel 3 redovisades befolkningens antal vi ställtettsvar som

Några frågorkring socialpolitik och frivilligarbete. dessa ocksåhar ställtav
På frågantill organisationsföreträdama. frivilligt arbete idag särskiltärom

viktigt samhället undandrar sig fördelar såsig iden-när gottansvar svaren som
tiskt lika mellan organisationer och befolkning, vilket innebär överväldi-att en
gande majoritet organisationerna instämmer helt eller delvis i detta påstå-av

Pående. frågan frivilligorganisationer med fördel kan många vård-övertaom
frånoch omsorgsuppgifter det offentliga fördelar också påfallandesig svaren

lika, med den förskjutningen majoritet frivilligorganisa-ännu störreatt en av
tionema inte instämmer alls eller bara i liten utsträckning. Organisationerna
verkar med andra ord i mycket liten utsträckning trakterad få rollenattvara av

för offentliga insatser. det fråganNär till sist gäller frivilligtersättaresom om
socialt arbete främst bör syfta till förändra samhällsvillkoren föratt utsatta

så påtagliguppträder diskrepans mellan befolkning och organisa-grupper en
tvåtionsföreträdare. tredjedelarMer organisationerna endastän av men en

femtedel befolkningen instämmer påstående.helt i detta Här verkar finnasav
uppenbara skillnader i föreställningarna vilken roll frivilligorganisatio-om

bör spela.nema

Avslutning

kapitlet visat de riksorganisationerI har direkta sociala insatsergöratt som
präglas hög grad stabilitet kontinuitet.ochav av

Vi vill läsarna uppmärksamma möjligheten de socialt inriktadegöra attav
verksarnhetsdelarna inom till exempel idérörelsens organisationer kan utveck-

fyllerlas de uppenbara behov. Och detta kan ske delvis obero-att attgenom
ende organisationernas allmänna utveckling. Organisationers samhällsinfly-av
tande kan minska samtidigt deras sociala insatser kanske kan öka., intesom
minst under de betingelser fram.växernya som nu

I kapitlet har klargjorts det inom frivilligorganisationemas utförsatt ramar
omfattande sociala insatser mängd olika slag. Här finns grundläg-ettav en
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betydelsefånga frivilliginsatsemasinförsökaförforskningbehovgande attav
också teoretiskt baseratbehövsinsatser. Dettill andrarelation ettiochi sig

inriktadesocialtkaraktäriseraochkategoriserabättreförforskningsarbete att
frivilligorganisationer.

beroendesigvisatutsträckningmycketiFrivilligorganisationer har stor vara
påbörjatVi harverksamhet.sinbedrivaföroffentligafrånmedel det enattav

behövsberoende. Härdettamedproblemochmöjligheterdiskussion om
ochorganisationernamellansamspeletnivåer granskaolikaforskning som

sektorn.offentligaden
di-frivilligorganisationersvidhållit fastkapitletifrenesi harvissMed en

utrednings-bakgrundsjälvklartvaritharDettasociala insatser. motrekta av
uppgifterövrigafrivilligorganisationemastillhar lettdetuppdraget attmen

avslutningsvisdärförVi villskymundan.kommit iharmålsättningar un-och
avgörandenågraringa införsökatillbegränsadvaritvår avsiktderstryka attatt

mång-helhetsbild deförsökavaritallsinteambitionenoch attfält avge enatt
organisationernaundersöktadevittförgrenade enheterfacetterade och som

utgör.
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OTERN

se Onarheim Selle 1990:3.
25e Klausen 1991:7.
3Se Salamon Anheier 1992 och Kuhnle Selle 1992. Vad gäller internationell komparativ

någraforskning finns tidigare Kramer l98l och James red. 1989.ansatser, Framföralltt.ex.se
vill emellertid hänvisa till den brett upplagda studie Salamon Anheier 1991 planlagtsom
och där Sverige Handelshögskolan i Stockholm och Sköndalsinstitutet deltar tillsammansgenom
med tolv andra länder.
45e Klausen 1990:5051.
5Vi såvälhär centralstat regionala och lokala myndigheter.avser som6För redogörelse subsidiaritet, kapitel 10.en av se73e Salamon 1987:111-113.
83e Kuhnle Selle 1990red. och 1992, Lorentzon 1990, 1992 och 1993.

Termer i sociologi Brante Fasth l982:58 definieras begreppet En styrandeav som:
upptagande medlemmar i syfte neutralisera dessaoch därmed säkra denattgrupps av nya egna

maktpositionen. Engberg 1886:155 ocksåbeskriver det åtgärder från den politiskasom:
demokratins sida syftande till samhällsansvar; konfliktreducering ochett konflikt-gemensamt
dämpning.
IOSe Klausen 1989 och 1992. Som intressant frånundantag bristen den härett typen stu-av
dier för svenskt vidkommande skall Sunessonsnämnas odaterad visserligen korta mycketmenkoopteringuppslagsrika diskussion kring någraoch klientorganisationers möjligheter förbliatt
oberoende.
För Sveriges del vill vad gäller ideologiproduktion hänvisa till SOU 1987:33 och fört.ex.
kunskapsproduktion till Olsons 1992 ocksåpresentation fältet tillt.ex. Engberg 1986av men
och Petersson,Westholm Blomberg 1989.
se Blomdahl 1990:172-184.
När det gäller de kulturpolitiska funktionerna Onarheim Selle och Johanssont.ex.se a.a.
1980.
Två goda exempel nordisk forskning kring sociala funktioner borentzen 1988utgör och
Habermann 1993.
Vad gäller ekonomiskt inriktad forskning; för nordisk del genomgångKlausens 1990se ex.
och för internationell beskrivning Hansmann 1987:47-62.en ex.

ocksåHär skall introduktionsägas till de begränsade forskningsansatseratt verkar haen som
gjortskring frivilligsektorn i Finland Blomberg Bäckman 1992.ges av4Se Olson a.a:22.
15se Folkrörelseutredningen sou 1937:33 sid. 21.
Denna avgränsning ligger i linjeväl med Sills 1968362-363typ vitt spridda defini-av
tion:En frivillig består:sammanslutning l människor har organiserat sig förav en grupp som

någratillvarata intressen; 2 däratt medlemskapet frivilligt i den meningenärgemensamma att
erhållasdet varken kan mandat eller i 3 och organisationen existerar oberoendesom arv; av

vårstaten. översättning.
så långthär följer vi NOU 1988:17, sid. 58-59.t.ex. se18Med direkta sociala insatser handlingar inriktade ökad välfärdär för individeravser som
eller och uttrycks i relationer till dessa.grupper somFör genomföra urvalet gick till den förteckning, Folkrörelse-att och föreningsguiden, som
finns riksorganisationerallaöver verkar frivillig grund. Urvalskriteriema för kommaattsom

i förteckningenmed ligger våraväl i linje med årsskiftetställningstaganden. Vid 19921993egna
förteckningen 700 organisationer ocksånärmare ochupptog där sker presentation varjeen av

organisation.
Enligt Folkrörelseutredningen SOU1987:33 sid. 25-26 kan riksorganisationt.ex. hasägasen

arbetsuppgifter: bära den idén målen,och detre att agitera förgemensamma attgemensamma
målidéer och och service till de lokala föreningarna.att ge
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20Vi tvånågot representativt urval, valde de riksorganisa-inte eftersträvade störstautan ut av
småflora mycket invandrarorgani-ytterligare fick den rikaochtionema representera aven som

årsGuiden invandrarnas organisationer och trossamfund 1992gjorde urvalet tillsationer. Vi ur
organisationer.invandrarverk. I guiden förtecknas 45 DeStatensupplaga treutges orga-som av

i organi-för omkring l4 det totala medlemsantalet nämndanisationer valt ut av ovansvarar
sationer.
21De Islamiska Föreningartvå föll bort Scientologkyrkan och Förenade iorganisationer som var

samrådintervjuformulär utarbetats iövriga organisationer översändes detSverige. Till alla som
nå-Intervjuaren gjorde samtidigt överenskommelse medför frivilligsektom.företrädaremed en

företrädesvis förbundssekreterare,överblick organisationen,hade överrepresentant somgon
återkomma och genomföra telefonintervju. Inter-ordföranden,kanslichefer eller att enom

Institutionen för socialt arbeteHermodsson vidvjuundersökningen utfördes Anneav
universitet.Stockholms

från utvecklingsstördaRiksförbundet för barn,organisation vi inte erhöllDen ung-svar varsom
organisation tillkommer naturligtvis internt bort-bortfalletoch Förutomdomar ettav envuxna.

frågor. redovisas.Bortfallet emellertid litet med undantagenskildafall är ett somparav
Oftast nivånden centrala inteorganisationerna god överblick betingelsemahar över men

totala verksamheten.denalltid över
231 återfinns i bilaga kan läsaren till vilkenintervjuade organisationerförteckningen över sesom

hänförde sig. Vi vill läsaren uppmärksamorganisationernaorganisationstyp och göravar en av
frikyrkligt samfundEvangeliska Fosterlandsstiftelsen till ochi presentationen förtviatt

hänförde sig till grupp eller förening inom svenskareligiöst samfund, de självaannat trots att
kyrkan.
Trots Lukasstiftelsen frivilligorganisation baserad individuellt med-S:tsitt är ennamn
lemsskap.
25Vill långtmåste gårnå anläggas. vadteoretisk Detdetta utöver ärutöver ansats somenman

ändå Svåsandlåt 1987Sellei denna kartläggningmöjligt nämna argumenteratattmen oss
frivilligorganisationer utefter centrala dimensioner aktivitets-,bör placera inför treatt enman -

så nå framsocialiseringsdimension för kunna till sofistike-ideologi- och sättatt merenen -
kategoriseringar.och analytiskt grundaderade

26Bland Onarheim understryker de skillnadernaandra Bohm 1985 och Selle a.a. stora
långtskillnaderna oftafrivilligorganisationer. Deolika är störremellan atttyper menarav senare

författarna däföroffentliga sektorn. De norska pekarfrivilligorganisationema och denmellanän
beskriva och begreppsliggöra dessaskillnader.å försökavikten attav

7 entusiasm amerika-hänvisa till de Tocquevilles berömdatillhöra överDet tycks attgenren
vår påpeka i Joumeysig i föreningar. För del vill hanbenägenhet organisera att toattnernas

dåtiden anmärkningsvärda1831-1832 speciellt lyft fram det förAmerical971:219, original
nykterhetsföreningar.organisera sig imänniskor börjadefaktum att

genombrottsvågor, 1993:17.Johanssonkringgäller diskussionenVad t.ex.se
28Se a.a:28-29.1986:25-26 och BlomdahlBlomberg a.a:106, EngbergWestholmPetersson,
29DKSNs något Folkrörelseutredningen vi-unik inom frivilligsektom.inteställning sättär

åtminstone riksorganisationer andra50-tal med21 det finns1987:33 sid.sade i SOU ettatt or-
ocksåså har antal blandatBland organisationer vi undersöktmedlemmar. deganisationer ettsom

organisationer. Det gäller RFMA ochbåde enskilda medlemmar ochmedlemskap, d.v.s. t.ex.
Verdandi.
3°se 87-100 och Engberg1987:33 sid.sou 8.8.
31se sid. 25.sou 1987:33
32Se NOU 1988:17 sid 303.1987 ochParsbyHabermann
33Även såfolkrörelsema,och Blomdahl talarsåväl Folkrörelseutredningen Engberg omsomom

påpekar a.a:27.sistnämndeundersöker denföreningslivet de faktisktdetär som
gäller a.a:207ff.till Blomdahl iHänvisningen texten

från 401 i Axelson PettterssonHerrmannframtidsstudiersfrån Institutet för ärCitatet rapport
1992.red.
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Kunskapsproduktionen försumbarvaritverkar haaspekter närmastkring den typensenare av
organisatiogeografiskt studieSelles avgränsadeviktigt undantagnordisk botten. Ett utgör av

Öymyr också a.a:21.Engberg1990:124-131mellannivå. Se Selle menner
Oftast centralabetingelsema för denekonomiskaöverblick degodorganisationen överhar

totala verk-för organisationensskattningarde tvingatsnivån ibland markeratde har göraattmen
samhet.

Statskontoretfrån offentliga sektorn,former bidragi olikauppdelningen t.ex.Vad gäller seav
1991:6 sid. 22-23.

7§ 4-6.1947:576statlig inkomstskattLagAngående skattebefrielse, mom.omse
36Vi LeonardzBlomquistkostnadsbegreppet.användningekonomiskföljer gängse se ex.av
1989:15-18.S7Se saknar empirisktdenmedavgörande problem ärsid. 57. EttSOU 1987:33 attutsagan un-

derlag.
381-labermann frivilligor-i danskabredd definnera.a:23-25 visar störreParsby att enman

Hegland a.a.offentliga sektornberoendet den ärfinansiering, stort.ganisationemas även om av
of-understrukit detviktenfrivilligorganisationerdanskalokala attforskning kringi sinhar av

då föreningarverkarfrån dettaenskilda kommunen göradenbara kommerfentliga stödet inte
färgade ställningstaganden.personligtopinioner ochtillfälliga lokalaförutsattaextremt

För också Olson1987:33SOUSOU 1988:39 ochtidsperspektivet,längredet t.ex. mense
199326 visar1862. Selleutgick redanföreningsstödetsvenskadet förstaa.a:31 visar attsom

aktuellaspåra 1820-talet. Förtillbaka tillfrån offentliga ändagår detdel stödför Norges attatt
slåvi fastkommunala bidragen kandesid. 47-48. Vad gäller1991:6Statskontoretuppgifter, se

genomförtsemellertidfallstudie harliten. En förstamycketkunskapen är avatt nunoggrann
1993.Bergmark

4°se l990:77ff.Lorentzen
och insatserverksamheterkring organisationer,uppgifter lämnarpåpekas deskallHär att

stiftelseengagemang.eventuellainkluderar
Vad utredningen kring1988:39. När det gällerSOUFolkrörelseutredningen,gäller t.ex. or-se

Kommittédirektiv l992:8lsid.ganisationernasbidrag, se
2Så nuvarandestatliga stödet, med sinför deta.a:53 riskenStatskontoretdiskuterar attt.ex.

lokala föreningarnas be-riksorganisationerna decentrala delarnautformning, stärker de av
också NOU 191Sekostnad. a.a:

43Se 1992.Lorentzen
Visa 1993.Selle
45Se olika roller.a.a:22 för diskussionerOnarheim Selle1992:14 ochPettersson avt.ex.
Se 1992:38-39.1993 och KlausenLorentzen
citatet också a.a:22-27.Se Blomdahlfrån 1987:33 sid. 21.SOUär taget

Vårtansåg alldeles be-aktivitet.något kriterium vadbestämtVi valde inteatt varaange
erhållaså skullei fallsektornoch kontakter medprovintervjuerintryck vidstämda attvar

aktiviteter. Vi kanblandkunskapersektorns ojämnabakgrundDetta annat no-mot omavsvar.
till färre vadaktivaantaletandelen änsystematiskt uppskattatorganisationerna manatttera

någotmåttet tillfälle undervidaktivfrågar själva och användermedlemmarnafinner när man
aktivitet.regelbundenmed andra ordår. fångar denna studieföregående i ärVad merupp

48Vi egenaktiviteterskiljasvårt för organisationernaibland varitunderstryka detvill att utatt
hjälp tillegenorganisering ochsammanslutningar byggerblandfrån framföralltinsatser, som

självhjälpsinsatser.
då för-med snedatabellen, harmedianvärden i göraSå varit möjligt har attfort det använt

resultat, vilket dentillfredsställandeemellertid alltid till heltheller detta lederdelningar. Inte ett
iaktta.torde kunnauppmärksamme läsaren

givitaktivitetsnivå riksorganisationer har vi dessai enskildauppgifter föruteblivnaVid enstaka
aktivitetsnivå bland övrigaförmedianvärdemedlemskap ochvärde baseratuppskattatett

organisationer.likvärdiga
l6-74-årsintervallet,medlemsanslutninginte beräknatpensionärsorganisationerna harFör

l6-84-årsintervallet.utan
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Vad invandrarorganisationema aktivitetsnivångäller har medianvärdet för hos deanvänt tre
undersökta organisationerna och antagit detta giltigt för resterande invandrarorganisatio-äratt

135 000 Vi gjort mångamedlemmar. har uppskattning för ringa in hurtyp attners samma av som
anställda i invandrarorganisationema.är

handikapp-, bådaTill patient- och k1ientorganisationer har fört de länkförbunden och AA,
de hänförde sig själva till övrigt och humanitär organisation vid den tidigare redo-atttrots

visade indelningen.
Till skillnad i del andra studier har föredragit placera flertalet organisationermot atten som

någotprimärt arbetar missbrukare under k1ientorganisationmed och i fall under annat, istäl-
tvålet för under nykterhetsorganisation. Till den för bara de organisationersenaregruppen -BlåbandsförbundSveriges och Riksförbundet alkohol- och narkotikamissbruk självamot som-

sig nykterhetsorganisationer.uppgav vara
inte kyrkan uppgifter aktivitetsnivå.Tyvärr har Svenska sig allmän- eller specifikvare om

För DKSNs del under rubriken annat har det inte varit möjligt lämna uppgifter kringatt
aktivitetsnivå,medlemsanslutning allmän eftersomoch organisationen inte har individuella

medlemskap.
49För diskussion extensitet och intensitet, Petersson-Westholm Blomberg a.a:113.om se
Vidare författarehar undersökt överlappande medlemskap och visat det endast före-attsamma

sådanai liten omfattning mellan ingårkommer organisationstyper i denna studie.som
Våra uppgifter kring aktivitet ökar i trovärdighet såvälde visar sig ligga i linje medattgenom

aktivitetsnivåstrikt genomförda aktivitetsstudier med relativt höga krav se Blomdahlmer
a.a:147 lösligt genomförda studier med krav se Vestlund 1981:109. Somsom mer samma en
konsekvens blir emellertid aktiva mångadetta andelen lägre vad finner i de studieränav man

någotvid medlemmen skall ha varit aktiv vid tillfälle föregå-sätter enda undergränsen attsom
år, vårende Petersson-Westholm Blomberg och befolkningsstudie.se ex. a.a. egen

5°0ckså kan naturligtvis finnahär överlappande medlemskap, de kan haäven antasom en
begränsad omfattning.
För några organisationer där saknar uppgifter antalet aktiva medlemmar di-görom som

föregåenderekta sociala insatser har liksomhär, i tabell, gjort uppskattning antalet ak-en av
tiva använda medianvärdet för övriga likvärdigaattgenom grupper.

tillvägagångssättetFör vid presentationen invandrarorganisationema vill vi hänvisa till 45.notav
inte föräldraföreningarnaAtt finns med beror den helt dominerande organisationen, Hematt
skola, inte har frågorna.och uppgifter för besvaratyvärr att

Att inte nykterhetsorganisationerna finns med i denna uppställning såberor de uppgivitatt att
fåytterligt medlemmar involverade i direkta sociala insater frivilligbasis.är

Vid rubriken annat i den undre organisationsgrupperingen har inte någraredovisat uppgifter
för aktivitet fråndärför DKSN inte medlemsorganisation, uppgifterna någotVerdandiär äratt en
oklara och S:t Lukasstiftelsen inte har enda medlem direkta sociala insatsergören som
frivilligbasis.
52Mot bakgrund de tidigare redovisade betingelserna för den här betraktasav grupp som som

framståraktiv i relation befolkningsstudiensoch till uppgifter det uppskattade antalet aktivi-
tetstimmar påpekahelt rimligt. Vi vill emellertid relativt organisationer inteatt storsom en grupp

frågan månad.gycktesig kunna besvara antal arbetadetimmarom per3Beroende utgångspunkter årsarbetenfinner antalet bör ligga mellan 6 000-13 000att
årsarbeten 10 000 därföroch omkring kan rimlig uppskattning. NOU 1987:13I sid.att vara en
79 frånredovisas tidsstudie aktiva medlemmar. Uppgifterna denna bestyrker rimligheten ien av
våra uppgifter, liksom Habermann Parsbys a.a:56 studie danska frivilligorganisa-egna av
tioner.
54För Svenska kyrkans fördelar sig sådel antalet anställda direkta sociala insatsergör attsom

2 000dgygt diakoner, församlingsassistenter och dylikt församlingspräster.medanutgör ärresten
5 erhållits frånUppgifterna kring offentliganställda har Gigi Isacsson Akademikerförbundet
SSRs kansli.

också ansågHär skall 21 de 56 organisationerna fråganinte det möjligt besvaranämnas att attav
många nårhur till.utom man
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56Se också diskussionMirvis 1992 Paulsen 1992 för1993,Lorentzen öppenLex. en mer avmen
egenintressen.de anställdas

57Se 1993 Habermann ParsbySelle och a.a.
58Se 1987:37.Danielson fl.m.
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Frivillig påverksamhet fältet
närstudie sjuen av

organisationer

Eva Jeppsson Grassman och Lars Svedberg

Inledning

Med hjälp sju fallstudier beskrivs i detta kapitel frivillig, socialtav inriktad
verksamhet. I visst kan det fortsättningmotto kapitel 4. Ettses som en av
syftena med det här kapitlet nämligenär exempel, illustreraatt, ochgenom
konkretisera del de resultat i föregående kapitelen presenteras ochav desom

förs kring dessa. Det handlar exempelvisresonemang som exemplifieraattom
organisationstyper och verksamhetsformer, och ekonomiska betingelser,om
förhållandet mellan anställda och frivilliga organisationernas förhållandesamt
till den offentliga sektorn. Kapitlet begränsar sig dock inte till riksorganisatio-

Vår närstudie har nämligen ytterligare syfte. Detner. försökaär läsa-ett att ge
närvarokänsla vad frivillig verksamhet inomren deten sociala områdetav i

Sverige kan något.för Närstudien omfattar sju frivilligavara organisationer
bedriver sociala insatser. Datainsamlingen skeddesom dels på grundval av

skriftligt material informationsmaterial organisationerna, årsberättelser,om
såoch vidare dels i form längre, halvstrukturerade intervjuer medav represen-

för organisationemas verksamhet:tanter styrelseledamöter, andra frivilligt
aktiva anställdasamt

Principer for urval

Genom strategiskt valda exempel har vi försökt spegla den mångfald och hete-
rogenitet präglar den sociala frivilligsektom det gällernär organisationer-som

karaktär, verksamhetsformer, mednas Organisationernaursprung, valdesmera.
med utgångspunkt från följande dimensioner:

Stor liten organisation.-
Gammal organisation.ny-
Riksorganisation lokalt verksam organisation eller grupp.-
Stadsbaserad landsbygdsbaserad organisation.-
Generalistorganisation verkar för olika och inom olika områdengrupper
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fråga.ellerförverkarspecialistorganisation engruppen
verkarorganisationergrupperför andraverkarOrganisationer somsom -

gruppen.för den egna
professionella insathuvudsak skeriverksamhetOrganisationer genomvars

huvudsak skeriverksamhetensocialadendärorganisationer genomser -
frivilliga insatser.

tillsammansfallstudiemagjordesmål urvaletövergripande attnärEtt var
i samhäl-mycket olikatillvänder sigverksamheterspeglaskulle gruppersom

let.

översiktkortfallstudierSju en--

generalistorgani-genomgången handlarinleder storatvå fallstudierDe omsom
FrälsningsarménStadsmission.StockholmsochFrälsningsarménsationer:

sin verksam-tyngdpunkten iharhela landet,sociala insatserbedriver över men
Båda organisationernaStockholm.verkar iStadsmissionenstorstädema.ihet

har idagBåda organisationerna1800-talet.imedlång historia rötterhar enen
sig tillvänderverksamhetsocial utsattavittförgrenadomfattande och som

sig till väl-vänderinsatserdockerbjuderStadsmissionen även somgrupper.
baserarverksamheterbåda organisationernasDesamhället.skikt ietablerade

genomförssociala insatsernaDefrivilliga insatser.utsträckningmindresig i
personal.anställdhuvudsakligen av

organisa-frivilligabeskrivningarmeddärefterGenomgången fortsätter treav
de hardet villvågens rörelser sägafjärdeexempelallationer utgörsom -

från uppdelningutgångspunktMedvärldskriget.efter andratillkommit somen
fråga handi-detidentitetsrörelserna:till ärhänförasdekanEngberg gör om

slag handlarDetolikaklientorganisationerochkapp- om:av

ibildadesBRO,deras riksorganisationochbröstcancerföreningarna som-
1970-talet,slutet av

hälsa RSMH,mentalsocial ochförRiksförbundetlokalförening enaven-
1960-talet,i slutettillkomrörelse samtavsom

Stockholmskoope-Stockholmifunktionshindradeförbrukarkooperativett-
1980-talet.underbildatSTILIndependent Living,förrativet

riktadedär insatsernaspecialistorganisationer ärorganisationernaAlla ärtre
i debetydligt äninsatser störrefrivilliga ärInslagettill den avgruppen.egna

karnratstödsprincipen. Exem-och byggerorganisationernanämndatidigare
stödverksamhet byg-ochkontakt-bröstcancerföreningarnabedriverpelvis som

informerarochkvinnorrehabiliterade stöttarbröstcanceropererade,attger
kvinnor.nyopererade



Frivillig verksamhet på fältet närstudie sju organisationer 133en av-

STIL också exempel de brukarkooperativutgör under detett senastesom
decenniet vuxit fram områdeninom olika i Sverige. Genom entreprenadavtal
med kommunala myndigheter organisationen, med hjälpär professionellaav
insatser, utförare de sociala insatser kooperativets medlemmar bru-ärav som
kare av.

Slutligen beskrivs två mindre, socialt inriktade verksamheter frånhärrörsom
1990-talet.
Först ringar vi in Kvinnogardet exempel de lokalautgör ettsom grupper

under decennier vuxit fram, och människor samlas kringsom senare som en
fråga. Kvinnogardet har karaktär informellt nätverk, där mindreettav en grupp
aktiva mångamobiliserar kvinnor aktioner huvudange-rörrunt som gruppens
lägenhet

Därefter beskrivs lokalt framvuxet glesbygdsprojekt Närprojektet. Detett -
syftar till erbjuda boendeservice till äldre och handikappade i bygden ochatt
drivs i utsträckning frivilliga insatser.stor genom

Att bry sig de Frälsningsarménsmest utsattaom -
socialtjänst

finnsDet inget skäl för behandlingshem skaöppna kureraattoss som
direktörer, har rådsjälva betala sin behandling. deMen ingenattsom som

bryr sig uteliggama, de de hemlösa, de udda och deannan om: svaga, som
kan någoninte måstede kunna hos Kan vi inteannanstansvara vara oss.-hand dem, då vårthar sociala arbete inte något existensberättigande.ta om

På detta formuleras uppdraget chefen försätt Frälsningsarméns social-av
tjänst.
Frälsningsarméns sociala insatser mångfacetterade och utförs bådeär av an-
ställda inom socialtjänsten frånoch frivilliga såde kallade kårerna. Såväl den
centrala ledningen de för de lokala verksamheterna rekryte-som som ansvarar

Frälsningsarméns led. Alla verksamma inom det socialaärras ur egna som
arbetet förväntas ha kristen grundsyn.en

Frälsningsarméns grundare William och Catherine frånBooth spred mitten av
1800-talet sitt kristna budskap och gjorde sociala insatser bland Londonsstora
fattiga. Så småningom förvandlades deras kristna mission till kristen organi-en
sation med militär uppbyggnad och terminologi, Frälsningsarmén. Organi-en
sationen spreds till andra länder. Rörelsen fick snabbt fotfäste i Sverige,snart
och Frälsningsarméns svenska pionjärer öppnade redan 1890 räddningshemett
för kvinnor i Stockholm. årSamma ocksåöppnades härbärge. Därmed hadeett

fåttrörelsens sociala inriktning fotfäste också i Sverige. De sociala insat-ett
snabbt i omfattning, och inrättade såvälinstitutioner förväxte utsat-serna man

kvinnor också för barn. påbörjades ocksåMycket tidigtmänta ettsom men
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öppenvårdsverksamheterstartadesynskadade, ochochbland dövaarbete man
olika slag.av

såvälför den interna-målsättningenutgångspunkten ochDen gemensamma
alltid varit:Frälsningsarmén harsvenskadenrörelsentionella avgrenensom

både detfinnsHärKristus.ochmed desolidaritet att presentera somsvaga
teologiska motivet.kallas detoch detmotivetkallas det sociala som

samhällsförhållanden.rådandekritikstarkFrån riktadebörjan motman
utsugning derikasorden deexempel inteskrädde tillBoothWilliam avom

Englandmörkastebok lsin berömdadubbelmoral. Irikasoch defattiga om
till exempel:hanut skriveroch vägen

deras öde detoffren, ärbara kvinnor ävenheller utgörinteDet är omsom
undanhåller arbetarenoch planlagtsystematiskttragiska. Mänmest som

fader-och denplundrar änkanfårar fattigas anleten,dehans lön, somsom
ochmänniskokärlekbekännelsemed högskrymtarochlöse omsorgomsom

tiden till parlamentetförSådana skickasbästa.allmännas mändet nuom
folket.3förför stifta lagaratt

samhälls-hållits denlevandehar alltidmed deSolidariteten utsattamest men
åter fåKanske kan denalltmer.efterhandhållningen försvannkritiska en mer

marginaliserade ochförhårdnande villkorbakgrundplats,framskjuten mot av
människor.utslagna

anseendevisstefter handochvinna respekt ettAtt

framförallt blandsociala insatser,för sinaaktadFrälsningsarmén blev snart
till börjanhadeverksamheternasocialafotfästet. Deförlorat engrupper som

bli tillalltmerefterhand kom defunktion,avantgardistiskvad vi kallat atten
tillalternativfungerakommitdeibland harochkomplement närmast att som

insatserFrälsningsarméns ldå ha utmärktkanVadoffentliga insatser. sägas
ochkonstateraperspektiv kanövergripande envetnaatt man genomett mer
hårtförnå insatsertill ochförsöka fram göralångsiktiga satsningar att

jordnärakonkret ocherfarenhetomfattandefick ettutsatta avgrupper en
hu-med denkombinationlivsvillkor. iDettadeochsocialt arbete utsattasav

Frälsningsarménideal gjordeasketiskarörelsensochtraditionenmanitära att
förbefolkningslagerrespekterade i bredablitidigt komsoldateroch dess att

sociala insatser.sina
intåg emellertidkomvårdprofessionemasochframväxtMed välfärdsstatens

och lik-Frälsningsarménikravlöshetenochprofessionalitetenbristandeden
omsorgsorganisatio-vård- ochoffentligadebetonas. Iverksamheternande att

Frälsningsarménsföreträdare komsocialvårdens ideologiskaoch blandnerna
frånreliktöverseende ochmiltbetraktas medoftasociala insatser att som en

hand.sin NärFrälsningsarmén iemellertidtrumfkort hadeNågratider.gamla
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den offentliga sektorn menade sig ha professionalism, så kundeensamrätt
frivilligorganisationema, med lika eller hävdarätt hadeorätt,stor att man en-

på medmänsklighet.samrätt Dessutom har påsatsningarna varitutsatta grupper
långsiktiga. Genom alltid funnits på plats i deatt miljöer, förutsattasman egna

erbjuda såväl konkret och omedelbar hjälp långsiktigtatt såstöd, harsom mer
inte bara kunnat behålla till och med ökat tilltron och tilliten tillutanman

verksamheterna. Detta slag inriktning kan knappast ha stått isägasav centrum
för den offentliga sektorns uppmärksamhet. Organisationens förmåga att
fortsätta bidra med sociala insatser finnsdetatt uppenbara behov berorsom av
emellertid inte ståndaktighetbara och lojalitet med vissa utsatta grupper

också på förmåga till omställning, kommerutan väl till uttryck ien som
följande deklaration skrift presenterades till 100-årsjubileetur en som av
Frälsningsarméns socialtjänst:

Även nöden och de nödlidande finns i alla tider och generationer,om
växlar de sociala strukturerna och orsakerna till nöden. Ständigt måste
Frälsningsarmén fråganställa sig vilka samhällets olycksbarnär idag,som
och vilka det imorgon frågorännu Dessaär skall hjälpa intemer, attoss
fjärma från oss.4dem behöveross som

Ett uttryck för verka utifrån sinsträvan tids förutsättningar haratt varitegen
påtagligaden professionalisering personalgrupperna vid Frälsningsarménssom

institutioner genomgått under år. Att krassare bedömningaräven kansenare
betydelse för hur arbetet kommer utformas antyds i följande uttalandeatt av
socialchefen: Ibland har dådet funnits, vad ska tendens tillsäga,man en op-
portunism, både hos medlemmar hos och i andra organisationer.oss

Frälsningsarméns roll har naturligtvis förändrats i takt med samhällsutveck-
lingen och utbyggnaden välfärdsstaten. Från början Frälsningsarménav var en
arbetarrörelse, i den meningen så alla medlemmar rekryteradesatt gott som ur
arbetarklassen. Genom med i rörelsen kunde många dematt med miss-av
bruksproblem hålla sig nyktra fåoch Såarbete. har det fortsatt Ettatt vara.
starkt förändrat och alltmer sekulariserat samhälle har emellertid i grunden för-
ändrat betingelserna för rekryteringen till rörelsen. Frälsningsarmén erfar nu en
tillbakagång vad gäller medlemsantalet.

Parallellt med denna utveckling har emellertid Frälsningsarméns sociala
tjänster kommit efterfrågas alltmer. Organisationens sociala arbete fåttatt har

uppsving under det decenniet baraett pionjärtidensenaste motsvarassom av
för år100 sedan.

Chefen för Frälsningsarméns socialtjänst påpekar den minskande med-att
lemstillströmningen emellertid bestämdasätter framförallt förgränserupp
möjligheterna till frivilliginsatser också för anställnings-men engagemang
basis. Den motsägelsefulla utvecklingen åmed sidan ökad efterfråganena en
på sociala insatser åoch andra sidan nedgång i medlemsantalet och i antaleten
aktiva leder till starka spänningar inom organisationen. Det gäller finnaatt en
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socialtjänsten. En-kårarbetet satsningarochsatsningarmellanbalans
sågar dentillleder antagligensocialtjänstensatsningarsidiga att avman

då finns hellerFrälsningsarmén ochsåkårerna dörpå: dörsitter omgren man
sociala arbetet.för detrekryteringsbasingen

arbetetsdet socialaorganisation ochNågot socialtjänstensom
innehåll

kå-inommed arbetemissionerandebestår kristetFrälsningsarmén gren,enav
socialtjänsten.inomorganiserassociala insatser,föroch somen grenrema
Sverige,imedlemmaromkring 27 000Organisationen har sammantaget varav

antalettotalaDetaktiva insatser.medberäknas bidratredjedeldryg an-en
socialtjänsten.inom700 arbetar200,omkring lställda utgör varav

på mängd plat-utspriddaverksamheter80-talfinnssocialtjänstenInom ett en
påuppdelatsociala arbetettill storstäder. Det ärkoncentrationmedmen enser

missbruksvård ochbåde föråterfinns institutionerdärinstitutionsenheten -
internatskolor medfritidsverksamheter,ochdagis-boende,skyddat mera.

ochdagcentralerexempelöppenvård tillsysslar medenhetYtterligare somen
ochhandikapp-inriktadtredje enhetverksamheter. Enuppsökande är mot
slagolikaskyddade verkstäderexempelåterfinns tillinvandrarfrågor. Där av

insatserliggerTyngdpunkten i insatserna görateckenspråkstolkar.och att
såväl kvinnor.alkoholmissbrukare, mänför utsatta somgrupper av

000kontakt med lharuppskattarsocialtjänstFrälsningsarméns att per-man
kom-Pengarnasocialtjänsten.miljoner inom2101993dygn. omsättspersoner

från offent-detfonderochfrån insamlade medel,såväl testamenten sommer
kommuneravtal medhuvudsak viakostnader täcks iInstitutionsvårdensliga.

öppenvården så uteslu-finansierasdäremotbiståndspengar.eller med gott som
för-miljonerfår åtskilligainFrälsningsarménmedel.tande med genomegna

landsinsamlingfrånoch denoch möblerkläderbegagnadesäljning som ge-av
frånfår stöd lands-bidragenkommunalaår. devarje Förutomnomförs man

finnsskyddade tjänster300bland till defråntingen och annatstaten, som
harsocialtjänstverksamheternatillAnslagensin helhet.organisationen iinom

också från lands-från kommunerna1990-talet, inte baraminskat under utan
inomunder 1993,fortsätterNedskärningarnaoch trots atttingen manstaten.

utökarochökade insatserbehovsigtycker attsocialtjänsten trotsett manavse
satsningar.sina

olika delar.rörelsensmellankontinuerligt samarbeteochfinnsDet näraett
professionellamedsystematisktkårernas regiiFrivilliginsatser vävs samman

något detLåt försöka ringasocialtjänsten. ut-inominsatser somavnuoss
Själv pekarmissbrukare.framförallt förinsatserde socialamärker görs,som

omtankegemenskap,kontinuitet,komponenter:grundläggandefyraman
påverkan.och



Frivillig verksamhet på fältet närstudie sju organisationer 137en av-

föreståndareEn vid inackorderingshem så här vår fråga vadett svarar om
i Frälsningsarméns sociala arbete inte i kommunen:gör görsman som

går mångaJag gånger. Det omtanke varjeärtror att ett extra steg en om
kille, bryr sig honom. människaEn behöver min hjälp. Viatt man om som

någontingförsöker hitta positivt hos varje kille. Och påverka.vi försöker
Vårt hem känt för de detoch lite jobbigt ändå.är värsta äratt ta emot

något fårMen så de människovärde.sätt ett
Att hitta varje killes omsorgsnivå väldigt viktigt...Det årkan innanär ta ett

fårvi kille lägga sig i många går, såTrots det intesängen. sägeratt att atten
går det här. fortfarande kommerMen kommunens socialtjänst och ställer

vårmycket krav personal. För det mycket lättare Ar du fullär säga:att
så medför det utskrivning. det frånHär mycket krav titta killeär attmer
till kille.

Genom den kristna hömpelama i det sociala arbetet ochutgöratt tron en av
blir bejakad i sin egenskap medlem i Frälsningsarmén, såattgenom man av

blir inte behovet professionell tillhörighet och bejakelse lika starkt förav som
många vårdarbetare.andra Eller officer och socialarbetare uttryckersom en
det: Du behöver inte hela tiden bli bekräftad i din relation till klienten.

Som aktivt troende kristen blir något.det uppfordrande En medlemgöraatt
fomiulerar det så blir inte förmedlar sin medmänslighetatt tomman om man
vidare. frälsningssoldatEn sociala insatser fångarfrivillig i föl-görsom som
jande beskrivning på fint del i Frälsningsarménssättett upp en av essensen
sociala arbete:

Jag med breddeoch mackor och lite skeptisk därdemotvar var
fyllgubbama. detMen engagerade mig....Jag hör till den här gruppen som
kör bussen och söker de här bostadslösa....Och sådet detrunt stan är attu p
finns påplatser kvar härbärget erbjuder vi det.sa

Jag drivs med, därför jag killarna uppskattar det,...att att attav vara ser
Det femte vintern börjar såDet egentligen inteär mycketärsom nu. man

praktiskt, kaffe bröd.och Men just bryrgör sigän attmer serverar man om
det, det märker den kontakten får sådet betyder hemsktattman av man

så mångamycket. Och de har såolika bakgrunder jag har lärtatt
mig förstå det inte lätt hjälpa dem här åtminstonedet kan jagäratt att men
göra

två ovanståendeDe illustrerarcitaten väl Frälsningsarméns inriktning mot ett
humanStart arbete medsocialt tonvikten dels påkortsiktigt stöd och dels
långsiktig på målinriktad rehabilitering; Med detta antydsänsnarareomsorg,
både verksamheternas grundläggande värde och möjligheter också dessmen
uppenbara begränsningar.
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samarbetevilja tillEn

ellermedmänsklighetmonopolläggaförsökalängre attinteSträvan är att
iställetEfterhand harförhållande offentliga.till detsig imed skärpa avgränsa

detprobleminte varitvuxit fram närutvecklat samarbetealltmer utanett som
innehållet igälltgnissel detfrågor fungeratekonomiska närgäller utanmen

förståndare förbeskriverbroschyrFrälsningsarmén. Ivården enligt ettenen
mellansamarbetekonkretpraktisktimöjligheternainackorderingshem ett

följandesocialtjänstFrälsningsarméns sätt:ochverksamheterkommunala

tvåkunde väljaLandskronaHospits ibörjade byggaNär vi ett avnya
andabevara denantingensocialtjänst:förhållningssätt till kommunens av

ochvår självständighethävdafannsskepsisömsesidig att gegenomsom
relationerinformellaöppenhet,ömsesidigefterellerminimal insyn, sträva

kändesalternativetförstapartsförhållande. Eftersom detreelltoch ett
fördelarna medår vikan konstateraEftervi detorimligt valde atttresenare.

förhållningssättdetta är stora.
Måste intekonflikterideologiska gö-Nå, det ingablir parternaen avmen

Nej, jag harfungerasamarbetet skallförvärderingarpå sinaavkall attra
institu-huvudman förFrälsningsarménOmdet problemet. ärinte mött en

ideologiskaetik denoch kristenockså kristensjälvklart årdettion troär att
frånochkommunenoch respekteras,grunden. Detta accepteras, av -

medmänsklig-harfår inte ensamrättFrälssningsarménacceptera att
het.

kommerTill dettastånd bred front.kommit tillharsamarbetefördjupatEtt
de skallFrälsningsarmén förband sökerlöpandekommunerna attatt uppnu

lågbudgeteradeframföralltolika slag,verksamheterigång eller översätta ta av
inackorderingshem.ochhärbärgeninstitutioner som

bakomdrivkrafternagrundläggandedeledningdå socialtjänstensVad ärtror
Frälsningsarmén Denförintressehuvudmännensde offentliga nymornat stora

Frälsningsarméns lägre initie-orsakenoch helt avgörande ärförsta tror man
också Ettbetydligt lägre.Personaltäthetendriftskostnader. är annatochrings-

Frälsnings-förofta hyser respekthuvudmännenkommunalaskäl deär att
från med vissaarbeteerfarenheterackumulerade utsattaarméns gruppper.

många kommuneriviktiga orsakenminstinte ärtredje ochDen att man nu
inte ha kom-Många vill emellertidhuvudmän.alternativaefter hittasträvar att

alternativ.Frälsningsarmén ettdåvård ochmersiellt bedriven utgör rumsrent
har samti-socialtjänstverksamheternainomårens expansionUnder de senare
sociala in-direktade25%minskat. Mindrefrivilliginsatser ändigt andelen av

fortfarandePenninginsamlandet bedrivsfrivilliga.obetaldagörssatserna nu av
frivilliga.obetaldautsträckningi mycket stor av
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Att verka hårdareunder och villkornya

Frälsningsarméns inriktning de värst behov harutsatta sattsgruppemas
hårda under åren.de detFör första från det offentligassenaste sidasatsasprov
inte bara mindre behandlingshemmen vilket i och för sig social-resurser -
tjänstens ledning tycker rimligt ocksåär till exempel inackorderings-utan-
hem. fårDetta omedelbara följder såtillvida Frälsningsarmén riskerar fåatt att

såväl behandlings-stänga inackorderingshem. fotspårenI detta skeendesom
från Frälsningsarméns sida gårdet urskilja två tydligamenar attman attnu

utvecklingslinjer. Det dels de kommunerär dålig ekonomi påtrots satsarsom
viss solidaritet med de Dels exempel borgerligtmest utsatta.en ser man

styrda kommuner i södra Sverige inte erbjuder något istället, barasom utan
lämnar de missbrukama sitt öde. Chefen för socialtjänstentyngsta formu-
lerar sin kritik del det händer följandemot sätt:en av som nu

Och det har då politisk färdriktning försagt Frälsnings-som atten oss:
armén kommer aldrig på socialentrepenör marknadatt däragera som en ,syftet bolagisera välfärdssamhället.är Vi ställer inteatt polarise-attupp

välfärdssamhället, då får det Då samarbetar såi fallutan medra vara.
andra kommuner, där kan få någon slags samarbetsrelation. Man kommer
inte finna budgivare auktion.att Jag där äross som en snart.menar

Vi kommer inte stå där stod för århundra sedan påatt torgetsom man
såoch auktionerade fattigbam och den familj bjöd lägst,ut ettman som

fick det här fattigbarnet. Vi kommer inte stå och lägga bud för Fräls-att
ningsarméns del de fattigaste det Utan den verksamhetsättet. be-
driver dåvi i samarbetegör med de kommuner där det finns ideologiska
förutsättningar det. Och degöra söker polarisering, försökeratt som en som
avhända sig sitt och söker det här de harentrepenörer intesättet,ansvar
här göra.att

Med det starka ekonomiska beroendet samhället följer ändå ellerav mer
mindre tvång välja och välja bort olikaett i behov vårdatt att ochgrupper av
stöd, alltefter fåhur kan ersättning för sina insatser. Låt pekaman attoss
Frälsningsarmén måste skriva äldre missbrukare från sina institutionerutnu

inte klarar sig i boende ellervet omfattande stöd.egetsom man utan ett
Alkoholisten har inte det här stödet längre, han hade förut de flyttarsom

killarna från tillöver ungkarlshotell och har haft flera tragiska fallettoss
tvåefter veckor har supit ihjäl sig föreståndare beskriver saken.som som en

Istället har det kommit alltfler psykiskt sjuka. De har ofta blivit helt övergivna
i omstruktureringen den psykiatriska vården, verkar samhället berettav men nu

betala vårdavgifter för del dessa skall kunna påatt vistat Frälsnings-att en av
institutioner. detI skeende form uppfattas socialarbetamatararmens som nu

och anpassningsbara och utlämnade till de för rådandedagen eko-som svaga
nomiska direktiven. Kampen för de enskilda klienternas rättigheter till vär-ett
digt liv sig i utsträckning få driva själva. Det skerstormenar attman genom
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juristhjälp. linje medbistår med liblandöverklaga ochklienterhjälper attman
socialtjänstlagenutredningockså uppvaktat den överdetta har sersomman
socialbidragsni-förriksnorrninförandebehovetpläderat föroch av enav

alltför illa i vissamånga farklienteralltförhursig havåema. Man settmenar
emellertid kvar.svårighet finnsgrundläggandeFrälsningsarménskommuner.

några deinsatser förvillSamtidigt mest utsattagöra gruppernaavsom man -
så starkteller intestöd för dettafår samhällets äroberoende manav om man -

vill avslutaViverksamheterna.kunna drivaförsamhällets stödberoende attav
socialtjänst pekaFrälsningsarménslåta chefen förmedpresentationdenna att

svårigheten:aktuellaoch dendilemmat mest

får till detviingen bryr sig ärmåste de härVi pengarsatsa om.som
Samhälletpåfixa detfår försöka sätt.får ut-inte detbra, annatdet ett

detallt. Ochdär vinnaren ärriktningnärvarande iförvecklas dock taren
migföreställeroch jagde härgångbartpolitisktinte svagasteatt satsanu

så jobbigt,och detoch ärpolitiska attinga röster.det poänger somatt ger
källor.också våraså sinarsamhälletsamtidigt rustar egnaner,som

Stockholmshjälperingenhjälpa därAtt annan -
Stadsmission

Stadsmis-ligger iochbåde historisktsjälvaDet är centrum, nu, somsom
samhället: hemlösa,utslagnade-dethjärta, ärsionens är ursomgrupper

etcetera.missbrukare
ingeneller behovbehovAntingentill behov.det gäller... att somnyase

liten skalaverksamheter isamhället. Startanågonting igjortharannan
förhopp-så Ochbana sägavägarför attvägar,pröva seaatt nyanya

också vik-då blir detdet. Menförmå samhälletsikte överningsvis taatt
verksamhetendå släppersitttagitdå samhället hartigt näratt ansvar,sen

vidare.kanoch

organisationensföreståndareStadsmissionen ochchefen förSå här enser
grund-organisationensbåde vadinringarCitatenuppdrag. varamenarman

Stockholmsfylla.velatavantgardefunktiondenuppgift ochläggande man
pådenorganisatoriska särdragnågra gör ettutmärks attStadsmission somav

detFrälsningsarmén. Förfrån till exempeldrastisktskiljer sigpunkterpar
det andraFörhandfull medlemmar.Stadsmissioneninte änförsta har mer en

relativtå sidanhäranställda. Det ärinsatseralla socialautförs ovan-enenaav
frivilligorganisationema iinriktadesocialtbland deOrganisationsformlig

Å mångamedlikhetinnebär detsidanandraNorden.övrigaSverige och aven
Europa.i det övrigafrivilligorganisationemasocialt inriktadede ute
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några huvudinriktningar. Delsdelas in iOrganisationens verksamheter kan
Dels vändermarginellatill denriktar sig nämnstyp ovan.grupper somavman

samhället till exempeloch skikt isocialt stabilaresig till somgrupperman
såochfått missbruksproblem, drabbats AIDSslag,kriser olikahamnat i avav

bland barn ochförebyggande socialt arbeteDels bedrivervidare. ettman mer
så inriktningarnatill vitt skildamellan degamla. En nämnare synesgemensam

välfärds-finnas till hands därStadsmissionens attmöjligen strävanutgörs av
uppstår.behovsviker och därstaten

tid kraftfullt uttalad kri-finns stark och underorganisationenInom senareen
inriktning och utformning.socialtjänstensdelar den kommunalatik mot av

betecknarformalismenstelbentheten ochKritiken delsrör menarsom man
långsiktigtliteden politiska oviljanoch delsmycket arbetet att satsa merav

och kvinnor.till exempel hemlösapå utslagna,och ambitiöst de mänmest som
ligga framme vid fron-efterFrån uttryckerledningens sida strävan attman en

målsättning karaktäristik för Stads-ochfrågorna. Ytterligarei de socialaten en
frivilligorganisationden enmissionen är:sågs att genomsyras avsomvara

konstateraambitionen kan vigäller den förstnämndaprofessionalsm. Vad att
förmågaså beredskap ochstabilitet, finnsbetydandesamtidigt med attenen

gällerfinnas behov. Vadinsatser där det verkarformer ochsöka göranya nya
ha relativt gedigenvård- omsorgspersonalenverkar ochprofessional:teten en

landstings-motsvarande kommunala ochutbildningsnivå. jämförelse medI
likställd.utbildningsmässigtpersonalenkommunala verksamheter synes vara

målsättning låta enskildes unika situationdenstarkt uttaladfinnsDet atten
i det praktiska arbe-uppmärksamheten. Det verkarså föroch villkor i centrum

låta faktorer prägla insatserna,dessafinnas strävan attenvetentet snarareer.
någottvå exempel antydaLåt med helt olikanågra formella regelverk.än oss

Exemplen illustrerarverksamheternas utformning.arbetets inriktning ochom
organisationenockså tydlig. skilda medborgarevilka vitt vän-somgrupper av

till.sigder

utslagnaStöd till de mest

verksamhets-för kvinnor. lenhärbärgesverksamhetexempletförstaDet rör en
utslagna kvinnorna imed deför och arbetetbeskrivs villkorenberättelse mest

följandeStockholm sätt:

tillegentligen ingenkvinnor har vägen änDessa att taannanstans oss,
kvinnohärbärge.från Hvilan, socialtjänstensliir avvisadede ärnär som

missbrukandepå, intetänka för därjouren inteellerKvinnohiset ärär att
bådade problemen.och oftast harkvinnor välkomnapsykiskt stördaeller

fåockså ställe kandet endahärbärgeStadsmissionsStockholm är man
socialdistrikt.någotsocialjouren ellerviadirekt,komma utan attn

söndervårdadeflestavill. Defår ärDessuton manvara anonym omman
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på vårdcen-sönderpratade och ofta har de luntor sjukjoumaleroch stora av
så fårfråga mår ellerSkulle vi direkt börja hur de ingettralema. ettosv,

ofta felaktigt svar.
såsvårt kvinnor detdet arbeta med utslagna ochDet ärärsägs attatt nog

vågar något så pålång lita ochmycket tid innan deriktigt. Det närtar oss
med-dem, inte moraliserar, vi finns därinse vi inte attatt somser ner

vaktpersonal.6vårdare ellermänniskor, inte som

går den härslag kritikmedveten detMan är typenut attytterst av somom
upprätthålla misärpassiviserande, kvinnornasverksamheter bara skulle varaav

Från sida istället dessapersonalens och ledningens attetcetera. menar man
till den tidtabellmåste få mycket kritiskkvinnor andrum. Man sättsär som

samspel.och kommunens tjänstemän i Denpolitiskt ansvarigade näraettav
hårt inte chansoch demhelt enkelt vissautesluter attutsatta grupper ger en

bland de anställdaoch olyckliga liv. Ellermed sina destruktivabryta som en
jätteviktigt människor.framförallt tid, jagsaken: Tid,fonnulerar är atttror ge

få ställs kravkanske landa, innan detför kvinnornaDet sättär attett
måste måste du...du vidare. Nuallt. Nu

bedrivermed den kommunala socialtjänstenpraktiskt samarbeteI näraett
livsuppehållande insats och försöker stödjaarbete, humanitärgörett enman

Stadsmissio-sig sin situation. Härenskildes ambitioner brytaden att synesur
välfärdsstat värd inte kan undvara.arbetegöra namnetett som ennen

från till bara de livsuppe-Stadsmissionens sida försöker längreAtt änseman
chef författati appell organisationenshållande insatserna framkommer somen

kvinnorna.till dagverksamhet för de hemlösa Hansyfte samla ini att pengar en
skriver:

Stadsmissionsgården erbjuderförNatthärbärget kan säng matnatten.ge
mårMånga kvinnorpå räcker inte dessadagtid. Men detoch värme av

många hotadeutnyttjade ochdåligt. flesta sexuelltmycket De män.ärär av
måste få ochkvinnor lugnFå framtid. Dessaorkar de har attatt rose en

kvinnor harplats dit endastbehöver fristad. Enordna sitt liv. De enupp
vinter.7för iStadsmissionen dagcenter kvinnorDärförtillträde. öppnar ett

tillfällig krisStöd till människor i

Mottagningsbyråns Arbetet därverksamhet.viexempel villSom andra taett
gäller de in-och vadbåde gäller devadhar bredd, tar emotstor grupper man

utför budget-stöd i krissituationer,ekonomiskterbjuds. Mansatser gersom
Verksamhe-myndigheter medrådgivning, ombudsman gentemot mera.agerar

frånårsberättelserådgivningsbyrå. Mot-Ibåde social- ochhar dragten enav
ocksåförutsättningarspeciellatagningsbyrån fångas Stadsmissionens men

står:fint Detbegränsningarklara sätt.ettupp
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vilket underlättar det för-kontrollfunktioner,medmyndighetVi ingenär
grund.förändringsarbete behöverallttroende somsom

och kan därförsocialtjänstlagenenligtdetVi har inte yttersta ansvaret
och värdigt bemötande.bibehålla väntetiderkortaprioritera för att

möjligheter till hjälpekonomiskt övrigt stödVår kombination storagerav
utifrånstöd helhets-individuellt utformaterbjudasjälvhjälp ochtill att en

fåri samtalenfrågor ofta kommerockså existentielladedär uppsomsyn
med.3finnas

Mottagningsbyrån socialt etableradehar kontakt medflesta klienter ärDe
med socialtjänstenkontaktantingen redan harfamiljerindivider och som -

behöva ellertycker sigsvårt få stöd och den hjälpdethar att mansommen -
socialtjänsten.nå kommunala Enfram i densvårt överhuvudtagethar attsom
socialbyrån.något kontakt medpris haenkelt inte tillvill helttredje grupp

några och kommerhundrakommer liggerMånga dem över normsomav
mångaoch oerhörthosdykersocialtjänstsystemet. De ärinte in i ossupp

frågordå oftabemötssocialtjänsten ochringerförtvivlade. Man omman av
räknarså socialsekreterarenoch vidare ochi inkomsthur mycket harman

fådåOch kan lättovanförunder ellerliggersnabbt ut mannormen.manom
ingenting Visst, dukanligger ovanförnej du göra.det svaret: normen,

får beställa tid.en

byrån många dem sökervillkoren förföreståndaren vidSå beskriver av som
också socialtjänsten.alltefterhandtill Stadsmissionen. Honsig att mermenar

uppgift för personalenallt viktigareför stöd ochvillkorenoch skärpt att enmer
kommu-de sökandes rättigheter,för tillvaratablivit ombud attatt somagera

frånfårvi remisserkringgå. ganska vanligtDetförsöker är attnerna nu
förstår haroch Vad vidå ringa tillbakaOch brukarsocialtjänsten. säga att:

ni haroch i och medföreligger hjälpdå behovhär konstaterat attettatt av
enligt de lagardå socialtjänstentillhöraså den härgjort det, ska personen

vår på servicecentra-ibland kollegaså diskutera,kanskef1nns. Och stöttasom
drivavår vad det kanerfarenhet, ellerellerKanske medlen. attargument, vara

socialtjänstensofta till överklagaPersonalen hjälperytterligare.härdet att
socialsek-förtvivladeallt vanligare meddet blivitbeskriverbeslut. Man attatt
bråk medenkelt inteorkar heltStadsmissionen. Dehänvisar till tareterare

gång till.nämndeni den lokalapolitikerna en
insatserorganisationensi huvudsakStadsmissions ledningStockholms ser

emel-skyddsnät. Ibland harförhållande till samhälletsikomplementärasom
samhäl-oftast därförbli till alternativ,kommitverksamheterlertid vissa attatt

nå-råder inteemellertidfrån grundläggande Detsitthar abdikeratlet ansvar.
villfunktioner. Omockså avantgardistiskafyllertvekan att manmangon om

ställssociala insatser,Stadsmissionensinriktningenkaraktäriseraförsöka
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återigen inför faktumdet organisationen vitt skildaattman rymmer
målsättningarverksamheter med i grunden skilda och där helt olika medel

finns till förfogande. här innebär samtidigtDet viktig del insat-att som en av
påkan humanitärt inriktat socialt arbete med tonviktenettsomserna ses

så kan andra delarkortsiktigt socialt stöd förändringsinriktatettses som
såvälsocialtsocialmedicinskt och psykologiskt inriktat arbete baserassom

långsiktigt psykologisktkortsiktigt socialt och inriktat stöd.som
ocksåskala insatserI mindre kan betecknas förebyggandegörs som som

socialt arbete.

Anknytningen till diakonin och radikal traditionkristenen

Carl Olof predikade socialtStadsmissionens grundare Rosenius budskapett
och den enskilda individens egenvärde. Han kallade sig själv för Stadsmis-

för Några årsionär och 1853 blev han ledare sällskap för inre mission.ett
frånStadsmissionen.fick verksamheten Redan början bedrevnamnetsenare

Stadsmissionen uppsökande socialt arbete.inomman
Stadsmissionen stiftelse organisatoriskt och ekonomiskt heltutgör ärsomen

från ideologisktfrikopplad Svenska kyrkan markerar sin tillhörighet.men som
frånfår ekonomiskt kyrkan.Man marginellt stöd Stadsmissionens ledningett

så Fråndet styrka oberoende kyrkanäratt attmenar en vara av som man
sida beskriver sig komplement församlingar-organisationens tillettman som

diakoni. Ett komplement sköter den diakonin.tunganas som
Socialchefen Stadsmissionen understrykervid vikten socialt arbeteatt ettav

har bärande idé verksamheten. I Stadsmissionens fall haren som genomsyrar
kristna grundsynen han. chefendet den Samtidigt betonarman genom menar

för Stadsmissionen inte kräver enskildeden hanhon skallatt attavman vara
absurt och fortsätter: detbekännande kristen. Det han, Försäger ärvore,

professionella, kunniga, lämplig för sinefter det det detär ärattute man
finns öppenhet och lyhördhet för det organi-befattning och det äratt en som

idé ....sationens grundbärande
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Att eftersträva bli oberoende inteatt växaatt-

Stockholms Stadsmission det finns flera skäl till inte böratt attanger man
Ett överordnat ideologiskt skälväxa. beskriver Stadsmissionens såchef här:

såDet mycket vi erbjuds fåär Och risken de ideellagöra äratt att 0r-
ganisationema sviker framtidaden socialpolitiken, föröverom man gapar
mycket Vid sidan komplement måste alltidett utma-nu. av man vara en
ning..., Att ideell organisation kan Nejutmana att säga:genom man som
det här kan inte på.ställa vårDet här inte uppgift, det härär ärupp sam-

Ocksåhällets värderingar ligger bakom politiska beslut.att utmana som

Ytterligare skäl till inte snabbt skulle kommaväxa ärett att att attman annars
likna den kommunala socialtjänsten och bli alltför byråkratisk. Man har redan

580 anställda och 200 miljoner kronor år.omsätter Stockholms Stads-nu per
mission huvudman för 20-tal stabila socialaär verksamheter och därtill förett

stiftelser, bedriver skolhem, olika behandlingshem, äldreomsorg ochsex som
folkhögskola. Direktom går vid den storlekgräns har.attmenar en man nu
Sedan blir en elefant och ideologitrög kan inte längrestorman en gemensam

organisationen.genomsyra
Ett skäl skulle bli beroendeär offentligtännu stöd. Re-annat att man mer av

dan beroendet för målmedvetetoch efter min-strävarstort attnu ser man som
ska fådet och andel verksamheterna finansierade gåvomedel.större viaen av
Under gått1992 har i flera uppmärksammade och spektakulära reklam-utman

fångakampanjer för mycket bredare allmänhet hittills nåttänatt utupp en man
till. I bild och skildrades människor i förnedrande misär. Man ville,text en som

väcka medborgarna till insikt hursäger, människor kan levautsattaman om
och få ståndtill tradition där breda folklager kontinuerligt bidrar meden
ekonomiskt stöd.

Att tala högt misären Stockholmiom

Den nämnda kampanjen skapade upprörda känslor och starka invänd-ovan
frånningar offentligaden sektorns frånoch politiskt ansvariga.representanter

Möjligen tvådet oförenliga perspektiv frånNär Stads-möttes.var som man
missionens sida talar kommunen har för långsiktigaatt göraett attom ansvar
satsningar för de för dem möjligheter till värdigt liv, talarmest utsatta att ettge
politikerna i Stockholms stadshus indignerat staden alltid ställerattom upp
med tak huvudet så ingen behöver frysa ihjäl.över Stadsmissionenatt attge
har hårtmöjligen tagit i lite för i ivem öka sitt oberoende och i sin upprik-att
tiga moraliska indignation Stockholms stad har nedmonterat delöver att en av
sina högt ställda socialpolitiska ambitioner. Stadsmissionens chef föl-uppger
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fåorganisationens gällerbevekelsegrund för del: Detjande ögonenatt upp
härfår tala lugnt eller stilla inte i detoch det inte att massme-man genom -

måste Stads-till Kampanjerna ledde tillknäppa ...diala bruset. Utan attman
behövdeuppmärksamhet, fick in defick mycketmissionen stor pengar man

fri-antal erbjöd sigtilloch det ledde dessutom större göraattatt ett personer
villiginsatser.

brott traditio-illustrerar dramatisktStadsmissionens annonskampanjer ett mot
Från ledningen betonarfrivilligorganisation.för kristen svensk mannen en

samförstånd samhälleEtt medockså perioden överslätande är över.att nuav
framsocialpolitiska ambitioner tvingarmed övergivnafördjupade klyftor och

illa, såfar alltförhandlingsmönster. När att utsattaman ser grupper avnya
Stadsmissionen, kanske framförallt medmåste konfrontationenta menarman

målnår socialpolitiskahelt enkelt inte till depolitikerna för de sattatt manupp
måste väljarna. Möjligtvis här deredovisa införoch politikerna sersomupp

omsvängning deallmän och genomgripandetecknenförsta storaaven mer
självbild och agerande. Ifrivilligorganisationemassocialt inriktade

påpekar, klassisk kristen anda.iStadsmissionens fall sker det, mansom

dusakJag varit medhar om samma som
BRO.riksorganisationBCF och derasBröstcancerföreningarna

dåkonkurrenter,sjukhusen upplever iblandPersonalen menoss som
vårförstått tillföra erfarenhet. Videt här det harhar de inte äratt att egen

sånågonting kanhur mycket de läser,varit med det, vi har änsom,omsom
de tillföra den biten.inte

intresseföreningar för kvinnor drab-Bröstcancerföreningama i Sverige är som
själva behandlats för sjukdo-drivs helt kvinnorbats bröstcancer. De av somav

inslag i verksamheten, förenadgrundläggandeSjälvhjälpstanken är ettmen.
målsättning: behandlatskvinnorgenomtänkt altruistiskmed medveten, somen

nyligenupplevelse demkommit igenom dennaför bröstcancer och stöttar som
form sjukhusbe-kontaktverksamhet isjukdomen, främstdrabbats genom avav

består sålunda del direktaVerksamheten tillsök telefonjour.och stor av
förblivit kraften och densjälvupplevda har varit ochsociala insatser. Det sam-

nyckelbegrepp. Bröstcancer-verksamheten. Medsysterlande tanken i är ett
många patientföreningar finnsockså exempel deföreningarna utgör ett som

i Sverige.
länsnivålokal nivå i landet.bröstcancerföreningarIdag finns det 27 ute

riksförbundriksorganisation, med den förbröstcancerföreningamasBRO är
intresseorganisation.typiska karaktären centralav

blandSverige bröstcancer. Detår kvinnor idrabbas cirka 5 000 ärVarje av
finns organi-övriga nordiska länderoch BRO verkar. Iföreningarnadessa som
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sationer arbetar enligt liknande principer de svenska. Alla har de, isom som
sin grundläggande filosofi och sina konkreta arbetsformer, tagit intryck av
Reach Recovery-rörelsen, startade i USA 1950-talet. Grundtankento som
hos denna just volunteers frivilliga uppsöker nyopererade på sjukhusär att

såoch erbjuder önskardem, möjlighet till samtal och stöd. Idag deltarsom
BRO aktivt i det internationella nätverk Reach Recovery-organisationertoav

På årfinns. harknappt 15 bröstcancerföreningarna i Sverige och BROsom
byggt välorganiserad social verksamhet och blivit erkänd samtals-upp en en

i de offentliga sammanhang bröstcancerdrabbade kvinnors livrörpartner som
och hälsa.

Hur det började

Den första bröstcancerföreningen i Sverige sin någrahade upprinnelse i bröst-
canceropererade kvinnors upplevelser. kvinnor hade träffatsDessa ettegna

genomgåttsjukhus i samband med de den vid bröstcancer vanligaste kirur-att
giska behandlingsmetoden det angripna bröstet hade avlägsnats.av cancer-
Genom fick kvinnornasamtalen där klart för sig de genomgick likartade,att
plågsamma någotkrisupplevelser. konstaterade det fannsDe de behövdeatt

sjukvården: någoninte fick möjligheten med rädslan,att pratamen av om
ovissheten inför framtiden, känslan Sådantstympad kvinna.attav vara som var

frågordet ingen pratade Det tycktes tabu medatt tasom om. var som vara upp
sjukvården på den tiden, berättar BROs nuvarande ordförande.

så småningomDe här diskussionerna ledde till dessa kvinnor bildadeatt en
förening såg1978 och till utbildning för kontaktpersoner igång.komatt en

Utveckling ditferentieringoch verksamhetenav

första bröstcancerföreningenDen bildades i Stockholm. Under 1979-82 bilda-
des föreningardrygt 10-tal i landet. 1982 bildades Bröstcancerföre-ett runt om
ningarnas riksorganisation BRO. Enligt stadgar och programförklaring är-
BRO: en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell sammanslutning läns-av
förbund, lokalföreningar. ändamålläns- och BROs att tillvarata bröstcan-är
cerbehandlades påverkaintressen samarbeta med och samhälletattgenom

ocksåriksnivå. BRO sin uppgift verka för saklig upplysningattser som om
hjälpmedelbröstcancer, bättre och rehabiliteringsmöjligheter. medverkarDe

mellan medlemsföreningama. ocksåtill erfarenhetsutbyte En viktig uppgift är
bröstcancer.9förebyggande arbete sker,bevaka det gäller Rent kon-näratt att

hållerkret betyder detta BRO framställer informationsmaterial, kurser,att te-
madagar, konferenser, ordförandemöten och riksstämma för bröstcancerföre-
ningarnas medlemmar. BRO leder och genomför projekt tillsammans med
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ambitiöst upplagd studie har till exempel debröstcancerföreningama. I en
sjukdomen och derasbröstcancerbehandlade kvinnornas upplevelser re-av

habiliteringsbehov kartlagts.
huvudmannaorganisation Cancerfonden och finnsiBRO sedan 1983är repre-

Handikapporganisatio-1986 BRO medlem isenterad i dess styrelse. Sedan är
riksnivå. ocksåpå BRO finns representeradcentralkommitté HCKnemas

verksamhet vid Handikappinstitutet.inom viss

beslutsformerMedlemskap och

bröstcancerföreningar fortsatthar antaletUnder det decenniet växa.attsenaste
medlemmar, det villbröstcancerföreningarna totalt cirka 3 600Idag har säga

bety-bröstcancerbehandlade kvinnor i Sverige. Dettasamtligaknappt 10 % av
nås kontakt-bland de nyopererade kvinnorbara mindre antalder ettatt som av

och intemedlemmar. andraverksamheten själva blir Det är ett steg att ta
långmed erfarenhet lokaltnågot självklart, intervjupersonvis avmenar en

kontaktarbete.
det vill har för-alla medlemmar utför frivilliga insatser,Ungefär 10 % sägaav

medlemsaktiviteter ochkontaktpersoner, ordnartroendeuppdrag, arbetar som
lokalnivåpå länsnivå har i prin-så Bröstcancerföreningama och BROvidare.

styrelseför beslutsprocess och styrformer:cip organisation stämmasamma --
kansli.arbetsutskott och

från frånföreningar olikastyrelsenI BRO är sammansatt representanterav
årverkställande arbetet genomförs kansliet. Vartannatdelar landet. Det avav

verksamhetsplan ochhålls vid vilken bland godkännanderiksstämma, annat av
verkställande funktion. praktiken harbudget sker. Kansliet har inte bara Ien

skapersonal inflytande: vi därförkansliets Det är styr, attstort som
vår fantasi, förvår uppgift. Och vi verkar, med all kraft, energi,Det är attstyra.

våramålet. förslag till länsföreningarfram till Vi kommer medska komma
hålldraordförande och styrelser och hoppas de skaoch deras att samma

ordförande.vi, BROssägersom

Någon tala medatt

på fältetändå bröstcancerföreningamakontaktverksamheten iDet är ute som
frivil-verkar ungefär 175 kvinnori hela verksamheten. Idagdet centralaär

kontaktpersoneri föreningarna. Kontaktverksamheten följer vissalig basis som
principer:gemensamma

måste genomgå grundläggandefå kontaktpersonarbeta1 För att enmansom
bådeutbildning medföreningarna. Detutbildning ordnas är pro-ensom av

inslag.inriktade och självreflekterandefessionellt
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fåbli till utbildningen och verka kontaktperson2 För kunnaatt antagen som
får måstebefinna i kris: symptomfri och hainte själv sig varaman man

någotefter bröstcancerbehandling,kommit bit sin iväg egen somen
uppnås år.förrän efterpraktiken inte ett par

frivillighet och anonymitet det villEn regel i kontaktverksamheten är säga-
får påsjälva önskar det besök sjukhusen ochendast de kvinnor som
fråninte till deras början. anonymi-kontaktpersonema känner Dennanamn

också behålla fortsatta såunder den kontakten dekan kvinnornatet om
önskar.

under den fortsatta kontakten oftast organise-praktiskt verksamhetenRent är
så på sjukhus ochantal kontaktpersoner delarrad ett turas attatt ett om

handla viss kväll i veckan.besöka nyopererade kvinnor. Det kandit och om en
och har förväg hörtDå sjukhuspersonalen kontaktpersonen kommer iattvet

önskar kontakt medbland de inneliggande kvinnornasig för om vem som
går såfall det till ringerbröstcancerföreningens I andra attrepresentant. man

kvinna härfrån och talar finns det nyopereradsjukhuset ön-att somom nu en
få besök.skar ett

består Sådantelefonjour. hardelen kontaktverksamhetenDen andra av enav
kvinnor hem-finns framför allt till för ialla föreningarna. Den stöttaatt

de lämnat sjukhuset. Kontaktpersonemakomstsituationen, när turas attom
denna telefonjour.föransvara

offentligaeller konkurrent Relation till denKomplement
sektorn

sjukvården.på samarbeteHela kontaktverksamheten bygger intimt medett
till personalen de sjukhusavdelningama där defungerande relationUtan en

vårdaskvinnorna faller hela kontaktverksamheten,bröstcanceropererade
få möjlig-personalen kontaktpersonema kaneftersom det bara är somgenom

de bygga kontakten medhet till kvinnor Attkomma opererats.att som upp
långtfall varit och mödosamt arbete. Kon-sjukhuspersonalen har i vissa ett

sjukvården,konkurrenter till främstblivit uppfattadetaktpersonema har som
bröstcancerföreningamas verksamhet komple-vårdpersonalen. Men är ettav

vårasjukvården intervjupersoner medtill erbjuder, detdet är attment noga
erfa-framför allt har erbjuda denkontaktpersonemabetona. Det äratt egna

vårdper-utgångspunkt samtalet. kansjälvupplevda i Dettarenheten det är- Å vill eller kan bröstcancerföre-med. andra sidan varkensonalen inte bidra
vårdnågot behandling sjukhuset erbjuder. Närden ochningarna överta somav

frågor kontaktpersonen alltid tillbaka till läkarehänvisardet gäller medicinska
vårdpersonal.och
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Frivillighet och professionalitet

De vi intervjuade från BRO betonade den professionella hållningenspersoner
betydelse i kontaktverksamheten: bara ha upplevt bröstcancer själv räckeratt

måsteinte. Man ha kunskaper måsteoch kontinuerligt reflektera sittöverman
arbeta. kontaktpersonAtt psykiskt påfrestande:sätt inte minst kanäratt vara

de nyopererade kvinnornas upplevelser och problem väcka till liv känslor för-
knippade med den sjukdomsupplevelsen. Det BROs allaär strävan attegna
kontaktpersoner fåska stödsamtal med psykoterapeutiskt utbildad handledare.
Ännu har bit kvar till målet.det Risken för utbrändhet i arbetet.är storman en

ocksåDöden ständigt närvarande realitet i verksamheten.är en
sålundaDet finns professionell medvetenhet det gäller verksamhetensnären
Såinriktning. allt arbete i bröstcancerföreningama sker dock frivil-gott som

lig, oavlönad basis. En aktiv frivillig arbetar ungefär 3-4 timmar vecka. Detper
frånenda undantaget frivilligarbetet personalen BROs kansli. finnsDärär

två handläggare och sekreterare anställda. Ordförande i BRO arbetar frivil-en
påligt, i praktiken heltid, månatligsymbolisk ersättning. Hennes utgif-mot en

exempelvis för alla de hon ocksåtäcks BRO.gör,ter, resor av

Finansiering

Även det arbetet på frivilligsker basis, krävs för skamesta attom pengar man
kunna genomföra någon verksamhet. Bröstcancerföreningarnas vilja alltidär

deras plånbok. Vissa bröstcancerföreningar får någotstörre än mindre bidrag
från landstinget för sina driftskostnader, andra har ingenting. Det i huvudsakär
riksförbundet får offentliga fårmedel: BRO statsanslag för sina driftskost-som
nader hyra, löner, kontorsmaterial. Cancerfonden årligtbeviljar BRO ett an--
slag för information Detta fördelas mellan BRO och bröstcancer-om cancer.
föreningarna för enskilda projekt och informationsaktiviteter. ocksåDet händer

Allmänna någotArvsfonden bidrag till enskilt projekt.att ger

Kamratskap och alternativ professionalitet RSMH i
-

Spånga-J ärva

Vi tittar inte eller du grek frisk och pigg. Omärstatus ärom en som
dådu tokig, dåre,betraktas du här hosär du kamrat.ärsom en men oss en

Det det viktigt lär ärsom

Så här beskriver den anställde projektledarenföreståndaren utgångspunkten för
SpångaRSMHs arbete i Järva Stockholm. Verksamheten ärnorr om en-
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frånför Social Mental Hälsa,lokalförening i Riksförbundet och startensom
såfram till viktig kallad klientorganisation.slutet 1960-talet vuxitvid enav

återfinnsmedlemmar och 100 lokalföreningarMed sina 10 000närmare orga-
Sverige.nisationen helaöver

förorganisation socialpolitiskt arbete och kamratstöd.Riksförbundet är en
med psykiska problem, för vadför förändrad människorMan arbetar en syn

tvång.ansikte och Förbundet käm-psykiatri med mänskligtkallas utansom en
vård,också medicinfri för till arbete och själv-tillför rättenrätten ettenpar

å sidanför sina medlemmar. I sak har detta in-ständigt liv i samhälletute ena
såvälkritik delar institutions-har riktat intensivneburit RSMH mot storaatt av

öppenvårdspsykiatrin vad slentrianmässig ochoch mot man menar vara ensom
Å sidan harutskrivning anti-psykosmedicin. andraalltför vidlyftig manav

lokalt förankrade verksamheter grundasbyggaintensivtsatsat att somupp
på kamratstöd.solidaritet och

årpåminna varje omkring 100 000 intagningar tillLåt läsaren görsattomoss
slutenvårdsplatser, flera hundra besök isamtidigtpsykiatriska görstusensom

öppenvården.psykiatriskaden

ideologiVerksamhet och

mycket andel befolk-verkar invandrarelokalföreningenDär utgör stor aven
Spånga-Järva huvudsak bland invandrare ocharbetar därför iningen. RSMH i

också det jag allvar-bland svenskar. Det här FN,flyktingar är ett menarmen
religion, ber muslim, kristen,alla människor sinligt där utövar som som

någon På beskriverdagligen, konflikt. dettajude. skerDet sättutansom
utgångspunkt förföreståndaren grundläggande arbetet.ytterligare en

år har drygt hundra-funnits i sin nuvarande form i ochFöreningen har ettsex
eller mindre regelbundendessa hartal betalande medlemmar. Utöver man mer

finns spännvidd ihundratal Detkontakt med ytterligare storett enpersoner.
människor har kommer till föreningen.såväl i de livsvillkorde behov somsom

såväl och andra besökareför medlemmarminstaDen nämnarengemensamma
svårigheterhaft med den psykiskade har eller harför personalen är attsom

hälsan.
öppet-husverksamhet i Rinkebyi föreningens arbeteKärnan utgörs av en

16 varjemellan klockan 9 ochlokaler harI väl tilltagna öppetcentrum. man
Skråmstaholm.vilohemmetrehabiliterings- ochTill detta kommervardag.

åretdygnetsängplatser harinstitution med 21Det öppetär runt.om,somen
påformuleras följandeMålsättningen för verksamheterna sätt:

såvåra de inte behöverstöd medlemmar,tillräckligt- nytt tasattatt ge
institution;sjukhus ellerin annan
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så sårelationergoda medlemmarna kan finna livet drägligt ävenatt ge pass
de blivit ställda utanför del sociala funktioner arbete, familj ochom en som

dylikt;
hjälpa medlemmarna i samhällslivet efter förmågaoch bästa tillatt ut

där.1°möjliga verksamhetstörsta

Föreståndaren eldsjäl såvälmed betydelse för ideologinsär storsom en som
praktikens utformning har dessutom personlig drivkraft formulerarhanen som

följande sätt:

låg vårttyckte det i bädda för den kommandeJag generatio-att attansvar
Vi kan inte hela tiden invandrare Det här lig-säga att: ansvaretnen.... som

måstehos svenskarna tänkte själva invandrare,Jag vi det häratt tager som
våravisar sig kontakter med socialdistrikten,Detansvaret attgenom

områden dåbehärskar vissa Om inte de här fattasinsatserna, bitgör en
vårtoch det ligger i det.göraattansvar

båda verksamheternaRyggraden i de de tio anställda, sjuutgörs av varav
Skråmstaholm. förestånda-arbetar vid öppet-huslokalen och vid Alla,tre utom

har lönebidragsanställningar eller tidsbegränsade beredskapsarbeten. Deren,
anställda har starkt varierande bakgrunder, helt olika utbildningsnivåer och

frånkommer vitt skilda kulturer och länder. Vid anställning har inte allsman
följt regler, försökt arbete till de medlemmar bästgängse utan ge egna som

Föreståndarenbehöver jobb och visat sig i verksamhetema. säger:som passa
Vårt kompetenskrav förstårdu människa andra Naturligt-är äratt en som
vis jag killenden har varit utslagen och ställer för honom. Det ärtar som upp

självklart, fåttvad har han för chans före-De arbete inomannars som
ningen påhar haft mycket bräcklig ställning eller ingen ställning alls denen
svenska arbetsmarknaden. Projektledaren det enda undantaget. Det härutgör
kompromisslösa ställningstagandet för medlemmarna behovoch deras har lett

fåtill de konflikthärdarna mellan föreningen och myndigheterna.en av
Från beståndsdelarföreningens sida talar i de insatser görs.treman om som

först därpåDe kamratstöd och främst, de kurativa och deär: insatserna
rehabiliterande Att kamratstödet först innebär konkret förinsatserna. sätts

Spånga-JRSMH i finnas till hands, lyssna och försöka hjälpa.ärva: att att att

hårtAtt möta utsatt gruppen

Låt understryka de föreningen kommer i kontakt med iäratt ettoss personer
bådedubbelt underläge, de invandrare och har, problem med denärattgenom

påpsykiska hälsan. Inom verksamheterna först byggasatsar envetet attman
Föreståndarenenskilde.förtroende hos den invandrares ochsägerett attupp
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speciellt flyktingars bräckliga psykiska hälsa i utsträckning relaterat tillärstor
frågeställningar skuldkring heder och stolthet, och förvirring. besökarna iMen

också svårigheter.öppet-husverksamheten har naturligtvis existentiella Före-
ståndaren berättar:

mår fårkvinna ringde till mig och Jag inte bra, jagDet var en som sa
dågråta får Såoch Ja, du komma och det hon kom och honkomma göra
sånämligen här välbeställdDet den komgrät. att tanten som varvar - -

Dådöd i hjärtinfarkt. hysterisk ochoch hittade sin blev hon chockad.man
till Beckomberga och stämplade hennekörde henne hysteriskDe som en

Så gråtaså maskineriet. fick hon aldrig färdigt,där och började det här hon
och blev ochfick aldrig visa sin När hon kom till mersorg. sen oss mer

visade det sig hon blev bättre och ändrade hon sinbekanta, att sen
bor hon i Spanien. den här hjälpen hade hontillvaro och Hon attsanu

fått så.tidigare. bara tabletter och dit och dit och Föraldrig Det attvar
åldrar.har alla kategorier ochdet exempelär attoss

förhållnings-systematiskt försökt byggahar och medvetetMan ytterst ettupp
kompetensområdeoch där jämställdhet betonas och där begrepparbetssätt som

står fårinte högt i kurs. här till följd likheten mellan medlemmar ochDet att
på följande införbetonas. Riksförbundet uttrycker ambitionenanställda sätt

potentiella medlemmar:sina

På träffar människor inte anställda för delokalföreningen du är att vetsom
du i med rättigheter alla andra.bäst. Där är gänget samma somen

inåtvreden självtvivlet riktas dig självDet viktiga och inteär motatt utan
vård,utåt för för ökadi konstruktivt arbete bättre psykisk hälsaett en en

samhället.förståelse för psykiska sociala problem ioch för ochstörreen

Även såoch kamratstöd käman i föreningens verksamhet,samtal utgörom
kommer och andra ständigt till lokalen med konkreta problemmedlemmar av

gälla svårigheter med tolkar, med bostadssituationen, medolika slag. kanDet
såmyndigheter och vidare. Mycket insatserna kommer därförmed avgrannar,

biståofrånkomligen invandrarna vad i före-handlaatt att genom manom -
insatser vid kontakter med myndigheter och andraningen kallar kurativa -

förhållningssättetFöreståndaren utvecklar och i följandeinstanser. synen
utsaga:

då lika. jobbar här har haftdet gäller kamratstöd, alla AllaNär är psy-som
då förstår innebär. det kurativakosociala problem och de vad det Däremot

och erfarenhet detrehabiliteringen, kräver kompetensoch närmersom mer
såförsäkringskassa, tingsrätter, kronofogdar och vi-gäller kontakter med
måstedå det därför det arbetedare, brukar jag äratt ettta mesta, som man

fåså klar bild av.planera och sägaatt en
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Spånga-Järva mycket angelägenVid RSMH betona det inteär att attman om
någondrivs behandling inom föreningens verksamheter, inte vid den insti-ens

överlåtsBehandlingen tilltution har. vad kallar de professionella,man man
vården.inom den offentliga Den grundläggande avsikten iställetär att ettge

ocksåkamratstöd ombud och inte minst lots offentli-mellan detattmen agera
stårolika företrädare. Men verksamheten flera ben samtidigt. Före-gas

också vår-ningen sig nämligen en utsträckt för den offentligaser som arm
bådeföregående ården, och tecknade avtal med och landstingetstatenman

både öppenvårdsinsatserför institutions- och olikaoch olika kommuner av
slag.

PåLåt den hittills gjorda beskrivningen. kraftfullt och osenti-ettoss summera
föreningen ställa sig de människornasmentalt verkar sida. Detsätt utsattas

och möjligheterfinns till värdigt liv. Dennasträvanenveten att etten ge var en
inte vid allmänna ställningstaganden, sig hela ti-strävan stanna utan tarsynes

den konkreta uttryck. En avgörande kraft solidariteten springer deär som ur
medlemmar och personal har. styrkadelade erfarenheterna Detsom ger en
vårdeninte den professionella kan erbjuda och grogrund förutgör ensom en

ocksåmotkultur. föreningen finns bred samladInom kulturkømpetens,en
några råderinte har motsvarigheter inom offentliga verksamheter. Detsom

ingen tvekan den beskrivna verksamheten har del med deatt gemensamtom en
så år.kallade självhjälpsgrupper blivit allt vanligare under Detsom senare
råder någon bådeinte heller tvekan föreningens insatser kan betraktasattom

till offentliga vården.alternativ och komplement den Vad möj-ett ettsom som
Spånga-Järva från mångaligen skiljer RSMH i andra klient-, patientföreningar

och självhjälpsgrupper verksamheterna differentierade och möj-är äratt mer
ligtvis något stabila vad vanligen fallet med den härän är typenmer som av

Låtföreningar. försöka någothär nedan visa detta.oss av

påAtt verka bred front

och andra caféverksamhetTräffpunkten för medlemmar den finnsär öp-som
Från föreningens sida uppskattar mellanhela dagen. 30-35attman perso-pen

kommer till lokalerna under vanlig vardag. anslutning till öppet-hus-Ienner
verksamheten anordnas regelbundet matlagningscirklar med middaggemensam

sågång familjeinforrnation, kallad kulturelli veckan, kommunikation, med-en
fester, utflykter ochlemsmöten, resor.

från rådgivningdet kamratstöd och den vid lokalen iBortsett som ges
såRinkeby, svenskundervisningen, bedrivs fem dagar i veckan,utgör ettsom

föreståndarensi verksamheten. Till bakgrunden hör i ABF.engagemangnav
såhär du sitter olika ställen, det dig motivation och jag tänkteDet att ger

såhär: varför kan inte vi driva svenskundervisning de här människornaatten
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förstå,ska begripa och inte bara deras ocksårättigheter deras skyldighe-utan
tvåter. Undervisningen sköts frånlärare ABF och sker i föreningens loka-av

ler. Invandrarkvinnor har kommit bli den dominerande bak-Motatt gruppen.
grund föreningens efter helhetssyn familjen påsträvan och mänskligaav en

så gårproblem, föreståndarendet enligt ofta till följande fårsätt när man
kontakt med invandrar- och flyktingkvinnor:

Männen kommer egentligen hit för det kurativa arbetet, de har problem
dåoch vi: har undervisningDu här, Dåskicka hustrun hit.säger deären

och jag litar fårJa, hon komma hit.säger:trygga er,
kommer med sinaDe problem de trivs med undervisningen, eftersommen

den socialt kontaktnät samtidigt. alla åldrar,Det det äldreär ärett män-ger
niskor frånbland De kommer servicehus, de kommer från ochannat. torget
de frånkommer sina bostäder och istället för skicka dem såhit och dit,att
samlar vi allihop och plats. De lär känna varandra och kandeen samma
fråga påvarandra kvällen, ringa och höra Vad betyder det härDen sko-
lan det inte bara undervisning, det socialt arbeteär är ett

Utifrån såväl innehållform kommer undervisningen bli till frigö-att ettsom
rande pedagogiskt arbete.

Från föreningens sida har alltmer kommit uppmärksamma invandrar-attman
kvinnornas specifika utsatthet. Flera de socialdistrikt föreningen harav som
regelbunden också påkontakt med har tryckt och Spånga-RSMH imenat att

måste något för hårtJärva vissa invandrarkvinnor.göra Internationellautsatta
kvinnoorganisationen Stockholm har ocksåi remitterat kvinnor trorsom man
far illa Någratill föreningen. nyanställdade därför invandrarkvinnorärav som
enkom har till uppgift bistå del de invandrakvinnor kommer tillatt en av som
föreningen. gällerDet fram och först och främstatt varsamt uppmuntra
kvinnorna våga Därpålämna hemmet. gäller det skapa förtroende såochatt att
småningom påVisa de rättigheter och möjligheter kvinnor ståhar attsom

ben i Sverige. Hela föreningens utnyttjas i arbetet med kvin-repertoaregna
Vi har kvinnogrupp, dit kvinnorna kommer med sina problem detnorna. en -

helt där hjälper dem det gäller vissa händelser, eller körär näranonymt -
Skråmsta såtill fårdem de vila.över

En grundläggande styrka i föreningens arbete tillgånghar till reha-är att man
biliterings- Skråmstaholm.och vilohemmet Låt påminna det Suneoss om

så fångarSunesson förordetväl i till jubileumsbokRSMHs Ett leva,sätt att
nämligen ... RSMH arbetar, i ständig motvind, med bräckliga medel ochatt:
medlemmar måsteständigt räkna med sin och varandras bräcklig-som egen
het.12

Vilohemmet ligger Rinkeby. Avsikten med de längre vistelsernanära vid
Skråmstaholm bygga hela den sociala plattformen för deltagarna.är att om

längre för genomgåDe där tid rehabilitering har oftast vadstannar attsom
betecknar social, ekonomisk och psykologisk katastrof bakom sig.man som en
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vistelsehar oftaeller kommuneninvandrarverket, landstingetFör en
dådå ochinget fungerattillSkråmstaholm varit sista utväg annatatt ta manen

med den enskilde. Gemensamtfå någon egentlig kontaktmedmisslyckats att
minnemår dåligt och de har ettmycketmånga deför är attgästerna attav

upprätthållaproblem. Förtill psykiskthemifrån utvecklatsmed sig attettsom
funktioner, harskall kunna fylla olikainstitutionenoch förkvaliteten att man

pågårrehabiliteringssatsningförmaximalt femtagit emot sompersoner en
månader.och tolvmellan sex

funktioner.grundläggandefyller institutionen fleramedlemmarövrigaFör
till sinskall kunna levaför föreningenbetydelseavgörandeDen har att upp

påinte skallmålsättning, medlemmarnanämligengrundläggande nyttattmest
enskilde medlemmen,enhet. denpå någon psykiatrisk Närinbehöva läggas

situa-uppfattaröppet-husverksamhetenpersonalen vidnågon elleranhörig att
Skråmsta-användsenskild medlemalltför kritisk förhåller blitionen att en

nedåtgåendeibland hindraPå kanreplipunkt. dettaholm sätt enmansom en
psykiatrisk institution.ordinärintagningoch undvika enenprocess

åtskil-Skråmstaholmfyllerviktig funktionmycketYtterligare attgenomen
lösa konfliktersamlingspunkt förutnyttjar detmedlemmarnaliga attsom enav

någonstödhelg och medfamiljen. sker oftaexempel Detinom till över aven
medlemmarna självatillfällennågra Vid dessaandra medlemmar.eller tar an-

Skråmstaholm.för vistelsensvar
föreståndaren så här:beskrivertredje viktig funktionEn

vårabli utslagna, deteller varitvarit utslagnahar ärDe väg attsom
möjlighetertill de har ingahar ingenmedlemmar. De rätt sommarstuga

påSå ensamhet och glo debåt så istället för sitta iråd och där.eller med att
påSkråmsta alla fall. Ochdå åker landet ide tillhär betongbyggena,

valborg,Och det ska duSkråmsta mycket frivilligt arbete.sker veta:enormt
Skråmsta.här Ja, därsommarhelger det skermidsommar, allaförsta maj,

och detstämning och vi tältarjättefinmedlemmar och det äralla ärär en
språkolikaskillnad fast allaingen pratar

nå jämställdhetförankring ochAtt

frivilligorgani-lokalt förankradekontakter med andramycketFöreningen har
utåtriktademedlemmarna tilllotsai avsiktsationer, bland överattannat mer

linjeoch ifolkrörelseRSMHaktiviteter. Medlemmarnasociala som enser
frågorviktigaverksamheternamed alla förmed detta är ytterst attnogaman

beslut i allaför övrigt fattari styrelsen, avgö-förankrasdiskuteras och som
ochkastskydda sigfrågor. På försökerdet här tvärarande sättet motmotman

föreningens verk-inomfår otillbörligtenskilda individer stort utrymmeettatt
samheter.
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Som har efter bli välintegrerad det ibland kallasisträvat attsynes man som
finnsdet lika stark efterFöreningsverige stabilt för-strävan attmen en vara

ankrad bland myndigheter och politiska företrädare. den lokala förenings-I
bådestyrelsen finns till exempel företrädare för Landstinget, den politiska

Stadsdelsnämnden och Invandrarverket.
Utifrån Spånga-Järvas perspektiv samarbeteRSMH har med det offentli-ett

då stårföreträdare varit nödvändigt de flesta medlemmar i stark beroen-gas en
deställning till myndigheter olika slag. Genom samarbete med olikanäraettav

låtoffentliga bara psykiatriskaverksamheter här den ochnämna öppen-oss-
slutenvården, kriminalvården,socialtjänsten, Invandrarverket, arbetsmark-

bostadsförmedlingennadsmyndighetema och har allteftersom byggtman upp-
ömsesidigt förtroende. I verksamhetsplan artikulerar föreningen sinett en syn

följandesamarbetet med myndigheterna sätt:

våra medlemmar i deras kontakter med den offentligaVi hjälper sektorn
till förpliktelser.och försöker bästa den uppfyller sinasätt attse

också emellan hjälper våraMen myndigheterna vi till samarbete förett
kompetensområdenmedlemmar. sig mellan deras och derasAtt ta genom

gårhierarki för snabbare för dem tjänstevägen.änoss
på påVi kan obundet analysera problemen och förslag rim-sättett mer ge

byråkratiskaliga lösp3ingar, hinder Oftast blir det billigareutan system.av
också.

Här beskrivs antal olika roller ombudsman, budbärare, koordinator,ett som
Även någotförslagsställare och problemlösare. det idealbildärom av en som

målas svårigheterhar den mycket de reella och potentiellasägaattupp, om
råkamänniskor med psykiska problem kan för i med sektoriseradmötetut en

vårdapparat.och starkt segmenterad
förklaring framgångsrikaMedlemmarnas till det mycket goda och samarbetet

någrainte och fattar myndighetsbeslutmed och inte kon-är äratt attman man
har skrivit följande kringkurrerar. Sunesson RSMH och RFHL: En motkultur

få offentligakan tolereras och till och med stöd medel, den uttrycknär är ettav
för sammanhållning och självkänsla i människor väckeren avgrupp som sym-

oförskyllt.l4och medkänsla, människor lidit Detta sannoliktpati ärsom en
hållningdel förklaringen till myndigheternas positiva tillviktig i RSMH i

Spånga-Järva. granskning vad kallar de förtrycktas organi-I sin Sunessonav
behållasationer han RSMH riksorganisation lyckats sin karak-attmenar som

fått möjligengenuin social rörelse det pris betala in-tär äratt attav men man
flytandet bli expertinflytande och politiskt inflytande kommitän att ett ettmer

bli till moraliskt inflytande. Denna begränsning tycks emellertid inteatt ett
lokalförening vi här lyft fram. Möjligen lokalföre-gälla för den utgörsom

Spånga-Järva illustrativt skillnaderningen för RSMH i exempel deett stora
föreligga riksorganisationoch till och med motsägelser kan mellan medensom

målsättningar och lokala föreningars konkreta insatser.sina och sitt arbete Med
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såväl viktenkapitlet vill betonatill det förstahänvisning av
såuppstår vidintegrationsfenomenpersonallianser till de näraettsomsom

frivilligorganisation vi här har föroffentliga ochmellan detsamarbete somen
tillgång koopteradefår till dendettamyndigheternahanden. Att sätt or-

någon sannoliktråder tvekan Dettaexpertis knappastganisationens utgörom.
Huruvida lokalföre-för samarbete.myndigheternas intresseviktig del ien

behållalyckas sin tydligalångsiktigt samarbeteiningens aktivister näraett
entusiasm följtall den kraftfullhet ochintegritet ochidentitet och starka som

fråga.låtavillmed detta öppenvara en
ochpersonliga stödlokalföreningsskall RSMHsAvslutningsvis sägas att so-

relativt sofistike-utgå ifrån utmejslat ochvälciala insatser synsättett ensynes
målsättningen utforma intrikat insatserarbetsmetodik, därrad vävär att aven

i kon-enskilde, individensyfte dra in dennivåer, allt ipå olika ettutsatteatt
insatserinformella nätverket, delsdet naturligadelsbyggertaktnät, som

vårdinsatser från offent-denprofessionellaregi och delsföreningensi egen
till drägligtenskilde medlemmen hjälp ettdenSyftetliga sektorn. är attt ge

inom föreningen.uttrycker detambitionerleva,sätt utan storaatt som man

funktionshindradeförMedborgarrätt
LivingStockholmskooperativet for IndependentSTIL -

många hemtjänstensäkert nöjda medalternativ.Vi Det ärärär ett som
bådaSå ska fin-själva. jag tycker sakernaockså, inte orkar ta ansvarsom

nas.

Stockholm. verksam-funktionshindrade i DessbrukarkooperativSTIL är ett av
för sinsjälva ska organisera ochhetsmål medlemmarnaär taatt ansvar person-

berördaåstadkommit entreprenadavtal medhar deliga assistans. Detta genom
från Living-rörelsen,IndependentursprungligenIdén kommerhemkommuner.

funktionshinder.för människor medmedborgarrättsrörelseinternationellen
såsom flertal medborgarrättsrörelser1960-taletstartade i USADen ettaven

radikala studentrörelsen.förankring i denoch hade sin
planövergripandemål ökad politisk maktinte baraRörelsens är ett mer

fram-i rörelsens ideologifunktionshinder. Nyckelbegreppetmänniskor med är
utforma sina liv,för funktionshindrademaktför allt personlig makt att egna-

önskemål eventuellt behovutifrån storalångt går, behov ochså det trotsegna
går via kontrollkontroll det livetMakt ochhjälp och assistans. över egnaav

det härassistansen, enligtden synsättet.över egna
i mitten 1980-taletLiving-rörelsens idéerIndependentTill Sverige kom av

funktionshindrade STIL. I sinkooperativ förformioch ettomsattes sven-av -
rättighetsideologi.välfärdssamhälletsförankrad irörelsenversionska är

för STILsparagraf 21 grundenportalparagraf ochSocialtjänstlagens utgör
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hållningmilitanta till samhället och dess resursfördelning, konkretiserad i
kooperativets huvudsakliga Verksamhetsmål.

STIL samordnar assistansverksamheten för sina medlemmar och samtidigt,är
entreprenadavtal med medlemmarnas kommuner, underleverantörgenom

samhället det gäller utförd assistans funktionshindrade.när STILs medlem-
Åå sidan brukare tjänster.är andra sidan de enligt kooperativetsärmar ena av

ideologi själva leverantörer frivilliga insatser till samhället, eftersom deav
gratis organiserar de assistenttjänster kommunen skulle tvingassom annars
organisera.

Hur det började

STIL startade sin verksamhet 1987 statsbidragsstött projekt. Då hadesom
kommunens hemtjänst i många distrikt sin traditionella organisations-övergett
modell gåttoch till uppgiftsbaserad organisationsform.över börjanI deten var
också hel del motstånd från de Stockholmskommuner med vilka måsteSTILen
sluta entreprenadavtal innan verksamheten i sin planerade form kunde komma
igång. första friståendeDet entreprenadavtalet slöts 1989.

Idag har utvecklingen hunnit ikapp såtillvidaSTIL de idéer kooperati-att som
ligger i linje både med de idéer brukarinflytandevet representerar och val-om

frihet för individen 15officiellt förespråkas och med den uppdrags-som nya,
orienterade roll samhället önskar tilldela de frivilliga organisationerna.som

Kooperativ för Independent Living finns också i Göteborg, Malmö ochnu
Eskilstuna.

mål,STIL organisation och arbetsformer-

Stockholmskooperativet för Independent Living drivs ideell förening.av en
ändamålDess enligt stadgarnaär verka för organisationsformer föratt nya

personlig assistans människor med funktionshinder. Dessa organisa-nya
tionsfomier ska främst förstärka den enskildes personliga makt kontrollgenom

den assistansenöver tillförsäkra honomhenne social och geografisksamtegna
rörlighet. uppnåFör detta mål driver föreningen kooperativet STILatt där
idéerna i praktiken.prövas

ställetI för utlänmade till kommunal hemtjänst, dess personal, arbets-att vara
metoder och organisationsformer organiserar kooperativets medlemmar sin

assistans själva anställa assistenter. Omfattningenatt ochegen genom vars
assistans baseras timbehovsprövning kommunensgörsens en som av repre-

En godkänd timbehovsprövning från kommunens sida förutsätt-sentanter. är
ningen för ska kunna bli full medlem i STIL. En förutsätt-att en person annan
ning ingåttSTIL entreprenadavtalär med individens hemkommun, vilketatt ett
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frånfunktionshindrade den kommu-hemtjänstberättigade,innebär att personer
få personliga assistans levererad via STIL.sinhar rätt attnen

praktiken detarbetsgivare för assistentema. I ko-kooperativetFormellt ärär
sköter rekrytering, schemaläggning ochmedlemmar självaoperativets ar-som

medlemmar inte hjälptagare, deassistenter. STILsbetsledning för sina är är
assistans.för sina assistenter och sinsjälvaocharbetsledare, svararsom var en

medvetet inslag iinvanda begrepp,Språkbruket, vänderdär är ettman
till kommunerna,underleverantörerfilosofi: Vikooperativets är menarrena

kanslichef.STILs
förhandlingarnaskötersju anställda. Kanslietcentralt kansli medharSTIL ett

till assistentema för vil-och utbetalning lönernabudget,kommunema,med av
grund. kansli betalarnärvarorapportering ligger till STILsmedlemmarnasket

årli-ochdeltidsanställda assistentermånad till 500-650löner omsättervarje ut
kommunala medel.så uteslutande medmiljoner kronor,drygt 40 gott somgen

så och fadder-viktiga utbildningenockså den för rörelsentillKansliet attser
organiseras.verksamheten

vilket hållsårsmötet och medlemsmötet,styrelsen,beslutandeSTILs ärorgan
tillerkäntsfunktionshindrade kommunengång månaden. Endasti som aven

med-styrelsen och har fullkan sitta ipersonlig assistans rösträtttillrätt som
Living-rörelsens filosofi.Independenthelt i linje medliggerlemmar. Detta

fattas medlemsmötet.inval medlemmarpolicy ochBeslut avnyaavom

Medlemskap

och 15-tal väntadekooperativet 92 medlemmar,hadeI maj 1993 ett personer
timbehovsprövninggjortpå Efter det kommunenbli attatt antagna. om as-en

också symboliskden blivande medlemmenomfattning erläggersistansens en
till kooperativet.500 kronorinsats 1

ocksåemellertid vikt vid denmedlemskap läggsVid bedömningen stornyaav
och personliga egenskaper:sökandes kompetensegen

förmåste sigha stark viljamedlem i STILvill bliDen att ta ansvarensom
hemvårdsassistentenmånga vidtill andrasjälv och inte lita är attvana

ordf.vice i STIL.helt bestämmer.

vård-nämligensamhälletfrån sig själv gör,läraAtt att somse somom -
för sitt liv kanmedsjälvtill sigobjekt, egetatt person ansvarsom ense -

få STILJ-med detta kanpåfrestande del hjälpEn genommanprocess.vara en
inte detta.omställning. Alla kanmåste individen klara sinMen ytterst av egen

åtagandenför sinamåste STE-medlemmen kunnaDessutom ta somansvar
anordnar arbetsledar-verksamheten. STILför helagrundenarbetsledare,

själva utföra.måste medlemmarna sedanarbetetdet löpandeutbildning, men
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Detta mindre resursstarka svårtkan hagör klara med-att att ettpersoner av
lemskap i STIL. detta skäl har kooperativetAv ibland kritiserats för bedrivaatt

elitistisk Fråganverksamhet. problematisk. Om kansliet kunde in ochären
på sig arbetsledaransvaret det behövs, skulle flera kunna mednär ita vara

STIL. Detta dilemma för kooperativet, eftersom denär förändringarett sortens
går stick i dåmed rörelsens ideologi: skapar hemtjänst.stäv man en ny
Kanske det inte slump STIL ålderspridning iär och bak-trotsav en som -
grund i allmänhetens främst kommit framståögon att som en grupp resurs--
starka, rörelsehindradeyngre, personer.

Utbildning fadderskapoch

Utbildning viktigt inslag i STILs filosofi: för funktionshindradär ett att som
kunna kontroll sitt liv krävs utbildning bådesyftaröver till föränd-ta som en-

självbildrad och till konkreta färdigheter.
All utbildning sker formi det engelska kallas för peerav som counce-

ling, villdet karnratstöd: den medlem redan har erfarenhetsäga undervi-som
oerfama kamrater dela med sig erfarenheter ochattsar mer genom av egna

upplevelser. utbildningDen krävs för medlemskapet omfattar olika admi-som
nistrativa inslag. ocksåDen omfattar viktiga frågor hur beräknar sittsom man
timbehov för assistans och hur för sina behov inför kommu-argumenterarman

frågorAndra har med hur anställer personalgöratanter. attnens represen- man
och hur blir god arbetsledare.man en

gång iEn veckan har STIL för gamla, ochmöte presumptiva medlemmar,nya
under vilket problem föredrag och diskussioner,tasgemensamma upp genom

utifrånallt kamratstödsprincipen.
Under inskolningen i arbetsledarrollen kan den medlemmen få fad-nya en

der erfaren medlem kan rådpraktiska och psykologiskt stöd.en mer som ge-
ocksåSTIL har särskild Stöd Råd-gruppoch dit medlemmar alltid kanen

ringa problem uppstår.om
All utbildning, fadderskap den informationsverksamhet ocksåSTILsamt som

på utifrånbedriver sker frivillig grund, övertygelsen medlemmarna själva äratt
de bästa frivilliginsatsenDen emellertid alla med-utgörsexperterna. stora av
lemmarnas arbetsledarskap, de företrädare för STIL intervjuats.menar som

13-10686
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offentliga sektornFörhållandet dentill

undersökningfallstudiebaseradeingår äri dennaorganisationerBland de som
offentliga sek-frånavståndstagande densittmarkerartydligastSTILdet som

hem-kommunernasfinns förSTILsocial service:utbudoch dess atttorn av
utgångspunkt isinhaframväxt kandålig.så STILs sägasdjävlatjänst enär

utsträck-samhället iberoende störreSamtidigt STILkonfliktsituation. är av
studerat.organisationernågon Övrigadeförgällervadning än somavsom
har löstfinansiering. STILkommunaltill 100 %Verksamheten bygger

samhället;tillrelationaffärsmässighaspeciella situationdenna att engenom
avgörandekravadministrativaochvillkor äröverenskomnaUppfyllandet av

organiserardeassistansformdenfoitlevnad. STILför STILs somsomavser
till hemtjänsten.alternativmarkerattydligtett

sinaerbjuderSTILarbetsorganisationdenintressantDet notera attär att som
ihemtjänstenOrganisationsformdenanställda assistenter representerar som

och hjälpta-assistentmellanrelationerpersonligamånga kommuner övergett:
koope-arbetarassistenterMånga detid.tider ochfasta gott somavomgare,

ideologiskt tagitoch hari STILmedlemmarideellamedlemmarrativets är
STILverksamhetsforrndenställning för representerar.som

ursinnekvinnornasDe unga
Kvinnogardet

det litetfinnsbra ärdetde tyckerpositiv ärPolisen attattär men
sånågonting,vitycker det brade görklartockså, för det ärdubbelt attär att

också.gratisdetVislipper de. gör

KvinnogardetStockholm däriSödermalmkafébörjadeIntervjun ett
avskildheti vissbord,kvinnortiotalEtthade sitt ett stortsatt runtmöte. yngre

deeftersomsinaKvinnogardet alltidhar mötenHärövrigafrån kaféets gäster.
erfarenhe-ägnadeshär kvällenlokal. Dennågon attharinte summeraegen

sinagenomförtKvinnogardetdåfredagskväll,föregåendefrån aventerna
de helapatrulleradepå offentliga platserkvinnovåldeti kampaktioner: mot

tå-iinnesöderförorter,i Stockholmstunnelbanestationema samtvidkvällen
från tunnelbanan.till dörrenhemerbjöds eskortkvinnorEnsammagen.

våld alla formerbekämpa iverksamhetKvinnogardets är motMålet för att
mångadeexempelKvinnogardetmiljöer. äroffentliga ettikvinnor, en av

för vissarbetaföri samhälletkontinuerligt bildas attaktionsgrupper ensom
upplevda. Sna-personligtintimtdrivkraften detinteKvinnogardetfråga. För är

slår alla kvinnor.kvinnovåldetövertygelseallmän motattomrare en
våldetvredekänslorstarka över motuppstodKvinnogardet spontant avur

myndigheternasvredeochStockholm överioffentliga platserkvinnor av
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ointresse för bekämpa detta. Ur vreden formades aktionsgrupp, bestå-att en
ende kvinnor i informellt organiserad sammanslutning. Från börjanav yngre en
hade dock någonde inte alldeles klar plan för hur de skulle arbeta.

Hur det började

helaDet började såmed den kallade Farstamannen eller det kanskeatt var
flera män under 1991 i Stockholms södra förorter överföllsensommaren
flera Tvåkvinnor. för våldtäkt polisen lyckades gripa någonutsattes utan att
gärningsman. Dessa händelser blev droppen för några kvinnor längeunga som
gått funderat:och

i flera år, och varit förbannad för inte kan offentligaatt utman
platser bli antastad. Jag alla kvinnor har välutan varitatt medmenar, om

såndet det där grejär snackat mycket och fanen sagt attsom man om
skulle någonting.göraman

När inte någotsamhället måste själv något,gör resonerade de.göra Sedanman
gick allt mycket snabbt. Med hjälp flygblad och affischer organiserade deav

vid Farsta tunnelbanestation,proiestmöte i syfteett skapa opinion kringatt en
våldet kvinnor och samhällets bristande och intressemot det gällernärresurser

komma tillrätta med detta. 50-60 kvinnor deltog.att Mötet välbevakatvar av
massmedia, kanske framför allt tyckte det här en kul grej lågattsom var som
i tiden. Ytterligare opinionsmöte hölls sedan innan Kvinnogardet hittadeett de

formernanuvarande för verksamheten.

Målsättning och arbetsformer

Målet ör Kvinnogardets verksamhet våldbekämpa i allaär formeratt mot
kvinnor i offentliga miljöer trakasserier, överfall, våldtäkter. Våld kvin-mot-

förekommer dock inom alla delar samhällslivet. De förnor representanterav
Kvinncgardet deltog i intervjun med betona deävenatt attsom var noga om
valt sig i konkret, avgränsad fråga såg våldetdeatt kvinnor iengagera moten
offentliga miljöer uttryck för mycket politisk fråga:större patriarkalasom en
strukturer och intressen i samhället våldföder och våldetgör att motsom som
kvinnor behandlas med dubbelmoral och tystnad. Det gömd delär en av sam-
hället kämpar för.

Konkret arbetar Kvinnogardet så de genomför patrulleringsaktioneratt -
hittills fredag- eller lördagkväll månad i syfte skydda kvinnoratten varannan -
i offentliga miljöer. I gårfyra de i tunnelbanevagnarnautsatta medgrupper om
Kvinncgardets påarrnbindel sig under hela kvällen. Vid tunnelbanestatio-
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akti-Enhem tillkvinnor eskortutgångar erbjuder de porten.ensammanemas
infor-Polisensambandscentral.telefon ochsinvid utgörhemmavist sitter

positivaKvinnogardetHittills har möttsvarje aktion.inför mest avmeras
frånbåde från kvinnor och män.reaktioner -

nätverkinformelltmedlemskapInte utan

finnsstyrelsemedlemskap. Ennågot formelltintebyggerKvinnogardet
från offent-sökt anslagKvinnogardetNyligen harbaraegentligen papperet.

styrelse.harbli anslagsmottagareför ärvillkormedel. Ett attliga att enman
i all hast.styrelsebildadesDärför en

och betonat.och adinformelltpraktikenKvinnogardet iiMedlemskapet är
ocksåoch haraktionemaplanerarDekämtruppen.tiotal kvinnor utgörEtt

nedskärningarplaneradegälltdetfrågor främst harpolitiker i vissauppvaktat
Kvinnogardet där-genomförts harkvällsaktionemaNärgatubelysningen.i

kontakter ochpersonligaGenom40 kvinnor.bestått omkringhittillsemot av
Få deså många kvinnor.mobiliseralättvaritdjungeltelegrafen har det att av

till exempelutbildning inågon speciellharaktionemadeltar ikvinnor som
Professionellt inriktadebrist.dock bedömsnågotsjälvförsvar, vara ensom

verksamheten.förinte behövaskunskaper anses
det blirMenaktivistema själva.bekostatsverksamhet tungtallHittills har av

frånsålunda söktsMedel harficka.alltskalängdeni när ta nuur egenman
lokal ochåtgärder, för hyrabrottsförebyggandeanslag förstadsStockholms av

aktivisterna. Omförsjälvförsvarutbildning ifördriftskostnaderandra samt
få formelltbåde utvecklas ochverksamhetenbeviljas kanansökan orga-en mer

niserad form.

komplementingetAbsolut

sektorn.offentligatill denkomplementsigintevillKvinnogardet ettse som
villdetsamhälletegentligen sägabordeutför göra,aktivistemaarbeteDet som

fråganförsamhällets intresse äreftersomde. Menkvinnofrid,garantera anser
behövs. För-vivi finnstragisktnågot: Detmåsteså de ärlitet attgöra men
så kanIsmåningom ska sittsåsamhället mottotahoppningen är att ansvar.

beskrivassamhälletförhållande tillroll isin avant-Kvinnogardets somsyn
deförenad med detfälla,påtaglig risk,dockfinns nästangardistisk. Det enen

då slår sigochkvinnorhjälperkvinnormedlemmar:Kvinnogardetsgör, anser
attityd,polisensillustrerasDettaoch lämnarsamhället till över ansvaret. avro

eftersomverksamhet,KvinnogardetstillpositivmycketPolisende. äranser
håll.påsinasjälv läggerpolisen annategna resurser
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Kvinnogardets medlemmar inte föri och sig negativa till frivilligtär arbete.
Men just det utför förde Kvinnogardets räkning borde de egentligen hasom
betalt för, de. De samhället.ersätteranser

Boendeservice i gammal kulturbygd
Närprojektet

... Det ideella arbetet, vi kommer tillbaka till det samhällsservicenärnu,
och dras in Här i socknen ställer de flesta alla. Vi har finannat upp en

Sågemenskap överlag har det alltid varit.

Närprojektet på Gotland de 103 projekt till vilka Boendeser-östra är ett av
vicedelegationen beviljat projektanslag i syfte utveckla former föratt nya sam-

boendeservice.ordnad två årUnder har verksamheten bedrivits i ett samar-
bete mellan lokala eldsjälar, frivilliga organisationer och Socialförvaltningen
vid Gotlands kommun. Målet med projektet att skapa förutsättningar för iär
första hand äldre och handikappade, långtidssjukskrivna bo kvar isamt att
hembygden i gemenskap fåmed andra meningsfull tillvaro.attsamt en

I för verksamheten finns Närheten byskolans nybyggda matsalcentrum -
fungerar gemensamhetslokal. Verksamheten illustrativtär ettsom som exem-

pel uppståttnärmiljöprojekt lokala idéer och fortsatta verk-ett som ur vars
samhet helt bygger lokala förutsättningar förhållanden.och

Hur det började

småNär, Lau och Burs samhällen längst Gotlandär med totaltöstratre ut
omkring bofasta innevånare.1 500 Dessa har rykte sig lokalpatrio-attom vara
tiska, ha stark bysammanhållning och allmänt driftiga: våravi villvara eg-

och sköta själva, initiativtagarna tillvägar Närprojektet ut-na oss som en av
innevånaretryckte det. gårdarTraktens bor ligger utspridda i landska-som

vissa relativt isolerade. årenUnder de allra har det skettpet, senaste ett genera-
gårdar,tionsskifte många och förändrade boendemönster tycktes vara

uppstå i bygden. äldre flyttade från mångaDe sina, iväg fall, omodemaatt
gårdar till ålderdomshem,pensionärsbostäder eller till exempel i Hemse

Dåcentralorten södra Gotland. område med hyreslägenheter sedanett
byggdes i någotNär uppstod ytterligare främmande för traktenssom var
boendemönster: gamla människor mångai fall inte kände varandra blevsom

En eldsjälar i När, olika verkade för stärkasätt attgrannar. grupp som
hembygden uppmärksammade dessa förhållanden. så idénDet till När-var
projektet föddes.
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gått projekteti studiecirkel inomhade tillsammansNärbornaDe aktiva en
många idéer hur bygden skulle kunnahadeSverige ska leva ochHela om

förgemensamhetsaktiviteter by-sig olikautvecklas. Man tänktestärkas och
gammalt problem: bynslokal. Vidare fannsbristenEtt hinderborna. ettvar

kunnakanske skulleTanken föddesmatsal för barnen.skola saknade att man
samtidigt verk-till skolan ochbygga matsalslå två i smällflugor startaen -

Till dennapensionärerna.kvarboende i bygden förmeningsfulltförsamhet
då ledig.under de tider denkunna användasskulle matsalenverksamhet var

också,andra före-kunna användasmatsalen skulletänkte sigMan att av av
till exempel.ningar

Boendeservicede-projektpengargick sökablev känt detdetNär att att genom
svårigheter, få medkommunenefter vissalyckades Närboma,legationen som

måste byggaeftersom kommunenförutsättningprojektet, vilketipartner var en
verksamheten.utgångspunkten för helaskulleskolmatsalden varasom

Boendeservicedelegationen be-ochmatsal skolan,byggdeKommunen en
för hälften driftskostna-basinköp ochmedel för vissaNärprojektetviljade av

stå byboför. projektledare,kommunen Entvå år. skulleunder Restenderna
bestå-bildadespå halvtid.anställdes Eneldsjälarna,och själv styrgruppen av

pensionärs-lokala kommunenprojektledaren,ende representanter, samtav
representanter.

arbetsformerochVerksamhet

främstvänder siggemensarnhetslokalen NärhetentillVerksamheten knuten
långvarigt i samhäl-och sjukskrivna,handikappadetill pensionärer, ävenmen

60 samtligaprojekttiden omkring %Under harochlena Lau Burs.När, av
någon gång besökt verksamheten vidområden åtminstonedessapensionärer i

erbjuder:Närheten. Denna

två veckantvå eller kvällar ieftermiddagarprogram
eftermiddagsprogrammensamband medlunch i

och duschrumanvändningmöjlighet till tvättstugaav
damfrisörskadistriktssköterska ochregelbundna besök av

från verksamheten.till ochtransport

förförutsättningochinköpts dennahar minibuss ärFör det attenensenare
På hemaktiviteterna.gårdarna delta iutifrån ska kunna vägenmånga äldre

så vill kanlanthandeln denvidkan bussenprogramdagarnaefter attstanna som
inköp.göra

mångasså önske-tillgodosevarierat förNärhetenProgramutbudet vid är att
så vidare.kortspel ochutflykter, handarbete,kulturprogram,mål möjligt:som
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Projektledaren, initiativtagarna till Närprojektet, har sitt ordina-som var en av
rie arbete inom äldreomsorgen sålundaoch kan också tillföra specifik kompe-

Under programdagama har hon också vårdbiträdehjälp fråntens. kom-ettav
hemtjänst. För emellertid i utsträckning trak-stormunens programmen svarar

Ävenfrivilliga organisationer, de frivilligatens organisatio-turassom om. om
inte fanns frånmed alldeles början i planeringen, kom deras medver-nerna

kan ganska bli viktig byggsten för den fortsatta verksamheten.att Attsnart en
mobilisera organisationerna inte svårt. Dels de aktiva ivar var som var pro-
jektgruppen själva medlemmar i alla lokala föreningar,nästan dels intressetvar
generellt Alla lokala föreningar deltog vid det första inforrnationsmötet.stort.

Föreningar med stark förankring i den här trakten LRF, Centerkvinnornaär
och Röda Korset. harDessa varit aktiva i ordna Andra föreningaratt program.

haft för frikyrkor, idrottsföreningenär och frimärksklub-som ansvar program
ben. Vissa aktiviteter har skett i samarbete med kyrkans församlingsverksam-
het eller i regi pensionärerna själva.av

Komplement Ja kanske, men...

avståndetI När förefaller till den centrala kommunledningen långt, trots att
har projekt tillsammans. lokalaDet samarbetet med hemtjänsten funge-ettman

emellertid bra. De aktiva i Närprojektet dock medär poängterarar att attnoga
Närheten inte något alternativ till den offentliga sektorn:är vi kan till exem-

aldrigpel in med städning och andra sysslor i hemmet. Däremot kan När-
projektet särskilt uppmärksamma dem får såinte mycket hem-som resurser av
tjänsten och till dessa hämtas till programverksamheten. Men vad När-att ärse
heten då Ett komplement aktivaDe i Närprojektet drar litet på Ettsvaret:
komplement kanske, hållersamtidigt med andra saker. Dettamen svar
kan tolkas flera Verksamheten vänder sig tillsätt. exempel inte enbart till

inom hemtjänsten, alla pensionärer välkomna. Menomsorgstagare är svaret
kan också förstås Närheten framför allt mycket lokalt projektäratt ettsom -
långt från storsamhället och tydlig anknytning till dess verksamhet ochutan
värderingar.

Vad detska bli Närprojektetav

Projekttiden för Närprojektet slut i början 1993. dåPengarna sluttog av var
och verksamhetsledarens anställning upphörde, de genomförda insatserna ska

målsättningHar projetet lyckats i sin Alla inblandadeavrapporteras. ärnu
verksamheten blivit mycket uppskattad, den har i hög grad bidragitattense om

till skapa meningsfull tillvaro för traktens pensionärer. Skolans matsalatt en
målsättningen,har, helt i enlighet med blivit den gemensamhetslokal som av-
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till kvar-öka möjligheternasyftesittlyckats iprojektetsågs. störreOm att-
uttala sigför tidigtkanskepensionärernaför ännuhembygden är attiboende -

projektledarenframåt tiden,iliggerverksamhetenVinsterna menaravom.
Förhållandevis vitala pensionärerlokalakommunensoch representant.även

dessaMenvid Närheten.bland besökarnamajoritetenutgjorthittillshar
Närheten skadå hoppasskröpligare ochochbli äldre attkommer att man

i vardagen.stimulansboendeservice ochinarbetadnaturlig,kunna utgöra enen
mycketi ärinklusive kommunensinblandade, styrgruppen,Alla representant

stiftelse medbildaPlanerfortsättning.införentusiastiska att represen-enen
och aktivakommunenorganisationerna,frivilligadepensionärerna,förtanter

villighuruvida kommunen ärosäkerheten attbybor finns. Men är ännu stor om
på frivilligmåste allt skefallIfinansieringen.tillfortsättningsvis bidra annat

grund.
kommunenska drivas. Omverksamhetenvilken formfråga gäller iEn annan

halvtidstjänstfinansieraviljasannoliktdenmedel kommerbidrar med att en
årligfickhellre deskullei NärProjektgruppenvårdbiträde där. attför enseett

iverksamhetengottfinnande och stor ut-enligtdisponera attegetattsumma
själva.och pensionärernaorganisationernafrivilligadedrevssträckning av

det finnsförfortsätta,verksamhetenfalli allakommernågon form attI
imånga eldsjälar När.
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NOTER

lSe bilaga 3 för presentation intervjuadeav personer.28e Engberg a.a.
35e Booth 1990:12.
45e Jubileumsskrift Frälsningsarméns år,socialtjänst 100 1990:12.-5Se broschyren Omtanke, rehabiliteringsarbete bland missbmkare, odaterad sid.
63e Stockholms Stadsmission Sociala verksamheter 1991 Verksamhetsberättelse 1991, Natthär-

förbärget kvinnor.
78e Säfström 1992:2.
85e Stockholms Stadsmission Sociala verksamheter 1991 Verksamhetsberättelse 1991 för Mot-
tagningsbyrån.
9BRO Historisk 1992. Bröstcancerföreningarnas riksorganisation.
1°se ÅrsberättelseRSMH Spånga-Järva 1991.
l 18e Det här frånarbetar för Broschyr RSMH.
Se Sunesson 1992:8.
Se Spånga-JärvaRSMH Verksamhetsplanering 1992.
Se Sunesson odaterad sid 10.
Genom den rättighetslagen för svåramed funktionshinder lag stöd ochnya personer om-service till vissa funktionshindrade, fårLSS svåramed funktionshinder till biträderättpersoner-

personlig assistent, möjlighet hjälp frånmed ekonomiskt stöd försäkringskassansamt attav av
ordna assistansensjälv. Lagen i kraftträder l januari 1994.
1öBoendeservicedelegationenhar haft till uppgift stimulera utveckling samordnad bo-att en av
endeservice. Genom samordning ska bättre service och boendemiljö kunna skapas för alla,en

i synnerhet för långvarigtäldre, handikappade och sjuka. femårigUnder försöksperiodmen en
1985-1990, har delegationen förmedlat omkring 10 miljoner kronor till drygt 100 lokala utveck-
lingsprojekt.
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6 Socialtjänsten frivilligaoch
Västeråsorganisationer i och

Gällivare

Kerstin Isaksson

Syftet med detta avsnitt beskrivning tvåär kommuner, med tonviktatt ge en av
på socialtjänstens på och kontakter med frivilliga och organisationersyn som
bedriver direkt socialt arbete. I inledningen kort bakgrund visarges en som
förändringen socialtjänstens frivilligt arbete under de decen-av senastesyn
niema.

Frågeställningarna i huvudsak två: Den förstaär kommunernasrör officiella
politik frivilligt socialt arbete. Det gäller till exempel hur politikergentemot
och tjänstemän beskriver kommunens inriktning och ambitioner det gällernär
direkta sociala insatser bedrivs andra den kommunala socialtjänsten.änsom av

andra fråganDen vilka konkretaär uttryck denna politik delssig, formitar
ekonomiska bidrag och dels det gäller kontakternär och samarbete medav

föreningar direkta sociala insatser.görsom
Studien tvåi kommuner Västeråsgörs och Gällivare. De har valts förut att-

vi ska kunna visa likheter och skillnader mellan och liten kom-storen en
dessutom finns i olika delar landet och med olika politisk majori-mun, som av

i socialnämnden. tvåDe kommunerna skatet exempel i explorativses som en
med begränsad generaliserbarhet. Avsiktenansats med dessa exempelär att

visa tendenser och underlag för vidare diskussion och forskning.ge
Undersökningen baseras framförallt intervjuer med politiker och anställda

inom socialtjänsten. politikerDe intervjuats har varit från både socialis-som
tiska och borgerliga partier. Tjänstemännen har varit ansvariga chefer inom
individ- och familjeomsorg äldre- och handikappservice, handläggaresamt av
bidragsansökningar och socialsekreterare inom individ- familjeomsorgoch
Intervjuerna har kompletterats med genomgång beslut, utredningar ochen av
statistik socialtjänstens bidragsgivanderör och samarbete med föreningar.som
De lokala föreningarnas anslagsansökningar till kommunen har också ingått
liksom telefonintervjuer med lokalföreningar i den organisationsstudie isom
övrigt redovisas i kapitel 4.

För påperspektiv beskrivningen och den förändringatt ett skett ige som
kommunernas inleds kapitlet med heltsynsätt kort nedslag i social-göraatt
tjänsten under 1970- och 1980-talet. frånMed exempel två frivil-rapporter om
ligt socialt arbete vill påvi visa hur värderingar och förändrats under desynsätt

decennierna.senaste
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psykoterapiFrån leverpastej till1970-talet -

Söder-socialdistriktinågra socialarbetaregjorde1970-talet ettslutetI av
alkoholmiss-vårdresurser församtligakartläggningStockholmimalm aven

mångasåGenomgången visadeupptagningsområde.derasinombrukare som
organisa-frivilligaandrakyrkliga ochkommunala,statliga,enheter:35 olika

nykter-kommunaladenochsinaerfarenheterSocialarbetamastioner. egnaav
alkoholmissbrukarevårdenmed ochkontaktenibegränsningarhetsvårdens av

genomgången.tillbakgrundenvar
finner1970-talet. Delsförtypisktnågot myckettydligtvisarRapporten man

medarbetadeorganisationerde andrakände tillintesocialarbetarna somatt
genuintupphov tillkunskapendenområdet, dels ettimissbrukama att gavnya

kart-förSom underlaggjordes.insatserför alla derespektochintresse somen
defåfördistriktetmissbrukare i vartintervjuade vetaattläggningen man

olika slag.få hjälpsig förvände att av
etablerade, deorganisationer: dehuvudgrupperbeskriverRapporten tre av

i femmissbrukamaindelarMandoldadenbehovsanpassade och reserven.
ochsocialt utslagnatill demissbrukaredoldakontrolleradefrånnivåer

med dearbetarorganisationernafrivilligadetendens tillsigtycker attse en
utslagna.mest

miss-medmånga arbetarförvåning hurmedkonstaterarSocialarbetama som
tillfrån leverpastejerbjuda alltde harmycketoch hurdistriktetbrukare i att -

kontakter ochkunskap,hur litedeförundrasVidarepsykoterapi. över sam-av
verksamheter.mångatillbidragkommunenfinnsordning trots att gersom

tillvarata-bättresamarbete ochökatsocialarbetamaförordar ettSlutligen ett
tilllederstår huvudman. Rapportengande oavsett somsomvemresursernaav

finnsvilkaför visaresurskatalogSocialarbetama attgör somresurseratt en
områdetimissbrukareför

socialtjänstenochFöreningarna1980-talet -

diskuterasSocialtjänstlagentill denpropositioneniSåväl förarbeteni nyasom
inställ-positivfinnsAllmäntmed föreningar.samverkan settsocialtjänstens en

for-samverkan,medviktigtdetMan ärföreningarna.tillning att menanser
problemolöstbeskrivet ochoklartden ska ettför hur ärut ses somsemerna

delstudie5Socialtjänstprojektet4 iredovisassåfrån kalladedetI enrapporten
i dedelföreningarmedsamverkansocialtjänstensresultat rör som ensom

redovisar delsStudienföreskriver.lagenstrukturinriktade insatser en en-som
ioch tjänstemänpolitikerbesvaratsstrukturinriktade insatserkät avsomom

social-medgruppintervjuerdelsundersökningskommuner,fyraprojektets
föringår utvaldafyra kommuner är attfältassistenter. Deochsekreterare som
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Störrestad, Mellanstad, Förstad och Glesbygd.representera
frågorna inställningen tillför intressantaste kommunerna skaDe rör attoss ge

organisationer och föreningar.ekonomiskt eller stöd till lokala Svarenannat
betydligt tveksamhet till föreningsstöd jämfört medvisar det fanns störreatt en

åretunder första efter den inför-andra strukturinriktade insatser det lagensnya
så mångatill bidragande. Endast 65 % positiva ekonomiska ochvar som en

någotTjänstemännen till medtredjedel negativa eller tveksamma. ochvar var
positiva politikerna. Hela 21 % politikerna klart negativa tillän attav varmer

någottill föreningar. Socialdemokrater och folkpartister posi-stöd var merge
från övriga partier. tveksamma politikerna i Förstad.tiva politiker Mestän var

Både betydligt positiva till uppsökandepolitiker och tjänstemän var mer ar-
samhällsplanering exempel struktur-bete, fåltarbete och deltagande i som

Över positiva till dessa arbetsformer.inriktade insatser. 90 % var
tillfälle framföra andra synpunkter.enkäten fick de medverkandeI även att

såfrån styrning bidragenframkommer politikerna behov selektivDär ett av av
gårdessa särskilt till organisationer riktar sig till Manutsattaatt som grupper.

också kontroll hur föreningsbidragen används.behovettar av avupp
det gäller samarbete med föreningar har knappt hälften tjänstemännenNär av

erfarenhet knappt tredjedel politikerna. visar sig dedetta och Det attavav en
har erfarenheter samarbete positiva. Framförallt detär äregna av mersom

missbruksorganisationer samarbetat med. Konkret visar det sig oftasom man
fråga socialarbetaren informerat föreningen finns och hänvi-attattvara om om

fråntill den. beskriver hel del opposition myndigheter före-Mansat moten
sida och ömsesidig misstänksamhet, vilket medför konkretaningarnas en

problem i samarbetet.
problem socialtjänstens önskan insyn och före-Ett ärannat tassom omupp

ningarnas till självständighet. socialarbetama deras klienter harrätt attanser
svårt byråkratiskasig gällande i föreningar ofta och formella igöra äratt som

sig själva beskriver socialarbetama hinder i formsina mötestraditioner. Hos av
brist på kunskap och metoder för samarbete med föreningar.

årspeglar och attityder fanns för tio sedan ochRapporten synsätt som ger en
återspeglarintressant relief till det vi finner i kommunerna idag. Rapporten

socialvårdennågra problem fanns i under 1970-talet: isolering och be-som
pågår socialbyråns fyrakunskaper vad utanför Lika-gränsade väggar.om som

så offentligastark tilltro till den sektorn och dess möjligheterframkommer en
påverka förändra samhället. den historiska översikten i kapitel 8 finnsoch Iatt

till den frivilligtutförlig diskussion bakgrunden negativa synen ar-en om
offentliga sektorns möjligheter utbredd ändabete och till dentilltron varsom

1980-talet.fram till mitten och slutet av
återfinnsfrånutredningar delen 1980-talet positivI statliga senare av en mer

inställning och försök till precisa riktlinjer. Där talar viktenmer man om av
del det civila samhället, vilket definierasstöd till föreningar av somsom en

människor skapar för tillgodose sina behov ochdet sociala nätverk attsom
angelägenheter. drar slutsatsen Det civilabesluta i Man att:gemensamma
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samhället har alltmer undan expansion den sidan ochträngts statensav ena
andra.5påmarknadens den Utredningen understryker också ekonomisktatt

fårstöd inte medverka till organisationernas Samverkanverksamhet.att styra
får påinte heller inverka föreningarnas självständighet. förUnderlaget dessa
slutsatser redovisas inte, vilket anmärkningsvärt bakgrund deär mot storaav
kunskapsluckor fanns frivilligt arbete i Sverige. Utredningen kansom om ses

uttryck för trendkänslighet och avspeglar diskussioner i samhället.ettsom
gångFramförallt den uttryck för omsvängning iär ett att en synenvar

frivilligt föreningsverksarnhet.arbete och
Så såg alltså några årför bara sedan. tidigare opinionerdet Vi har visat hurut

områdeförändrats i mycket snabb takt deoch attityder inom detta under sena-
åren. Förändringen har dock främst kunnat avläsas i den offentliga debat-ste

frånpresenterad Statsvetenskapliga institutionen iEn nyligen Lundten. uppsats
kommuner.7någrabekräftar attitydförändring skett sydsvenskai Däratt en

framgår såväl politiker tjänstemän entydigt positiva till ökadäratt som numera
ingårsamverkan med föreningarna. organisationer med glädjeDe harsom

detta Ökade intresse. Beträffande detta finnssamarbete och former förnoterat
mångadock fortfarande frågetecken.oklarheter och

tvåbeskrivningen de kommunerna följer ska försöka bildI av som ge en av
fått någrade förändrade attityderna konsekvenser för den officiella politi-om

ken och för det praktiska sociala arbetet.

Västerås socialtjänst organisation mitt ien en om--
förändringsprocessvälvande

Västerås invånaremed sina drygt 120 000 Sveriges i åttonde kom-storlekär
Västerås gångenVid valet 1991 fick för första länge borgerligmun. en ma-

joritet kommunfullmäktige med moderaterna följt folk-i parti,störstasom av
påpartiet. det gäller socialtjänstens organisation och frivilligtNär synen so-

Västeråscialt arbete kan beskrivas modem kommun i det avseendetsom en
för organiserandet ochsöker former det sociala arbetet haratt man nya av en

påtaglig ingårförändringsvilja. detta intresse för frivilliga insatserI ett stort
socialt utanför den offentliga sektorn.och arbete

organisationSocialtjänstens

Från Västerås omorganisationårsskiftet 199293 genomförde stad storen av
så beställarutförar-mo-förvaltningar. Grundtanken den kalladekommunens är

ska fatta be-bygger politikerna bildar beställamämnderdellen att somsom
områden. organiseras iservice inom olika Förvaltningenslut kommunensom
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politisk del beställamämndstab och produktionsorganisa-en en gemensam
fåtttion. Beställningar verkställs i produktionsorganisationen, namnetsom

ingår socialtjänsten, kultur- och fritidsnämndenProAros. Där skolför-samt
valtningen.

organisationsmodellIden genomförts har de olika förvaltningarna ökadesom
frånmöjligheter fåbeställa anbud privata för ökadentreprenöreratt att en

kostnadsmedvetenhet och möjligheter till besparingar. Spelrummet för andra
aktörer kommunens produktionsorganisation borde rimligtvis bli ochän större

likaså.för frivillig verksamhet Grundtanken effektivitet kon-ochärutrymmet
kurrens lika villkor det privat företag, kommunal för-äroavsett ettom en
valtning, frivillig organisation eller någon utförare lägger anbud.en annan som

ocksåsyfte modellen tydliggöraEtt med stärka och politikerrollen.ärannat att

Kommunens politik frivillig verksamhetgentemot

Enligt de handläggare arbetat med föreningsbidrag årenunder de senastesom
gåtthar utvecklingen insyn, styrning och bedömning bidragen.mot mer av

någotTidigare bidragen relativt schablonmässigt och ökades årvarje igavs
takt inflationen. Föreningarna årmed anpassade sig till detta och ansökte varje
ganska rutinmässigt fanns avsevärda brister iDet översikt överom mer pengar.

kontrolloch bidragen. Beslut bidragen fattades olika nämnderav om av som
ställde olika krav. Vissa föreningar, Röda korset och Länkarna, special-som
behandlades, bland för de hade goda kontakter med politikerna. Derasannat att

påkrav självständighet och ovilja till ifrågasattessamarbete med socialtjänsten
inte. Detta har förändrats, mycket till följd ökad kostnadsmedvetenhet,av en

behov besparingar och förändrad på föreningarna.ett av en syn

Nya riktlinjer

Redan 1990 fanns det beslut och samordning riktlinjerna föröversynom en av
Västerås.bidrag till föreningar i blankett ocksåEn för ansökningarna infördes

vid den tidpunkten. En utredning kommunens stöd till föreningslivetom
för1992-03-11 ligger till grund de förändringar skett.som

utredning har lagt fast flera viktiga förändringar.Denna Bidragen ska förenk-
utgårlas handläggas föreningsbyrå. Riktade bidrag efteroch särskildav en

prövning i ansvarig nämnd i första hand till ungdomsföreningar, ävenmen
fåvuxenföreningar med särskild social inriktning kan ekonomiskt stöd. En

såomprioritering ska därför ske i första hand bidrag till ungdoms-att man ger
verksamhet. hade ambition successivt dra bidragen tillMan även atten ner

ocksåpensionärsföreningama. fick minskade bidrag under 1992,Dessa men
fråganpolitikerna oeniga i och har beslutat inte ytterligare skäraattvar nu ner



176 Socialtjänsten och frivilliga Västeråsorganisationer och Gällivarei

bidragen. förInsatser ungdomar viktig förebyggande verksamhet i detses som
sociala arbetet. Ambitionen med den förändringen främsthar varitstora att
förenkla regler och bidragshandläggning. Frihet självständigt hantera tillde-att

ocksålade bedöms viktigt.resurser som
Från såledesoch med 1993 handlägger föreningsbyråsärskild alla ansök-en

ningar bidrag. Beslut fattas dock i olika nämnder, och handläggarna harom en
frånmed respektive beställamämnds stab sin hjälptill förrepresentantergrupp

beredning och samordning. ingår också frånI anställda park- ochgruppen
idrottsförvaltningen.

Handläggarna den ändrade inriktningen lett till politikerna stäl-att attmenar
ler krav uppföljning tidigare. Dels ställs påkrav ansökningarna,större än

får föreningarendast med utsedd styrelse, dels krävs redovis-görassom av en
fårning hur nivå måsteanslagen De bidrag vissanvänts. över ävenav som en

särskild revision.acceptera en
Chefen för beställarstaben föreningarna totalt har drabbatsatt settmenar av

besparingar i mindre utsträckning vad gäller för kommunens verksam-än som
het. Samtidigt har sedan 1992 ändrat reglerna för de kommunens loka-man av
ler används olika organisationer. Tidigare ingick lokalhyra i kommu-som av

frånbidrag, 1992 betalar föreningarna löpande hyra och förenings-nens men
stödet riktas renodlat kontantstöd. innebär föreningarDetta de flestamot att

fåtthar högre kostnader och bidragen totalt allt blivit mindre.att trots
Politikerna i de nämnderna ska lägga fast riktlinjer och besluta kom-nya om

politik frivillig verksamhet. finnsDet allmän positiv in-gentemotmunens en
ställning till frivilliga organisationer och till bidragsgivning. Samtidigt finns ett

behov besparingar i kommunens budget ocksådrabbar alla destort av som -
frivilliga fårorganisationer bidrag till sin verksamhet. antal föreningarDetsom

också på år.söker anslag har ökat finns politiskDet uttaladsom senare en
enighet det bra med frivilliga organisationer, framföralltäratt ettom som

till insatser.komplement kommunens Samtidigt politikerna intresseradeär av
möjligheten privata och frivilliga i utsträckning kon-störreatt engagera genom
traktering.

Översikt frivilligöver olika bidrag till verksamhet

bidragsformer finns för främstDe närvarande generella bidragär typensom av
påtill föreningar. Storleken bidragen beror antalet medlemmar ochsom ges

deltagandet aktiviteter föreningen anordnar. föreningsbidrag,i Dessasom som
oftast inte direkt socialt inriktade, till exempel bidrag till idrottsföre-är är

kultur-ningar, politiska partier och och fritidsverksamhet och i huvud-annan
år.sak till ungdomsverksamhet där deltagarna mellan 0 och 20 Iär samman-

ingårställningen pensionärsorganisationer.även
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fritidsorganisationer.Tabell 1. En översikt bidrag till kultur- ochöver

Totalt bidrag
organisation 1991 1992Typ av

547 400 824Politisk 427
262 959439 310Nykterhet

704 326Religion 749 338
464 458 412 180Scout

6 489 216 6 163 244Idrott
265 843 289 099Invandrare

43 698 20 109Kultur
614 935 163 666Pensionär 1 1

Övriga 789 868803 972

ingårdessa totalsiffror grundbidrag och bidrag för antalet deltagare i före-I
ledarutbildningsbidrag, informationsbidrag och lokalbi-ningens aktiviteter,

framgår beslutade nedskämingen bidragen till pensio-drag. tabellen denI av
miljon Framförallt det lokalbi-närsorganisationema med halv kronor. varen

drag och lokalsubventioner skarssom ner.

inriktade bidragDirekt socialt

gårframförallt till direkta sociala insatser delsriktade bidragen deDe är som
handikappområdet, dels inom individ- och familjeservice.inom äldre- och

Översikt bidragTabell 2 riktadeöver

Totalt bidrag
1992 1993organisation 1991Typ av

000 3 712 000 3 809 300Sociala organisationer 3 241
625 623 000268 760 790Handikapporganisation 1
600 600 500000Handikapporg. ungdomsv. ca-

från så1992handikapporganisationernas bidrag delatsObservera attatt upp
går Skälet tilltill ungdomsverksamhet.klart urskiljer hur mycket somman

från år.detta Totaltprioritera ungdomsverksamhetbeslutet särskiltdetta är att
alltsåföreningar 809 000till direkta sociala insatser i 3bidragen 1993utgör

familjenänmden fastlade riktlin-Individ- ochfyra miljoner kronor.nästan egna
så i december 1992. Ibidragsansökningarför bedömningenjer sent somav

framgår bidrag kan till barn- ochallmänna principenriktlinjer dendessa att ges
social inriktning.med särskildoch till vuxenverksarnhetungdomsverksamhet
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Faktorer föreningen har socialpolitisk opi-ochväger ärtungtsom om en
nionsbildande verksamhet och arbetet riktas till de socialt utsattamestom

i samhället. Prioriteringen ungdomsverksamhet har tilllettavgrupperna en
frånför sociala insatser delökning anslaget 1991. En denna ökning harav av

frånförmodligen tagits pensionärsorganisationerna.
får speciella, riktade bidrag för verksamhetDe organisationer social ärsom

till klientinriktade verksamheter, där individ- och familjenämnden vill90 % ha
möjlighet hur bidragen används. innebär inteDetta nämndenstörre att styra att

får blanda sig i föreningarnas interna arbetet eller verksamhet.
flesta föreningar vänder sig till alkoholmissbmkare. deDe dessa Förutomav

Elimföreningen,religiösa organisationerna Lewi Petrus-stiftelsen, Frälsnings-
såarmén, dörren och finns antal klientföreningarDen DKSN-RIA,öppna ett -

också någraRSMH och Länkarna. finns lokala föreningarALRO, RFHL, Det
fråninitiativ och enskilda, stöd frånhelt bygger utansom engagemang

någon frånriksorganisation: Kopparstugan medlemmar friställdaärt ex vars
långtidssjukaVändpunkten organiserar ordnarOutocompo Copper, ochsom

Västeråsaktiviteter för och Motorsällskap motorsportföreningdem ärsom en
driver ungdomsprojekt.ettsom

fårDessutom litet antal föreningar bedriver opinionsbildande verk-ett som
fårstöd. föreningar frihet använda välsamhet Dessa större näratten pengarna

fastslåsansökan beviljats. i riktlinjerna särskilt viktigt med tankeDetta som
betydelsen fri opionionsbildning.av en

fåttalla de föreningar riktade bidrag 1993 gäller de skaFör 23 attsom ges
möjligheter till stöd. ska deras verksamhet följasDessutom kommunensupp av

föreningsbyrånhandläggare vid framförallt missbruksenhetenoch i ProAros.
nytillkommet villkor förknippas bidragsgivningenEtt med ärannat attsom

får måste genomgåföreningar 300 000 i bidrag särskild revision.översom
föreningar Ytterligare föreningDetta gällde under 1993. tvingadessex en

genomgå bokföringen.revision efter oklarheter i

Samarbete och frivilligt verksammamellan kommunen

föreningar finns mindreFörutom kommunen stöd till eller organise-att ger mer
olika former. De fasta formerna för samarbetesamarbete i utgörs ettrat av

handikappfrågor.pensionärråd samrådsgruppoch i Inom individ- ochen
samrådsgruppfinns skötsfamiljeomsorgen ProAros. Den har ut-som aven

från 1980-talet till bli fast mötespunkt för före-vecklats slutet 15att enav
gång månaden.ningar arbetar med missbrukare. Gruppen träffas iensom
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Missbruksenheten

hur samarbetet och kontakternaPersonal vid missbruksenheten berättar om
på kontakter och samarbeteökat sedan mitten 1980-talet. Synensuccessivt av

någonfrån både föreningarnas sida. villeförändrats politikernas och Närhar
årsamrådsmöte för 5-6 sade politikerna nej med hän-sammankalla sedan,ett

dåtill självstyre. Nykterhetsföreningarna ochvisning till föreningarnas rätt
klientorganisationerna tradition varit negativa till samarbeteharspeciellt av

från inställning finns fortfa-för mycket inblandning kommunen. Dennaoch
håller Västeråssig utanför. I det Län-hos vissa föreningarrande kvar ärsom

fristående. alkoholister räknar sig intevill Anonymakarna som envarasom
bidrag för sin verksamhet.mening och kan därmed inte sökaförening i formell

fått bilda stödföreninghar dock hjälpmissbruksgruppenGenom attman en
få frånbidrag kommunen bland till lo-för visstResursgruppen, att annat en

kal.
missbruksenhet har RIA och ALRO lokalerkommunenshusI somsamma

missbrukare, och kontakterna med dem Endagverksamhet förmed är täta.
bå-många i personalen varit anställda länge och kännerviktig anledning är att

föreningarna.arbetar frivilligt eller anställdamissbrukare och dede är avsom
ocksåVästerås avtal med flera föreningsdrivna institutioner därstad har man

dit. finnsdisponeras missbrukare remitteras Detbetalar för platser av somsom
pådrivs RFHL detta Ett inack-dagverksamhet för missbrukare sätt.avsomen

missbrukare drivs helt Frälsningsar-orderingshem, Malmahemmet, för äldre av
organisationer har kommunen krävtdiskuterat avtal med dessamén. När man

förslagmed facket och följa fackliga avtal. Detska förhandlaatt somman
Malmahemmet visade sigpresenterade för bemanningFrälsningsarmén av

scheman det fick tillemellertid så billigare kommunensmycket gängseän att
bemanningsplaner.följd kommunen förändrade sinaatt egna

Barn och ungdom

Vårdbassocialbyrå Ungdom, stödjer ekono-för ungdomar,I kommunens man
Västerås motorsäll-i riskzonen, bedrivsungdomarmiskt projekt förett som av

innebär kanavtal med VMSharskap VMS. Kommunen attett mansom
anställd bilmekaniker handmotorklubben därungdomar tillskicka sju taren

positivt fritidsintresse. Upp-Syftet demdem. är motorsport ettatt somgeom
ochsköts Ungdomsgruppensker med ungdomarnaföljningen vad avav som

beskrivs verksamheten ochkapitel 6beskrivs positiva. Iresultaten sam-som
ingående samarbetar medManmed kommunen ävenarbetet sätt.ett mer

för ungdomar i kommunen. Inomfritidsverksamheterföreningar harandra som
kontakt-arbetarvidare ungefär 25finnsUngdomsgruppen personer som som
har kon-i kommunenTotalt finns 295för ungdomar. sompersonerpersoner
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taktperson eller kontaktfamilj. insatser liggerDessa i tillgränslandet frivilligt
arbete eftersom den visserligen avlönas, mycket symboliskt med ungefär 1men

månad.500 kronor Att kontaktperson bygger har socialtatt ettper vara man
och har beredskap för sociala insater vidgöraatt attengagemang man en

sidan ocksåordinarie arbete. finnsDet helt oavlönad kamratstödjandeav en
verksamhet innebär äldre ungdomar sig fungerarochatt tarsom an yngre som
stöd för dem fritiden. Ungefär åtagit50 ungdomar har frivilligt sig denna
uppgift socialarbetama i Ungdomsgruppen tagit initiativ till.som

Äldreomsorg

VästeråsInom äldreomsorgen har i gjort försök Väntjänstverk-medman en
samhet, påbygger pensionärer hjälper varandra. Iatt ett nyrenoveratsom
område sådani staden har verksamhet vuxit fram, pensionärer självaen som
tagit initiativ till. driver bland områdetMan café i och hemtjänstenannat ett
finns med i verksamheten. försök föraEtt modellen tillöveratt ett annat om-
råde visade sig problematiskt. Där kände inte pensionärerna i likavarandra stor
utsträckning hade någonoch inte heller lokal samlingspunkt.man som

Sammanfattning

Sammanfattningsvis frånkan samarbete och kontakter med föreningar kom-
sida område undertycks stark utveckling. Detettmunens ses som som vara

finns intresse, konkreta och strategiska planer för samarbeteett stort ärmen
inte såvanligt länge. Det utvecklade och medvetna finnssamarbetetännu mest

missbruksområdet,inom där det tradition funnits frivilligt verksamma inomav
både klientorganisationer och kristna föreningar. skälEtt till samverkanatt
tycks fungera där kan det lätt kristna värderingar och klient-äratt attvara se
perspektivet värdefulla alternativ till socialtjänstens verksamhet. harDettasom

både frånmed tiden lett till ökad respekt kommunens sida för de insatser som
andra de offentligt verksamma och vid kontakt ochgörs än störreav en vana

samarbete.
Inom andra delar individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen finnsav

växande intresse inte erfarenhet kontakter och samarbete.ett men samma av
svårigheterför med sig tjänstemännenDetta handskas medär attsom ovana

och ibland konkurrensförhållandetycks det finnas mellan kommunernasett an-
ställda och de frivilliga. Erfarenheterna ökar dock de projekt och försökgenom

Det ekonomiska för denna metodutveckling tycksgörs. utrymmet typsom av
dock begränsat.tyvärr vara

Politikerna beskriver det viktigt initiativet från invånarnakommer el-attsom
från någon förening,ler och detta tycks riktig slutsats försökvara en av som

år. gåttgjorts kommunen förslagNär med föreningar skaut att tasenare om
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måste samarbete skapasLikasåfungerat.det inteverksamhet harvissöver en
grunden för dennasjälvadeteftersomfrivilligt,helt ärknytaskontakteroch

och kon-användsbidrageninsyn i hurbehovKommunensinsatser.typ avav
självständig-behovföreningarnaskonflikt medikommadem kantroll över av

politikernagår enligtförhandlasochdiskuteraskanvadförGränsenhet. som
ideologi.föreningarnasvid

tillförsökförnyelse ochGällivare kommun -
omprövning

Ungefär bor iinvånare. 19 000000har 22länNorrbottensiGällivare kommun
landsbygdenövrigaochMalmbergetoch runtGällivarecentralortema om-

domi-socialdemokratiskvänsterinriktadstarkmycketharkring. Kommunen en
fjärdedelungefärpartierna harborgerligalång tillbaka. Detidsedan avennans

mandatperiodema.under devaritså det ioch har senastemandaten sättstort
organi-socialtjänstensdet gällervanlig kommunganska närGällivare är en

socialnämndenpolitikerna iSocialtjänstenarbetsfonner.ochsation styrs av
avdel-administrativmed hjälpsocialchefledsförvaltningenoch enavav en

och familje-individ-hemtjänstindelas i barnomsorg,Verksamheten samtning.
service.

ochkommunerflesta andrai deliksomtydlig härpåKnappheten ärresurser
intresseökatnödvändig. Ettblivitkostnaderallatillhar lett översynatt aven

medliksomfältetdet socialainomfrivilliga insatser nyttanoch uppmuntran av
år.undertendensertydligasamarbete är senare

verksamhetfrivilligpolitik gentemotKommunens

skulleförvaltningensocialnämndenipolitikernabegärde attbörjan 1991I av
för för-principernaochföreningarbidrag tillförreglernaöversyngöra aven

följdeutredningIdenlokalkostnader.ochverksamhets-delningen mellan som
Bidrag tillföljandebidragsansökningar sätt:handläggningenbeskrivs av
handläggsschablonmässigt ochpensionärsorganisationer skerochhandikapp-

både grundbidrag,handikappföreningartillBidragförvaltningen. somgesav
får bidragPensionärsorganisationemaservicebidrag.ochaktivitetsbidrag per

beslu-Socialnämndenlokalkostnader.förbeloppfastlagtmedmedlem samtett
medanpensionärsföreningar,ochorganisationersocialatillbidragtar om

handikapporganisationema.sköterkommunstyrelsen
insatssocialnågon formföreningarprioriterar görKommunen somavsom

ochnykterhetsorganisationerunder kommunensfaller t exansvar,annars
funge-arbetesocialtdirektstödjavillinnebärDetKvinnojouren. att somman

socialtjänsten.alternativ tillellerkomplementrar som
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För föreningarna fåska måstebidrag de år.ansökan varjeatt göra Dess-en
måste de lämna uppgifter verksamhet och årsredovis-medlemsantal,utom om

ning och revisionsberättelse. finnsDet ingen färdig blankett för bidragsansök
ningar de formuleras fritt och kan därför skiftande kvalitet och in-utan vara av
nehåll.

Många föreningar får bidrag till lokaler. Sådanaäven lokalbidrag denutgör
delen den totala bidragssumman,större 58 % 42 % till andra delarmotav av

verksamheten. Eftersom ståttkommunen för lokalkostnaderna mångahar före-
ningar och dyra lokaler skulle kunna utnyttjas bättre i samverkanstora som
med andra föreningar. Utredningen måste diskutera klarare reglerattanser man
och riktlinjer för bidragsgivningen för både pensionärsföreningar och sociala
organisationer och lokalbidragen för alla föreningstyper.överse

Politikerna i socialnämnden reglerna nödvändigöversynen ärattmenar av
måsteoch ställa påkrav redovisningsträngare verksamhetenatt närman av

måstekommunen besparingar. Det har varit lätt fågöra tidigare,att pengar
1992 har alla socialt inriktade föreningar fått mindre och inte hel-men pengar

ler för 1993 blir någradet höjningar. Handikappföreningarna i fortsätt-ska
ningen få bidrag via kommunstyrelsen och socialnämnden vill förändra regler-

för pensionärsföreningama så de blir kopplade till aktiviteter i stället förattna
till medlemmar. Formerna för det dock inte klara och pågår.diskussionerär
Vissa föreningar skeptiska till förändringen, framföralllt deär mindre kansom
förlora svårtomläggningen. Det hitta bra bådeär att ett system som passar
för småoch föreningar.stora

Översikt bidragöver till frivillig verksamhet

Gällivare kommun har hittills varit relativt med bidrag till föreningar. Igenerös
den ovannämnda utredningen jämförelse medgörs andra kommuner i Norr-en
bottens län där beräknar 67 kronor invånare i Gällivare i bi-attman per gavs
drag under 1990. Detta mycket andra kommuner i länet,avsevärt änvar mer
där låggenomsnittet i flera fall betydligt under 40 kronor invånare.per

Översikt 9Tabell 3 bidragöver

Typ förening 1990 1991 1992av

Handikappför. 478 379 262 800 297 496
lfensionärför. 556411 119 484 101 592
Ovriga socialt inriktade för. 608 805 525 000 562 000

Totalt 498 5001 907 284 961 088
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fritidsförvaltningenfritidsföreningar sköts ochochBidrag till idrotts- upp-av
både till medlemmar ochgår för 1992. bidragungefär 700 000 Dessatill ges

bidrag för aktiviteter blandaktiviteter, med högreföreningar med olikatill ett
tonåren.iflickor

åren fått minskadedehar undersocialt inriktade föreningarnaDe senaste
frånundantag denna tendens.tabellen1992 enligtbidrag även ettovan varom

hyreskostnader för lokalerhöjning berodde höjdadelen dennaStörre av
hållet samarbetsprojekt mellan kommu-bekostar. Etthelt ochkommunensom

också för 1992.höjda anslaglänkförening fickoch ennen
hår-bedömningen överlag blivitdockSåväl tjänstemänpolitiker attansersom

hur ansök-föreningarnas verksamhet,kontrollhardare. Man större överen
exempel detta Kvinno-föreningarna fungerar. Ettskrivs och hurningarna är

den ekonomiskafått 1991. Skäletmindre anslag 1992jouren än attvarsom
omfatt-verksamhetensdålig i ansökan, oklarheter fannsredovisningen omvar

beviljadesombildning styrelsenfungerade inte bra. Efterstyrelsenning och av
Ävenlägre belopp tidigare.anslag medemellertid Kvinnojouren änettmen

Övervakarföreningen ficksamhällsarbetare tidigareföreningen Frivilliga av-
före-låg beloppsökt och kvaranslagmindre änsevärt samma somman

oklar och det tveksamtansökangående år. Motiven för detta attatt varvar var
bestått beslutet blev föreningenKonsekvensenverksamhetenvad attav

med verksamheten. Tjän-hotade med upphöraförfördelad ochkände sig att
bedömningen ansökanhar uttryckt tveksamhetförvaltningenistemän avom
socialt arbete bestodkänd och gjorde viktigtriktig. Föreningen ett somvarvar

kriminalvårdens borde därigenomklienter ochkontakter med uppmuntrasav
på oklartfrån dock skrivenkommunen. Ansökanmed föreningsbidrag ettvar

verksamheten.därför inte rättvisaochsätt gav

verksammaoch frivilligtmellan kommunenSamarbete

ocksåtycksoch därgår tillanslagen nykterhetsorganisationer,De största
får dels denföreningar bidragsamarbete. Definnas viss tradition ärsomaven

länkföre-finnsklientorganisationer. Detdels flera lokalaochkristna RIA tre
något inriktning.Malmberget med olika Ano-Gällivare ochningar i tätortema

får ändå sinabidrag tillföreningräknas intealkoholister mensom ennyma
lokalkostnader.

inte villdestark självständighet,traditionLänkrörelsen har gör attsomenav
finns dockfinns föreningarEftersom detmed kommunen.in i samarbete tre

inbjöd till1989mellan dem. När kommuneninslag konkurrensäven ett enav
såinstitutionsvård,alternativ tillprojekt meddiskussion ettatt starta ettom

tvåingå planeringsstadiet. De andraredan ide föreningarnavalde atttreen av
förhållandesjälvständighet isinoch villelänkföreningama värnastörre omvar

föreningen komVerdandi med,diskussionen fannstill kommunen. I även men
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i konflikt med kommunen vilken inriktning och verksamhet skulle be-om som
drivas institutionen och kom därför inte delta i arbetet.att

Resultatet diskussionen blev Strömgården, invigdes 1990. Detatt ärav ett
allaktivitetshus med olika verksamhet för missbrukare. Under dagtidtyper av
finns arbetslag 4-6 arbetar inom kommunen blandett annatpersoner som

vaktmästarlag för barnomsorgen. Fritidsverksamheten för de missbrukaresom
bor institutionen sköts helt Länkarna, och ingen anställd personalsom av

finns i huset efter klockan och17 helgerna. Länkarna vill gåinte in i social-
tjänstens arbete under dagtid sköter istället fritidsverksamheten. De ord-utan

till utflykter,exempel bingo och verksamhetenNär visat sig fungeranar resor.
och bra resultat har de andra länkföreningamaäven anslutit sig.ge en av

Samarbetet beskrivs väldigt konstruktivt och byggde på medvetensom en
frånstrategi missbruksavdelningens chef. sinI ansökan bidrag för projektetom

till socialstyrelsen beskriver han för de anställda tjänstemännensgränserna ar-
bete med missbrukama och visar på det finns för insatser frånutrymme som
frivilliga påorganisationer följande sätt:

både förståendeTrots och engagerade yrkesarbetare kan socialtjänsten inte
erbjuda den djupa beståendeoch gemenskap sårbarainte minst männi-som
skor behöver. Det därför viktigt socialtjänsten sökerär samarbete medatt
den informella många företrädare, folkrörelser och andra ideelltomsorgens
arbetande organisationer för tillföra verksamheten kvaliteter,att som annars
går förlorade gemenskap, ömsesidigt stöd. Samarbetet måste dock utfor-

utifrån medvetenheten den ideella organisationen ellerattmas om mer
mindre påställer krav den erhålleröppet stöd också solidariserar sigatt som
med dess värderingar eller i alla fall låta påverkas.sigaccepterar att

Avslutningsvis han generellt kommer det fördjupadesäger samarbetet mellan
socialtjänsten och ideella organisationer leda till fler arbetsuppgifter iatt att
förtroende kan skötas de frivilliga organisationerna. Detta harsynsättav
kommit prägla kommunens samarbete med Länkarna Strömgården. So-att
cialtjänsten sköter dagverksamheten och Länkarna fritidsverksamheten, var

bibehållenoch med integritet och respekt för den andres arbete och för deen
olikheter finns.som

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns organiserad samverkansform i kommunensen pen-
sionärsråd. Ett samarbetsprojekt inleddes ordföranden i denystartat av en av
lokala PRO-föreningarna. initiativHan till försök med förebyggandetog ett
hälsovård för pensionärer i kommunen nyligen kommit igång. Projektetsom

påbygger samarbete mellan kommun, landsting och pensionärsorganisationer.
Socialförvaltningens huvudintresse aktivera befolkningenattvar grupper av
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ståridag utanför föreningslivet och förbättra dessa hälsositua-som gruppers
tion. föreningslivet hoppas socialtjänsten nåGenom särskilt be-grupper som
höver dessa aktiviteter.

Hemtjänsten har haft praktiskt samarbete med RIA för deäven ett mest ut-
alkoholmissbrukare behöver hjälp såoch tillsyn i hemmet. De kalla-satta som

de träffpunktslokalstödsamaritema hade där hade dagverksamhetävenen man
för missbrukare tillsammans med RIA.

Ungdomsverksamhet

I juni 1992 kommunfullmäktige ungdomspolitiskt handlingsprogramantog ett
huvudsyfte förebygga missbruk och kriminalitet. Statistiken hadeattvars var

Gällivare fler ungdomsbrottslingar andravisat hade kommuner. vik-Enänatt
tig inriktning i detta har varit arbeta med ungdomarna och medve-attprogram

verka via de organisationer finns. Ett konkret resultat hittills ärtet ettsom
hus centrala Gällivare, Stacken, invigdesUngdomens i i juni 1992.som

gammal gymnastiksal och ska fungeraDet är renoverats natt-en som som som
lokal för år.café och musik och för ungdomar 16överteater

mångaSammanfattningsvis kan Gällivare liknar Västeråssäga sättattman
det gäller socialtjänstens kontakter och samarbete med frivilliga. Inomnär

missbruksvården har föreningarna funnits inom fält under relativt långsamma
vilket dettid, lättare hitta samarbetsformer. Gällivare har fördelargör att som

liten kommun fåmed möjlighet överblick och kontakter.större tätareatten
Kanske kan då fånga frånlättare och tillvara initiativ frivilliga.taman upp

detTrots detta uppenbart det behövs erfarenhetsutbyte och metodutveck-är att
ling här.även

på socialtjänstenFöreningarnas samarbetet medsyn

vårI undersökning organisationerna och deras verksamhet beskrivs iav som
också ingått telefonintervjuer samtliga lokalakapitel har med föreningar4 det

fått Västeråskommunala bidrag i och Gällivare. Det vi kan tillfogagör attsom
påföreningarnas kommunen till det material hittills presenterats ut-syn som

ifrån perspektiv. det redan anslagens omfatt-socialtjänstens Utöver vet om
beskriva verksamhetens inriktning och föreningarnasning kan vi även syn

ställer.de krav kommunen
fått få, någraföreningar Gällivare kommun bidrag relativtDe i ärsom men

Västerås återspeglarskillnader märks skillnadernatendenser och gentemot som
relativti kommunernas politik. Föreningarna i Gällivare samstämmigtuppger

frånmåste få kommunen.de vissa anpassningar för anslag Mangöra attatt
också har ökat sina krav och bidragen förmärker tydligt kommunen attatt
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fåttminskat. Endast förening har bidrag och detflertalet föreningar har en mer
ingårlänkföreningama i praktiskt samarbete med kommunenär ettsomen av

fåttStrömgården. Frivilliga samhällsarbetare i Gällivare har bidragen min-
så föreningen organiserarkraftigt de funderar läggaskade attatt ner som

minskningar beskriveroch övervakare i kommunen. Trots dessakontaktmän
specifika kravflertalet föreningar kommunen har eller särskild kontrollinte att

de generella bidragsreglema gäller alla.kopplad till bidragen utöver som
Västerås tydliga skillnader mellan föreningarna i hur bidragendäremot finnsI

något fåttvariation i ökade eller minska-fördelats. finnsDet större om manen
fått relativtAntalet föreningar begränsat,de bidrag. ärsom mera pengar men

på nivå minskningen lika generellmånga oförändrad och inteligger kvar ären
dock bidragen minskat för fler föreningari Gällivare. Det verkar somsom om

Västeråsåren skillnad kommun har speciellainnan.1993 En ärän attannan
bidragen föreningarnainslag kontroll hur användskrav och änöver avavmer

ekonomisk redovisning och kontaktpersonerskerGällivare. Det somgenom
någonföreningar har dock inte märktverksamheten Allaföljer närmare. av

farhågorhar detta inför framtiden.kontroll ännu, ommen
Från Västerås föreningar vill avtal ochbeskriver flera kommunen göraatt

beskriver hur de eller mind-verksamhet föreningarna. ALROföra över mer
påtvingats svårigheter klara ekonomiskaavtal efter ha haft denatt attett avre

Västerås motorsällskap VMS har känt sig tvingaderedovisningen. att accep-
fåutformas för de ska anslagkrav hur verksamheten ska deatttera som

Frälsningsarménetablerade organisationer Röda korset, ochbehövs. Stora som
erfarenheter anpassning och kontroll.länkorganisationen har inte avsamma

två sammanfattningi ochTendenser kommuner -
slutsatser

Västeråstvå ochfinns mellan kommunerde skillnaderTrots stora som som
ändå förvånansvärt mångafinna intressanta likheter. DetGällivare kan man

både politik i kontakter medutvecklingen kommunernas ochfinns likheter i av
bedriver frivilligt socialt arbete.organisationer och personer som

på sociala insatservi kan dra deförsta slutsatsenDen görsär att som avsynen
rådapositiv. verkar betydande politiskha blivit alltmer Detfrivilliga tycks en

båda frivilligt arbete bör stödjas ochenighet i kommunerna uppmuntras.attom
sågenerelltmånga naturligtvis denna uppskattning funnits länge,harHos men

två under dede kommunerna förändring i positiv riktningbeskriver i enman
åsikter gjort möjligt för politikernaåren. i politiska har detEnighetensenaste

bådabidragsgivningen de kommunerna. Deoch förnya iomprövaatt synen
fåtttill föreningar har i utsträckningbidrag förutallmänna större gesom gavs

försocialt inriktade frivilliginsatser tillriktade bidrag tillplats för är nyttasom
kommunen.
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Förändringen har hittills kanske främst tagit sig ideologiska uttryck hål-men
ler pågradvis igenom i den politiktränga eftersträvar och vill bedrivaatt iman
kommunerna. Det intressant tillfällighetär inte kände bådetill atten som
Västerås och Gällivare har tradition frikostigt bidragsgivande till före-en av
ningslivet. Utredningen i Gällivare beräknar 67 kronor invånare årochatt per

tillanvändes detta under 1991 och motsvarande siffra i Västerås ungefär 47är
kronor.

Vid intervjuerna med politiker har inte ståttoenigheten i dencentrum, men
ändåkommer fram frågor.i vissa Ett långtexempel hur ska i kravenär man

på föreningarnas direkta sociala fråganinsatser i föreningsbidrag. Ettattom ge
värderingen kommunens insatserär jämfört med privata eller frivil-annat av

liga insatser. innebärDet inte klart tagit ställning till det finnsatt man om
några fördelar med olika verksamheter drivs i kommunal regi, vadatt som
behöver kompletteras eller vad kan privata företag ellerersättas frivil-som av
liga insatser. VästeråsI avgörande förändringär genomförd i och med denen

organisationsförändringen i riktning köp- och säljsystem där ökadstora mot ett
konkurrens viktigt inslag. Dennaär organisation dörren förett öppnartyp av

privata, frivilliga eller andra de funktioneratt entreprenörer ersätter som so-
cialtjänsten traditionellt haft. intryckEtt det finns behovär politiskaatt av
strategidiskussioner i samtliga partier det förhållningssättgällernär till frivil-
liga sociala insatser.

Ytterligare likhet i de båda kommunerna bidragsgivandet längeär skettatten
slentrianmässigt. Reglerna har varit målsättningengivna, med bidragenmen
har varit oklar och uppföljning har inte viktig och ibland till och medansetts

brott föreningarnas till självständighet. Ensetts ett rätt omprövningmotsom
har dock skett i Västerås, fråganoch utreds och diskuteras i Gällivare. Ett skäl
till denna förändring otvivelaktigt kommunernasär försämrade ekonomi som
gjort det nödvändigt i detalj granska alla utgifter. I denna granskning haratt
också föreningsbidragen hamnat under luppen, och krav insyn, uppföljning
och kontroll har kommit fram bådai kommunerna. Samtidigt har börjatman se
de fördelaruppenbara finns med tillvara människorsatt tasom engagemang
och vilja obetalda insatser.göraatt

De förändringar diskuterar och delvis ocksågenomfört har flera likheter.man
Båda kommunerna utreder förslag målsättningartill klarare med bidragen. Det
finns inriktning stödja direkta sociala insatser fungerar al-mot atten som som
ternativ eller komplement till socialtjänstens verksamhet. Följden bliregen en
ökning de riktade bidragen bekostad bådade generella. I kommunernaav av
har prioriterat ungdomsverksamhet, och de generella bidragen tillstoraman
pensionärsorganisationema har blivit omdiskuterade ifrågasätta.och Förslag
till förändringar och nedskärningar har dock starkt motstånd.mött ett



Västerås och Gällivarefrivilliga ioch organisationerSocialtjänsten188

konfliktochKontroll, kontakt

uppföljning hurkravenbidragsansökningar ochökade kontrollenDen avav
social-till kontakter mellanmånga anledningarsigför medbidragen används

förstås Bakomfördel.fall dettade flestaföreningarna. Ioch ärtjänsten en
frivilligverksamhet.inriktadstödja socialtförgenuint intressefinns attett

Ökade möjligheterkunskaper ochockså ömsesidigatill bättrelederkontakter
Än kontakternaökadedock deså länge kanerfarenhetsutbyte.till attseman

också antalmed sig ökatoch de föruppföljning,kontroll ochoftast ettrör
konflikter.

såväl bidragsgivning samarbetedet gäller ärgrundkonflikt attEn när som
självstän-behovmed föreningenskontroll kolliderarbehovkommunens avav

något tillpolitikerallapåtalas och beskrivskonfliktdighet. Denna mansomav
faktisktinförde reglerrealiteten visarvill undvika,varje pris att manmen

verksamhet.utforma sinmöjligheterföreningarnasibland attäventyrar egen
både Västerås och Gällivare.frånbeskrivitsredandetta harexempelFlera

fåintresseradförstås de fall föreningenuppstår bara i ärKonfliktema attav
fall.ändå gälla i de flesta Denågot tycksverksamheten,bidrag till somsom

inflytande i destå frånfria kommunensautonomi och villstarkvärnar om en
alko-klientorganisationer. Anonymafrämsttvå tyckskommunernahär vara

ochföreningräknasvill inteexemplet. Dedet tydligasteholister är ensom
få före-för skaställsformella reglerde attvägrar acceptera manuppsom

ningsbidrag.
användshur bidrageninsyn irättmätiga krav ärBaksidan kommunensav

pådödriskerabidragsgivandet kanoch regleringalltså ökade krav att taatt av
stark ochoftaföreningarna harDei kommunerna.initiativlusten storaute en

i socialnämn-verksammaorganisationerpolitiskakoppling till de ärnära som
nämnder vilketsåväl förvaltninghandskas medden. De har att somvanaen

okända föreningar ellerochmed mindrejämförtfördelkan pro-mervara en
behålla brasina bidragförkamp ärPensionärsorganisationemasjekt. att

detta.exempel

samarbeteochKontakt

missbruksområdet bådade kommunerna.ioftast inomförekommerSamarbete
respekt ochtraditionfinnsoch detfunnits längeföreningarnaharDär aven

Olikaolika funktioner.fyller synsättföreningarnaochkommuneninsikt attom
socialtjäns-ochklientorganisationerolikamellantydligastvisar sigarbetet

intriktning därideologiskmarkeradoftaföreningar harDessa enten. en mer
del.avgörandesjälvständighetstark är en

har lättaredesamarbetekonkreterfarenheter sägerhar attTjänstemän avsom
intresseklartdessa harförföreningarreligiösa attihop medarbeta ettatt avatt
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lära sig och vill efterlikna de offentligt anställda. Klientorganisationerna vill
sin och det leder oftare till konflikter. Samtidigt har klientorganisatio-vägegen

svaghet i dess medlemmar själva varit missbrukare och dettaatt sätternema en
förmågaför deras och beredskap till frivilliga insatser.gränser I fall leddeett

tilldet föreningens julfest hölls i Pånovember. julafton ville styrelsemed-att
lemmarna med sina familjer och socialförvaltningens anställda fick firavara
jul demed hemlösa missbrukama.

bådaI studien de kommunernas kontakter och försök till samarbete medav
frivilliga organisationer finns exempel strategiska val samarbete med för-av

båda ocksådelar för finnsDet föreningar väljer in iparter. att ettsom sam-
arbete egentligen tveksamt med hänsyn till dess ideologi blirärsom men som

garanti för föreningen ska överleva. sådantEtt exempel utgörsatten av en
länkförening i Gällivare beslutade driva allaktivitetshuset Strömgårdenattsom
tillsammans med kommunen.

I de försök finns utveckla finns ocksåsamarbete flera påexempelatt ettsom
konflikter uppståkan mellan de anställda tjänstemännen och de frivilligasom
föreningsanslutna. sådan fråganEn konflikt i huvudsakrör styrs ettom man av
kunskapsperspektiv eller värderingsgrundat de sociala problemsynsättett

tillsammans arbetaska med. I Gällivare ville vid tillfälleett starta ettman man
samarbete mellan kommunens missbruksvård och föreningarna för drivaatt ett
allaktivitetshus. de inledande diskussionernaI ville föreningarna atten av man
skulle kombinera insatserna för missbrukare med samtidigt ha flyktingverk-att
samhet i lokaler. tjänstemänDe inblandade sade nej, med hän-samma som var

tillvisning erfarenheter finns svårigheter med blanda verksamheterattsom av
tvåför såmed olikartad situation. ansågMan det fanns riskutsatta attgrupper

för det skulle uppstå motsättningar mellan och leda till onödigaatt grupperna
konflikter. Diskussionen blev intensiv, ingen ville sig och det slutade medge

föreningen hoppade eller mindre uppmaning kommunenatt av mer av som
såg samarbetet omöjligt.som

mångaDe positiva exemplen och kan fler, den viktigaste slutsat-är göras men
lyckat måstekanske samarbete bygga ömsesidig ochär respektatt ettsen en

bådatydliga förvillkor arbete. Man kommer inte undan slutsatsenparters att
kommunerna ofta sitter med den starkaste förhandlingspositionen och har en

förhållandemaktposition i till föreningarna i och med de anslagsgivare.äratt
finns betydande risk,Det stöds utvecklingen i Danmark, före-attsom aven

utplånar bådeningarna uppoffrar sig och sin ideologi och sig själva för att
kommunen till mötes.
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NOTER

vi ibland dei l kapitlet harfinns sist Bilaga använtintervjuadeförteckningEn över personer
intresseradeBilaga 2 kan denvanligtvis betecknas. lorganisationernamed vilkaförkortningar

fullständigaorganisationemasdelläsaren ta namn.av
2Janerud, l980a.1980 ochnm
3s0U 1974:40.
4Socialtjänstprojektet igenomförande i fyra kommuneruppföljning socialtjänstlagensavvar en

ledning professorStockholm underSocialhögskolan ividforskareStudien gjordeslandet. avav
Ulla Pettersson.
5Sundh 1984
ösou 1986:19.
7Linton 1992.
8Från individ- och familjenämn-insatser tilldirekta socialabidrag försammanfördes alla1993

Sammanställningen förkommunstyrelsen.tidigare tillkorset hördeoch RödaLänkarnaden.
underkant.troligtvis i19921991 och är

respektive äldre-familjenämndindivid- ochbeslutasbidragomfattar delsUppgifterna som av
förekommunstyrelsenorganisationeringår bidrag till vissasärskildadelshandikappnämndoch

ingår och Länkarna.Röda korsetbeslutade. Här bl1993 a
9Bidragen Förlokalbidragbåde verksamhetsbidrag och1990 omfattar sammantaget.för senare

redovisas.verksamhetsbidragendastdetär som

Kapitelefter i6 och finnsKapitel 7referenslitteratur förLista med noter
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Att försöka förverkliga idéen
påTre exempel frivillig verksamhet och

samarbete mellan frivilliga organisationer
och den kommunala socialtjänsten

Kerstin Isaksson

Syftet med de exemplen i detta avsnitt beskriva hur frivilligttre är att ett so-
cialt arbete kan fram och utvecklas.växa Vi vill också projektens perspektivur
visa hur socialtjänsten bemöter frivilliga initiativ, vilken kontakt får ochman

det finns förutsättningar och möjligheter samarbeta.om att
Exemplen inte valda någraenligtär statistiska urvalsprinciper och kan alltså

inte representativa.sägas De har valts för typiska i den meningenattvara vara
de centrala områdenrör för socialtjänstensatt arbete och samtidigt områden

där det vanligt med frivilligaär insatser.
förstaDet exemplet projektetutgörs Susebogästerna i Upplands Väsbyav

och frivilligt arbete med missbrukare.rör Det har kritik och oppositition mot
kommunens socialtjänst grundtema och motiv för sin uppkomst. Detta harsom
projektet mångamed andra projekt de allragemensamt rör mest utsattasom

vårti samhälle. Projektet kan avantgardeverksamhet igrupperna ses som en
den meningen projektledaren ville visa fram deatt missbrukamas livs-utsatta
situation för politiker och andra. fannsDet inga ambitioner social-ersättaatt
tjänstens verksamhet eller någotbedriva nykterhetsarbete. Huvudskälet till att
projektet behövdes ansåg missbrukarna hade gjortsatt osynliga ochattvar man

påvisaville brister i de insatseratt gjordes för dem i kommunen.man som
Detta liknandeoch projekt ocksåbygger ofta avståndstagande ochett en
kritik socialtjänsten inte förstår missbrukamas livsvillkor och behov.av som
Denna frivilliga insatser särskilt vanliga blandärtyp förutsättsav grupper som
tvångsingripanden från samhällets sida. En stark självständighet och behovett

fristående därför något typiskt för mångaäratt frivilliga insatser inomav vara
detta fält. Det därför särskilt intressant iakttaär kontakten och försöken tillatt
samarbete med socialtjänsten just bakgrund den kritiska inriktningenmot av
och det behovet olika insatser för dessastora typerav av grupper.

Det andra exemplet visar verksamhet vänder sig till ungdomar ären som som
i riskzonen för kriminalitet och andra sociala problem. Den bedrivs av
Västerås motorsällskap, idrottsförening för socialtgett utrymmeen ettsom
arbete med värstingar. Denna verksamhet kan kommunens perspek-unga ur
tiv komplement i den meningen föreningen erbjuderett verksamhetattses som

socialtjänsten inte har kompetens för. Ur ungdomarnas perspektiv kansom
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kankommuneninsatseralternativ till andraverksamheten ett somsomseman
inled-socialtjänsten,meddiskussionerfram ihar vuxitProjekteterbjuda. som

någrautvecklingen visarfortsattasamarbete. Dentillinbjuditningsvis av-
på anpassning ochställakanfråga vilka kravsvårigheter igörande manom

integration.
insatser i samarbetefrivilligavill speglaexemplet,och sistatredjeDet som

beskriver projektet Gentjänstenochfrån äldreomsorgensocialtjänsten,med är
kompletteragår förinpensionärerbyggerkommun. Det attLidingöi att

många ini-frivilligafunnitvarandra. Vi haroch hjälpainsatserhemtjänstens
komplement till äldre-målharäldreomsorgeninom etttiativ att varasomsom

utvecklingstenden-1990-taletstycksDeti kommunerna. vara en avomsorgen
måni vissovanligt ochtypisktintevaltexempel viDet är utan snarareser.
långunderdiskussionpublicitet ochföremål förvaritkontroversiellt. harDet

utförligt.det liteintressantdärföroch det kantid presenteraatt mervara
och drivandeentusiastiskaigrundhar sinprojektSamtliga personer,

människorför andraså starktharoch pionjärereldsjälar ett engagemangsom
insatserviktendem göraandra ochsamla ut-lyckas attde övertyga avatt om

arbeteoch deraseldsjälarbåde dessabeskrivs hurifrån idéer. Här tasdessa
förståelsepåbristockså de iblandhur mötertillvara och uppmuntras, enmen

från socialtjänsten.

kämparmänniskorenSuseboprojektet somgrupp
narkotikaalkohol ochmot

park i närhetenStockholm finnsnågra milUpplands VäsbyI avennorr om
samhällenmånga svenskaandraLiksom iSuseboparken.med namnetcentrum
så kalladenarkotika, detalkohol ellermissbrukareoftabesökareparkensär av

A-laget.1
fotograf,kontaktadeparkenimissbrukamablevaugusti 1989I somav en

derasparken ochi överhade upprörtsHan gängetbodde i kommunen. sett
med dem förtillsammansarbetaprojekt och attville hanöden. Nu ettstarta

hörda. Iderasochmänniskoroch röstergörademlyfta fram enpersonersom
följandeavsikterhan sina sätt:formuleradetill ABFprojektansökan

söka ef-ochsituationsinmedvetandeskapahjälpa dem... ettatt egenom
medveten-skapaVidaresjälva.utgångspunkt i demmedlivshopp enter ett

fullamedexistensderassamhälletomgivandei dethet personersomom
samhälletssyndabockar ochsituationderasoch brytarättigheter som

skräp.

intervjuer doku-ochfotografierhjälpmedskulledettaförMetoder att avvara
Fotograferandet ochomkring parken.ochliv ioch derasmissbrukarnamentera
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efterföljande diskussionerna bilderna skulle missbrukarna möjlighetde om ge
historia och beskriva problemen sinbygga sin synvinkel.att upp egen ur egen

inleddes initiativtagaren började fotografera missbrukarnaProjektet inär par-
hade stöd och samarbete med sågken. Han visst ABF detav som som en

ställde lokal påovanlig idé, värd ABF med och bjöd kaffe ochatt testa. upp
smörgås. med Verdandi hjälpteTillsammans ABF Susebogruppen sökaatt

kunna genomföra kulturprojekt syfteanslag för med det beskrevsatt ett som
Ansökan skickades till ABF i länet, till kommunen, LOs socialpolitiskaovan.

också frånflera. fick bidrag, huvudsakligenenhet, med Gruppen ABF, och ar-
med fotografier och diskussioner kring dessa kunde fortsätta underbetet led-

fotografen.ning av
År med antal studiecirklar i regi. Projektet1990 inleddes ABFs lyckadesett

hela i varierande utsträckning deltog i olika kurser,27 personer, somengagera
från målningskurser till diskussionsgrupper nedvärderande levnadsför-allt om

hållnaden. fem kvinnor flesta år.Gruppen bestod och de 35-40män,restenav
alkohol- ocheller narkotikamissbrukare och hade eller mindreAlla mervar

ofta vistats i Suseboparken. De flesta, inte alla, kända hos socialamen var
myndigheter och polis.

dåvarande socialchefen i Upplands Väsby berättar socialförvaltningenDen att
först ryktesvägen fick kännedom projektet kontakter med andraom genom

period hade socialförvaltningenorganisationer. Under denna regelbundna träf-
månad flera frivilliga organisationer ifar varje med kommunen. Vid träf-en av

någonfarna berättade fotograf fotograferade missbrukarna i parken.om en som
Under studiecirkelverksamheten kom med idémännen atten av omen grup-

tillsammans tillskulle bussresa hans hemort i Norrbotten. Totaltgörapen en
från allaanmälde sig 29 studiecirklama, och 17 dem kom iväg. Depersoner av

från kommunen.sökte bidrag till Detta under försommaren ochresan var grup-
fick sin ansökan med hänvisningavslag till kommunens anslag tillattpen

Ävenår.föreningsverksamhet slut för detta denna gång blev det slutligenvar
bidrog medABF som pengar.

mångapågick i nio dagar. Den beskrivs deltagareResan vändpunktav som en
för resultat diskussionerna under beslutadeEtt attgruppen. av resan var man

till förbjuda in rad politiker och tjänstemän Suse-möteett att presenteraatt en
deltagarnas livssituation.bogruppen och berätta Man bjöd tjänstemänom

från hyresgästföreningen, bostadsförmedlingensocialförvaltningen, och arbets-
utfrågning de ansvariga, filmadesförmedlingen. Det blev foto-somen av av

grafen och fick hel del uppmärksamhet i lokala tidningar och TV.ensom
från socialförvaltningen beskriver det braTjänstemän möte ävenettsom om

svårtdet ställas väggen inför publiken.att motvar

7 H-IUÖX
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ocksåUtveckling konfliktermen

En ansökan projektbidrag och lokal för Susebogästemany om om en egen
skickades till kommunen. Socialförvaltningen inbjöd då projektgruppen till en

frågandiskussion och eventuellt samarbete. Socialchefen be-tog ettupp om
skriver kontakterna med projektledaren hela tiden varit konfliktfyllda. Hanatt

förståttsig ha det ovanlig och eldsjäl med speciellasäger att var en person en
Samtidigt beskrivertalanger. han det omöjligt komma tillnärmastatt attvar

tals projektledaren och hanmed aggressiv ochatt arrogant.var
på sågProjektet byggde bestod i grundläggandesynsättett attsom man en

motsättning mellan och socialförvaltningen. I projektet skulle miss-gruppen
brukarna mobiliseras för tillsammans kämpa motstånddet mötteatt mot man
från olika myndigheter. Genom kämpa tillsammans fåkunde de bättreatt en

ansågsjälvkänsla. Projektledaren han hela tiden inbjudit till samarbete medatt
långdragna motståndsocialförvaltningen. frånDet förvaltningenmötteman

fick negativa följder för projektet enligt hans det.sätt att se
alltsåRedan det första ledde till tydlig konflikt mellan fotografenmötet en

socialförvaltningens ändåoch ledning. Mötet resulterade i del bra kontakteren
fåmed de missbrukare deltog. skulleFör bidrag ställde kom-attsom gruppen

krav skulle bilda förening. Detta skedde i 1991attmunen som gruppen en mars
månadoch fick den lokal i kommunen.samma en

vårenUnder arbetade beståendemed utställning foto-göraattgruppen en av
grafier, den professionelle fotografen, också bilder, teckningartagna av men av
och dikter Susebogästema själva. Syftet dokumentera deras liv.attav var

fickGruppen problem med hitta lokal för utställningen i Upplandsatt en
Väsby och det hela slutade med de hyrde cirkustält ställdesatt ett som upp
utanför skola i Det blev välbesökt utställning helcentrum.en en som gav en
del uppmärksamhet till och deras situation. Under visadesgruppen sommaren
också Kungsträdgårdenutställningen i i Stockholm.

från året,I juni beviljades bidrag kommunen för hela bland tillannatgruppen
fortsatt utbildning i studiecirklar, studiebesök för och tillarvodegruppen pro-

ocksåjektledaren. Föreningen fick bidrag tillgick för i efterhandABF attsom
täcka kostnaderna i samband med semesterresan.

Föreningen Susebogästema hade livaktig verksamhet under hösten. Deen
bildade arbetskollektiv fick tiotal uppdrag målningbland medett ett annatsom

trädgårdsskötsel. Två påoch medlemmar informerade skolor alkohol ochom
narkotika. Servering torsdagarna ordnades tillsammans medärtsoppaav en
lokal församling Svenska kyrkan. Gruppen planerade bok sig självaav en om
och hade varjestyrelsemöten vecka.man

Eftersom flera i bostadslösa började dessa använda lokalen förgruppen var
någraövernattning under hösten och fickvintern. Polisen anmälningar attom

det fanns narkotika och stöldgods i lokalen, vilket ledde till socialförvalt-att
ningen inbjöd Susebogästema till för diskutera hur lokalen skullemöteett att

drogeranvändas. Där beslutades inga fick förekomma i lokalen och denatt att
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inte fick föranvändas övernattning. När övemattningarna detta fortsattetrots
beslutade socialchefen lokalen i 1992.stängaatt mars

Stängningen frånledde till flera aktioner föreningens sida. Flygblad sattes
trappuppgångarnai med Vi flyttar till trappuppgångdin och medtextenupp

information de bostadslösa i och kommunens beslut stängaattom gruppen om
deras lokal. Susebogästema ordnade i fåmed syfte stödmöteett centrum att

behålla påskyndaför lokalen och lösning de bostadslösas problem.att en av
Kommunen bestämde utvärdering projektet skulle innangörasatt en av man

beslutade fortsatta bidrag. Rapporten diskuterades sammanträde iettom
socialnämnden i början juni 1992. Vid den tidpunkten föreningen iav var upp-
lösning någotoch bidrag beviljades inte för Susebogästemas fortsatta verksam-
het.

Konflikter och splittring

ocksåEfter tid kom det till spricka inom Susebogästernas föreningen en som
påberodde fann svårtvissa det samarbeta med projektledaren. Dennaatt att

spricka uppstod efter problemen med lokalen och kommunens beslut stängaatt
den. Avhopparna bildade förening fick tillgångoch till kommunensen egen
träfflokal en lokal de frivilliga organisationerna kunde utnytt-gemensam som
ja.

diskussionerDen ledde bland någratill de föreannat attnya gruppens av
detta Susebogästema vände sig till narkotikasektionen i socialförvaltningen

önskemålmed hjälp. ville fortsätta utifrånDe de lärdomar de tidigare gjortom
tillsammans, framförallt i det arbetet med utställningen. De villegemensamma

fåha hjälp med arbete och ordna bostad. Resultatet blevatt att öppennu en
dagverksamhet för missbrukarna i kommunens regi. skulleDe arbeta i
Upplands Väsby och kommunen skulle påordna platser natthärbärge i
Stockholms kommun. Den verksamhet startade då finns fortfarande kvar.som

trädgårdsarbeteMissbrukama arbetar med i växthus, också fåttett som ge
till den nuvarande verksamheten. Arbetsledare de tidigare Su-ärnamn en av

sebogästema.
framstår heltDet klart projektet hade positiv effekt för mångaattsom en av

inblandadede missbmkama. En följd Susebogästernas förening harannan av
blivit flera missbrukarna sökt sig till kommunens behandlingsverksam-att av
het. Den ursprungliga föreningen upphörde gradvis vårenunder 1992 sedan

börjat splittras. Projektledaren kände missförståddsig och motarbetadgruppen
kommunen han fick fortsattainte bidrag till sin verksamhet ochnär drog sigav

så småningom frånhelt bort missbruksgänget.
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Slutsatser

exempel frivilliga insatserförening braSusebogästernas är ett startassom
detta fall lyckades denne eldsjäl mobilisera ochentusiastisk eldsjäl. Ienav

dokumentera deras livmissbrukare. Genom hansamla gäng attett stort gav
destruktiv livssituation. kom fungerabryta Dedem möjlighet attatt en somen

fick kraftsammanhållen politiker och tjänstemän och attgentemotgruppen
få vissa rättigheter tillgodosedda. Ibli synliga ochställa krav utvär-attatt

fåttoch flera bekräftar de bättre självför-medlemmarderingen intervjuas att
projektet. fotografen kontaktade dem i parkentroende arbetet i Närgenom

visste inte varandrasde namn.ens
ocksådet exempel samarbetesocialtjänstens perspektivUr är ävenett om

konfliktfyllda tilllång kom bli och ibland ochkontakterna under tid attmest
ändå åtminstone vissa i socialförvaltningenmed hotfulla. verkarDet som om

förstått projektet och föreningen Susebogästema. Social-och värdetsett av
ekonomiskt med lokal och funnits tillhands för till-har bidragittjänsten atten

mötesgå för fanns emellertid olikabehandling missbruket. Detbehovet av
socialtjänstens roll.åsikter hur skulle projektet ochi kommunen man seom

andraansåg skull förening bland och socialför-Vissa projektetatt ses som en
lägga sig i verksamheten endast bidrag tillvaltningen skulle därför inte utan ge

ansåg det fanns speciella skäl motiverade stöd ochden. Andra extraatt som
fördröjdefrån Diskussionerna inom förvaltningeninsatser socialtjänsten. san-

också Önskemålledde till utvärdering innannolikt handläggningen. Det om en
fundera projektetbeslut. kan finnas anledning hurfattade Det överattman

visat för detutvecklats socialförvaltningen tidigt respektskulle ha störreom en
byråkratisktagits fotografen och haft mindre handläggning.initiativ av ensom

uppståttdagverksamhet och Övertagits kommunen kom tillDen som avnu
stånd några projektet själva föreslog fortsättningeftersom deltagarna iatt av en

läget socialtjänstenkontakt med kommunen. I det kunde ställaoch tog resurser
initiativ. blev i huvud-förfogande och missbrukamas Resultatettill ta vara

och det förarbete gjortsbra, mycket tack missbrukarna självasak somvare
hade upphört i sin ursprungliga form detprojektet. projektetinom När var

vilkaoch tjänstemän inom socialtjänsten in-möjligen lättare för politiker att se
kunde bidra med och hur verksamheten skullesocialtjänsten styras.satser
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motorprojekt bilsport instrumentBjurhovda som

för socialt arbete

Västeråsbostadsområde startade socialförvaltningen mopedklubb föriI ett en
ungdomar någotintresserade verk-Ungdomarna görasnart attav mer avvar

idé bygga förhade ensamheten. De cross-cart go-cart motor-att enen om
dåsvårt kontaktalltså ganska och projekt. Decrossbana, avancerat togett

med verkstad. Bilmekanikem hade tidigare varitmed bilmekaniker egenen
socialförvaltningen kände till honom han tidigaretävlingsförare och attgenom

haft fosterbam.
sågåtog sin fritid hansig uppgiften bygga bilenBilmekanikem att trots att

kostnader. försökte övertala ungdomarna sigsvårigheter med tid och Han att ge
racerbil, beslutetenklare billigare projekt byggaoch än attett men varen

någraändra. problem det inte fannsredan fattat och gick inte Ett attatt var
på fåungdomarna fick själva olika försökatill verksamheten, sättutanpengar

till relativt dyra bildelama.in depengar
pågick år tid arbeta ihop be-Bilbyggandet i flera eftersom det atttog pengar,

sådanafrån firma i Sverige tillhandahöll specialdelarställa delar den enda som
gångträffades ungefär i veckan. Motivationenbygga bilen. Gruppenoch en

så småningomnågra ihärdiga och lyckadesvarierade, i manmen gruppen var
så långt klar och endast fattades.själva bilen Enkomma att motornvar ny

då uppehållorsakade ofrivilligt iskulle kosta 000 kronor och det17 ettmotor
arbetet.

projektledaren med sig ungdomarna till denUnder denna period motor-tog
låta pådem folkrace. hade idéklubb där han aktiv för Hanatt prova en omvar

eftersomkunde ungdomarna bilarnadenna inom motorsportenatt passagren
år.på åldersgränsen för och tävla 15 Detendast bana ochkörs träna är äratt

eftersom bilarnaockså relativt billiga inomde motorsportengrenarnaaven
till efterenligt reglerna ska bjudas försäljningbegagnade delar ochbyggs utav

låna några bilar och höllkronor. Projektledaren ficktävlingarna för 3 500 en
intresserade sig föroch efter det det ingenlicenskurs för ungdomarna var som

för helablev folkrace slanten.racerbilen längre. Det
fått tillbaka-hade socialförvaltningens tjänstemänbilbyggandetUnder en mer

i bakgrunden och hade inga invänd-fanns fortfarande meddragen roll, demen
intresse följde.utvecklingningar denmot som nuav gruppens

tänktdet projektledaren hademotorintresset fungerabörjadeNu sätt som
det flera kvällar ochveckan räckte inte, blevkväll isig för ungdomarna. En

och började väljaockså. blev heltända det6-7 styckenhelger Det somvar
och tävla.förbort tränaattannaten massa

tidskrävande började projekt-blev alltmermed ungdomarnaEftersom arbetet
Västerås former för ersättningmotorklubb diskuteramedledaren tillsammans
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så han skulle kunna ha verksamheten med ungdomarna arbete. Denatt ettsom
motorklubben anställdeenda möjligheten honom och kommunenatt attvar

skulle med kostnaderna för lönen. Villkoret för detta socialtjän-attvar
årskulle kunna remittera sju ungdomar mellan och 18 till15 verksamhe-sten

ungdomar aktuella hos socialtjänsten påDet skulle grundten. somvara var av
för fylleri, liknande.de tagits polisen vandalism eller Dessutom skulle deatt av

i riskzonen för fortsattsocialtjänsten bedömas negativ utveckling.av vara en
då startade formellt arbetet med BjurhovdaDetta 1990 och motorprojekt,var

officiella verksamheten eftersom Bjurhovdavilket blev det dennamnet var
Västeråsstadsdel i där de flesta problemungdomama bodde.

ungdomar vill delta i BjurhovdaDe krav ställer motorprojekt ärsomman
arbete. innebärde ska sköta skola eller Det den verksamhetenatt att mesta av

Ibland inför speciella uppgårligger kvällar och helger. arbets-arrangemang
till timmar. Projektledaren själv arbetetstiden 80 40än säger omsnarare om-

sånfattning: För driva här verksamhet kan inte jobba schemalagt.att en man
blir för det hiskelig tid icke-ordinarie arbetstid.Det mesta en massa

verksamhetNuvarande

målsättning för fåEn viktig verksamheten alla deltar i projektet skaär att som
tillgång till bil och tävla med. Bilarna byggs gamla bildelartränaatten upp av

såköps billigt möjligt eller vad kan få pågratis bilskroten.avsom som man
så ändåTrots det billig inom kostar det hel deläratt motorssporten,en gren en

med de bildelar behövs, med till träning och tävlingtransporterpengar som
och med den verkstad driver.som man

bilarna finansieras hyrbilsverksamhetDe innebär attegna genom en som man
bygger tävlingsbilar företag eller andra intresserade kan hyra inför täv-som en

ocksåling. kan ordna tävling för intresserade dåMan och skötaen en grupp
kaffealla och ordna eller i klubbhuset intill motorba-även matarrangemang

Under 1992 hade tolv kompletta bilar för uthyrning. Verksamhe-nan. gruppen
har varit mycket populär och har vid 210 tillfällen hyrt bilar tillten utman

frånförare olika företag.
folkracebilar har byggt Saab CabrioletFörutom 99 delarman en snygg av

från har arbetat med förbättringar ochskrotupplag. Gruppen även runtom
tävlingsförhållandenaför bättre för klubben.banan De ansvarade förgöraatt

årsberättelsenträningen banan under 38 lördagar under 1992. förI 1992
berättar vidare arbetat 180 kvällar i verkstaden förutomatt attman gruppen
några skiftungdomar arbetat dubbla under sommarlovet, vardag helg.som

Arrangerandet klubbmästerskapet i folkrace uppgift förär storav en gruppen.
på villkor finnsAlla ska delta lika och det skälet regler för vilka däckav man

får så dålig fåanvända. Däckens kvalitet ska kan dem nästanattvara man
fårgratis, vilket leder till andra skillnader i bilarnas kvalitet och utrustningatt

råd dåmindre betydelse. Ungdomarna inte har med dyr utrustning kan hasom
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chans tävla erfarna förare. Projektet liten del i motorklub-äratt moten mer en
bens totala verksamhet och inte alltid blida frånmed andra medlem-ögonses

tolvProjektet har medlemmar och hela motorklubben drygt 1 200. Det ärmar.
för Västeråsingen självklarhet alla medlemmar hjälpa värstingar ochatt

speciellt inte det för med sig kostnader för klubben.om
ingår i projektet ska deltaUngdomarna i all verksamhet. Det vill-är ettsom
få tillgång till bilkor för ska och tävla med. Det innebärtränaatt att attenman

måste många fåalla arbeta timmar i verkstan för hyrbilsverksamhetenatt att
fungera och för bygga och bilar. Körningen förstås denäratt reparera egna

Någon gångför allt detta arbete. har sig körför-använtstora moroten man av
månad någonbud under bestraffning misskött sig eller tagitsnären som av

måstepolisen. Arbetet i verkstan dock fortsätta sköta under denna tid. Detman
sig mycket bra resultat.har visat För hyrbilsverksamheten ska fungeraattge

tillhandahåller fårkrävs relativt antal bilar och därföratt ett stortman gruppen
Då påinte bli för liten. blir arbetsbelastningen ungdomarna för hög och moti-

sjunker.vationen
från socialtjänsten har socialaDe kommer problem gjort de harattsom som

polis eller blivittagits aktuella hos socialtjänstens ungdoms-sättannatav
låtahar visat sig bra satsningDet ungdomarna syssla medattvara engrupp.

finns ingen dokumenterad utvärdering, enligtDet projektleda-motorsport. men
fådet misslyckats med. förståsDe ungdomar väljsär ärutren som man som

frånspeciella och visar intresse början. Det krävs helhjärtad satsningstort en
frånall ledig tid dem med. avgångDet finns naturlignästan närtassomav en

rycker förkillarna in militärtjänstgöring.

Kontakter och samarbete med socialtjänsten

Bjurhovda motorprojekt har vuxit fram utvecklatsoch i samarbete mednäraett
Västerås.socialtjänsten i Kontakten har dock periodvis varit mycket konflikt-

fylld. problemet har varit finansieringen projektledarens arbeteDet största av
fåttarbetet med ungdomarna kom bli alltmer tidskrävande. Projektet harnär att

såväl från påmycket beröm och uppskattning politiker tjänstemmän olikasom
förvånande hårdanivåer. Därför det aning höra de förhandlingarär atten om

år Påförekommit varje för projektet skulle foitleva. sikttycks ha ärattsom
ohållbar såväl Västeråssituation för projektledaren personligen fördenna som

buffert.motorsällskap fungeratsom som
Både politiker talar borde hittaoch tjänstemän ekono-attom en annanman

på ekonomi, resultatet dessa diskussionermisk lösning projektets ärmen av
långt ifrån klart.

uppgörelse finns för närvarande projektledaren skaDen är attsom vara an-
motorklubben kommunen ska täcka alla kostnader för lönen.ställd attmenav

årenförsta skedde det kombination olika föreningsbi-Under de genom en av
något såriktade bidrag. 1993 har detta förenklats heladrag och För att summan
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haftfrån familjenämndens föreningsbidrag. Motorklubben harindivid- ochtas
viss fördröjning, delsbetalas med medproblem dels med utattstora pengarna

fårår behövt Klubben därförutbetalningen varjebeslutet omprövas.att om
betalning, vilket inte populärt.i avvaktan beslut ochligga med ärute pengar

föräldrarna tillförhandlingarna inbjöd klubben ochled i deSom senasteett
fåoch politiker för försökaför tjänstemänungdomarna till möte attett en mer

också insän-förekom artiklar ochprojektets ekonomi. Detvaraktig lösning
på igen lödBjurhovdas värstingar skickasSkadare i lokalpressen. ut gatan

projektledaren han fickförhandlingarna enligtResultatetrubrik. attvaraven
ocksåSocialförvaltningen hade flerafå beslut.lön för igenomsänka sin att ett

de ville ha kontinuerligpå uppläggning. Ettverksamhetenskrav att envarnya
och sju ungdomarmånadsrapport utvecklingen för deskriftlig var en avom

motorklubben,krav enligtremitterat till projektet. Ettde attannat var,som
olikamed diskussionermånad skulle ordnavarje stormöte temanett avman

bestämde.tjänstemännensom
sig redan för fortsätt-alltså ordnad för 1993 allaekonominNu är men oroar

tveksamtgår lösning detordnaningen. Om det inte ärpermanentatt omen mer
både projektet ochklubbmästaren förkan fortsätta. Detverksamheten är pro-

Under tidnings-Någon andra arbeten det inte.eniga bristjektledaren ärom.
ungdomsverk-erbjudanden jobb andrai fick han fleradebatten höstas om

kvar.liknande. Helst vill han dock jobba Närbehandlingshem ochsamheter,
så tvingas sluta.fungerar bra känns det tokigtfinns verksamhetdet atten som

projektet.också ungdomar innesvek de ikännsDet ärmotett som nusom
alltså det remittering ochvarit den När gällerEkonomin har stötestenen.stora

kommahar enligt projektledaren, lyckatsdiskussion ungdomarna man,om
alla. början blev det problemoch finna lösningar I näröverens so-passarsom

hållaså många verk-behövdes förcialförvaltningen inte remitterade attsom
så till sitt förfo-igång. socialtjänsten har sju platserlöste sigsamheten Det att

får ungdomarhan vill in andraprojektledaren självgande och avgöra taatt om
ingårnärvarande tolvför fylla i Försociala problem attutan gruppen.

alltså inte sociala problem,vanliga ungdomar, hiarstycken. Intagningen somav
för-några föräldrar, vilketlyckatsgjorthar ävenatt ses som enengageraman

del för alla.
frånfrån projektets sidasocialtjänstenfinns kontaktmanDet pe-som manen

tillgångfått tilldockmycket kritisk Ett framstegriodvis varit äremot. att man
fungerar detsocialpedagogiska problem med. Nuhandledare diskuteraatten

kvarstår från klubbensbra. Den enda undranenligt motorklubbenhela rätt som
inte, uppmaningar,ansvarige tjänstemannensida varför den ännuär trots

pågårdå bäst.någon träning och tävlinglördagkommit till motorbananut som
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Vad kommer hända Bjurhovdasmed värstingaratt

flesta fått kontaktDe med den verksamhet projektledaren bedriversom som
inom motorklubben, det imponerande pionjärarbete. Detäratt ettanser nog

också finnas enighettycks kommunen ska stödja ochatt uppmuntraomen
verksamheten. ideal kommunen sigDe efter i kontakten med fri-säger sträva

återspeglasvilliga och föreningar sociala insatser inte i den realitetgörsom
motorklubben konfronterats med. Motorklubben tycker möttsattsom man av

förståelsebristande för det frivilliga arbete, det och den tids-en engagemang
mässiga satsning krävts för klubben ska kunna ställa förattsom man upp

uppnå förståelseungdomarna och positiva resultat. Denna brist tycker man
visar sig i hur kommunens tjänstemän och politiker behandlat klubben och
projektledaren diskussionerna projektet. framförallti Det gäller i samtalenom

ekonomiskaden ersättningen i det allmänna bemötandet tillävenom men som
går påexempel tjänstemännen hävdar det inte ändra betalningsreg-att att att

lema och tvingar motorklubben betala i förskott understoraatt ut summor
långa påperioder i avvaktan den utlovade ersättningen.

Både politiker och får behållatjänstemän vikten föreningarpoängterar attav
sin integritet och detta ska för vilka krav kan ställa isätta gränseratt ettman
samarbete. Deras handlande tyder emellertid de oklara hurär överatt
idealen ska förverkligas i praktiken i samarbetet med frivilliga krafter.

Gentjänsten i Brevik komplement till hemtjän-ett-
sten

tredje påDet exemplet samarbete mellan den kommunala socialtjänsten och
frivilliga visakrafter velat kallas för Gentjänsten och iverkarsom
Lidingö talar förkommun. Flera skäl det bra exempel i dettaäratt ett samman-

sig äldreomsorg område mångahang. Det där behovetrör ett settom av-
många fråninsatser de hemtjänsten Det finns initiativ och försökutöver gör.

hela landet finna former för komplettera hemtjänstens insatser. Denatt att
sig Gentjänsten bygger idé,kallar ovanlig gjort deattgrupp som en som

föremål bådeblivit för intresse och kritik. Grundtanken försök åter-är ett att
gälda med gentjänst, hartjänster varandra hjälparengör rättattman en genom

behovfå tillbaka vidhjälpatt egen

Bakgrund

Under 1980-talet startade i kallades förslutet USA verksamhet Ser-av en som
vice Credit döptes till Time Dollar. socialtoch Det är ettsenaresom om om-

och organisera frivilligt arbete byggersätt attsorgssystem ett som en
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och gentjänster. initiativtagareoch urgammal idé tjänstermycket enkel ärom
idén hur olika prak-Kahn beskrivit ochjuridikprofessom Edgar gruppersom

Likartadebok med Service Credit.arbetat med den itiskt samma namn:en
verk-också i Danmark. Främst har det varitfinns i ochförsök Japan även en

med relativt behov hjälp,detför äldre, eftersomsamhet är stort aven grupp
åldrar.också människor i allaexempel finns engageratgrupper sommen

någon fåtjänst har hjälphelt enkelt varjeIdén rättgörär attatt person som en
registrerar den tidtidsbankVerksamhetens kärnaför del. är ensomenegen

fånågon själv behöver hjälp harNärhjälper rätt attman manannan,person
vill organisera godtillbaka. Detmotsvarande tid är ett system som grann-

belöningockså givarenskapshjälp och som ger
professor HansSverige i slutet 1980-taletintroducerades iidéerDessa avav

någotbåda liknande bordeHarriman. tycktesocionom Siv DeBerglind och att
bakgrund behovetgällde framförallti Sverige.kunna Detprövas mot att avav

måstesamtidigt kostnadernasamhället ökade alltmer,hjälp för de äldre i som
minska.

pensionärsverksamhetfanns livaktigutanför StockholmLidingöI somen
kommu-undersökning de äldres situation ihade lett fram tillbland annat aven

helhet vill hänvisa tillgäller undersökningendetNär rapportensomnen.
5LidingöVad vill ipensionärerna

Ini-frivilligt arbete bland pensionärer.Undersökningen i sig exempelär ett
intervjuerna utfördespensionär, Sohlberg, ochtiativet Sunetogs av pen-av en

undersökningenfrån pensionärsorganisationema PRO och SPF. Isionärer
och i vilken utsträckningfrågor rörde pensionärernas behov hjälpfanns avsom

behövde.fick den hjälp dede
utbild-med högretypisk svensk kommun. AndelenLidingö ingenär personer

många och ungefär femtedeli andra kommunerning är större än en av pen-
Andelen har arbetaryrken däremotakademiker.sionärerna ärär personer som

låg, tredjedel bor i villa, eller radhus, boendeform18 %. Närmare somenenca
ålder. någon ålderdoms- ellerEndast bormed stigandedock procentavtar

servicelägenhet,ungefär 12 % bor i servicehus ellerpensionärshem, medan en
år.åldrarnavanlig i 80boendeform speciellt överärsom

pensionärsmedverkanförIntresset

pensionärernas behov hjälpfrågor undersökningen berördeNågra i somav
frågor rörde i vil-antaltill hemtjänstens insatser. Detkomplement ettvar som

kundebehövde kompletterande hjälp och dede självaken utsträckning om
någonsjälva hjälpatänka sig att annan.

kanfinns andelframgår figur visar det1Resultaten störreatt somenavsom
sådantgällerframförallt dethjälpa andra, ärentänka sig göranär attatt som
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biståden, med läshjälp eller ledsagarhjälp. efter-En analys visarnärmare att
frågan frånframförallt kommer de allra äldsta medan de bereddaär attsom

pensionärerna.hjälpa deär yngre

hjälp och önskan hjälpaFigur Behov attav

Tvätt

Trädgårdsskötsel

Snöskottning Hjälpbehov
E]Småreparationer vin hjälpa

Post-o-bankär.

Läshjälp

Ledsagarhjälp

Hårtvätt

Handla H .
I I I l I-0 10 20 30 40

Procent

sådet gäller kontaktbetonade insatser finns markeratNär ännu över-ett mer
Ävenskott vill hjälp jämfört med de vill hjälp.ta emotav personer som ge som

ålder.det behovet hjälp stiger med ökad denhär visar sig I äldstaatt av grup-
år bland och kvinnorna85 det 15 21männenöver är procent procent avpen

hjälp detta slag.de behöveratt avsom uppger
få för hjälpen visar undersökningen vidaregällde ersättningNär det att att

fåtal intresserade ersättning i flesta kundeendast litet Deett pengar.var av
få någon ersättning alls, betydandetänka sig hjälpa andra utan attatt men en

fåintresserade tillbaka hjälp för del vid behovandel %39 att egenvar av
insats.ersättning försom en egenen



förverkliga idéförsöka204 Att en

modellEn svensk

från gjordes försök skisse-resultaten intervjuundersökningenMed stöd i attett
förhållanden dåför svenska och speciellt imodell skullesom passara en

bostadsområde Lidingö där det fanns idéer GentjänsteniBrevik, attett nytt om
beståendeutformades projektgrupp HansFörslagetskulle prövas. av en av

Harriman, Sohlberg och socialchefen i Lidingö KjellBerglind, Siv Sune
alltsåfanns samarbete med kommunensi initialskedetRedanJansson. ett so-

förhållandenför svenskautformades speciellt förcialtjänst. Modellen att passa
meddet utvecklats i andra kulturer och andramedvetenhetoch med attom som

omplanteras i Sverige.traditioner inte vidare kansocialpolitiska utan
komple-svensk gentjänstmodell skaviktig markeringEn ettatt varavar en

arbetsuppgiftersocialtjänst och medtill kommunens typment som nor-en av
hemtjänsten.inte omhandmalt tas av

vägledande för utvecklandet dennågra drogsYtterligare slutsatser avsom var
viktig funktion den praktiskaoch minst likasvenska modellen. En somannan

sociala kontakter och nätverk. Dessutomutvecklahjälpen att var man ange-var
frivilliga organisationer, hem-i konflikt med andralägen inte kommaattom

inblandade.eller andratjänsten
uppläggningUtifrån formulerades följande förslag tilldessa principer ettav

gentjänstförsökösvenskt
med deltagande intresserade pensio-bildas stiftelsekommunenInom aven

bedriver frivilligarbeteoch andra organisationernärsorganisationer samtsom
uppgift för bildandetstiftelse har till verkasocialtjänst. Dennakommunens att

ochenligt Gentjänstens principer, följa stödjaarbetarlokala grupper somav
så långt möjligt pensionärerautvecklingverksamhetens garantera attsamt - -

Förslaget innebärfår inom vissa fastställdasina timmar tillbaka gränser. att
utveckla Gentjänsten. Detfrivilligorganisationerna kan spela aktiv roll i atten

Stiftelsen fungerarfråga samverkan.blir inte konkurrens utan om enom en
bildas och förför de lokala gentjänstgruppersamordnare som svararsomsom

område.visst geografisktinsatserna inom ett
fåbör tillförsäkras vid behovi lokalgrupp igenAlla medlemmar rätt atten

ocksåbestämt,de lokalgruppeninom rättsparade timmar, attmenramar som
ocksåsammanslutning. finnsenskild eller Dettimmar tilldonera ettperson

kan erbjuda kommunenpool timmartill bildaförslag attatt av som manen
står föri gengäld för vissa kostnaderdedisponera mot att grupperna.

Gentjän-uppgifter medlemmar ilista med förslag tillvidareMan somanger en
fungera direktivåta Listan inte tänktsig.kan är utanattsten snarare somsom

lokala beslut.utgångspunkt för diskussioner och
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Praktiska sysslor
Tvätt
Trädgårdsskötsel
Snöskottning
Småreparationer

och bankärendenPost-
Högläsning

till sjukhusLedsagarhjälp etc
Hårtvätt
Handla

Kontaktverksamhet
och samtalBesök

Telefonkontakt
Låna bibliotek
Promenader

med myndigheterKontakt etc
Pappersexercis
Gå på bio, teater mm

frivilliga organisationer i kommunenAndra

på-förslaget till Gentjänstprojekt i LidingöInformation och diskussion ettom
Frånlång början avsikten projektet skulle dri-relativt tid.gick under attvaren

tillsammans. har dock funnits kritiskapensionärsorganisationema Detavvas
Fråninställning till försöket. projektledningensoch i vissa fall ljumröster en

fråganpå dethel del möda försöka visa intesida har lagt att att varman ner en
modell den svenska Gentjänsten skullekopiera amerikansk utan attatt enom

våra förhållanden.tillanpassas
någotdärför gentjänster sannerligen inteProjektgruppen betonar är nyttatt

också inte kannågot alltid funnits. understrykerdet Deär attutan att mansom
råder äldre, i mycketförhållanden i USA för de därmed dejämföra mansom

få någon hjälp överhuvud-beroende välgörenhet förutsträckning är attstor av
hjälpa de äldresamhället skadet allmäntSverigeI är accepterat atttaget. mer

klarar sig själva längre.intesom
de andra frivilliga organisatio-kring Gentjänsten har gjortDiskussionen att

projektet. Iställetvill inblandade idragit sig och intei kommunen varaurnerna
föroch kommunen tagitblivit projektledningsgrupphar det ansvarsomen

bostadsområdet Brevikfrån Socialstyrelsen. Arbetet imed anslagprojektet
verksamhet för pensio-har blivithelt frivilliga. Gentjänstenutförs dock enav

vissa dettill organisationerna, ochkänner sig tveksammanärer som ensersom
någon förening.behöver med ifördel inteatt varaman
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Det praktiska försöket i Brevik

Under hösten 1991 började inflyttningen till de nybyggda husen i Breviks cen-
ocksåHusen rymde antal servicelägenheter för pensionärer. Kommu-trum. ett

såg här möjlighet introducera försök med gentjänstverksamhetatt ettnen en en
för de nyinflyttade pensionärerna. Hemtjänsten skulle få lokaler i det husetnya
och gentjänstgruppen hade möjlighet få expedition iatt ett rum som samma
lokaler.

Ett första brev skickades den 12 november för1991 inbjuda intresse-ut att
rade i det huset till första informationsmöte. Syftet väcka intres-ett attnya var

för idén bilda gentjänstgrupp bland de nyinflyttade pensionärernaattse om en
i hus A och B. Brevet innehöll förutom kort information vad Gentjän-en om

innebär, broschyr och inbjudan till informationsmöte för alla in-sten etten en
tresserade pensionärer.

Detta hölls i slutet november och samlade tolv intresserade.möte Vid ettav
då gentjänstprojektets praktiskamöte, organisation skulle diskuteras,senare

kom ytterligare nio och dessa, sammanlagt 21 pensionärer, kom bilda denatt
Åldersspridningenförsta gentjänstgruppen. i från 67 till överstor,gruppen var

år,90 medelåldermed år.ungefär 73en
Man bestämde sig för själva arbetet i Tiden fram till dessatt starta mars.

skulle användas för förbereda antal utbildningsträffar,att ettgruppen genom
projektledaren Sune Sohlberg planerat och tagit initiativ till.som

Träffama fyllde flera viktiga funktioner för den nybildade Pensionä-gruppen.
lärde känna varandra och fick information viktig känna till.attrerna som var

Under träffarna förbereddes också de centrala inslagen i Gentjänsten med hjälp
projektledningen. Alla deltagare fick fylla i listor med uppgifterav personer ur

vad kunde hjälpa andra med och vad själv önskade hjälp med.om man man
Utifrån detta material färdigställdes lista vilka tjänster kundeöveren gruppen
erbjuda. Vidare konstruerades enkel blankett för registreringen tid fören av

hjälp och för intjänade timmar.mottagen
Gruppen har sedan fortsatt ha regelbundna där har möjlighetmötenatt man

diskutera aktuella frågor i Gentjänsten. formellaDen för arbetet medatt starten
Gentjänsten vari 1992.mars

Lokal organisation och arbetssätt

Eftersom den pensionärer deltar i såprojektet liten harärgrupp som pass man
inte tyckt någondet finns behov formell organisation. Gentjänsten iatt av

såledesBrevik ingen förening i formell mening organiseradär utan en grann-
frånskapshjälp informationsbladet. Detta tycks medveten inriktning.vara en

Gruppen vill alternativ för pensionärer inte vill någonmed iettvara som vara
förening och inte vill binda försig mycket. finnsDet uttalad rädsla försom en
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ochliten skalabyråkratiskt. har börjat iManformellt ochska bli fördetatt
också viktenSamtidigtbra arbetssätt.för hittaframsigvelat pröva att ser man

projektet dörfinns det riskorganisation,fast ut.attenannarsav en
Önskemål ringaanmälsGentjänstenfå hjälpinsatser inom attatt genomom

mellanoch torsdagartisdagartelefontiden. Detpå fastaden ärtill lokalen
arbets-samtal. Enlokalen ochnågon finnas ialltid skaoch 1110 ta emotsom

telefonen.åtog sigockså olikadärbestämdesfördelning att passapersoner
medlemmar. Manalla Gentjänstensuppgifterfinnskortlåda i lokalenI omen

vilkafå framarbetsuppgifter förslå olikakan att personer somnamnenupp
slår tilluppgiften. Omtill med just denhjälpakananmält de uppatt man

tilltelefonnummerochantalfinnergå handlaexempel och ett namnman
hjälp.med denbidraintresseradeanmält sig typenatt avavsomsompersoner

uppgifterallafinna listaochslåocksåkanMan ennanmpersonemasupp
gentjänst-förarbetsuppgifter inomtänkbarahonellerhan angett ramensom

projektet.
kortlådan för finnaslår itelefonvaktensedanTanken attär att personerupp

också fårhjälpbegärtdenoch tilltill, ringerkan hjälpa att somupp sersom
det.

förvaras iskasärskild blankett pärmenskerTidsregistrering somen
antaletochuppdragetsfått ska datum,hjälpnågon ellerNär artkontoret. gett
mångahursedanPå kanblankettenblanketten.skrivastimmar semanupp

få formalltså iochGentjänstentillgodo i rätthar att uttimmar aven person
blanketternade samlademedtilfälle. Pärmendel vidförhjälp ett senareegen

gentjänstidén.helaitidsbank kärnanalltså denpraktiken äriär som

hittillsdet fungeratHur har

uppgift drivaBrevik. Hanside husen äriProjektledaren bor attett pro-nyaav
Hanbland pensionärerna.arbetedessutomoch han läggerjektet ett stortner
harprojektet.inledning Manförsiktiggjortmedvetetbeskriver att avenman

for-och intelitenkontakter igodaskala, byggabörja i litenvelat gruppenupp
för mycket.malisera

så långtgentjänstprojektet härframgångarna med är attdeEn största manav
i desinatid lärt kännakorthar väldigtManrivit grannargrannmurama.ner

så be-erbjuda hjälpellerhjälp närvågar och beringahusen. Man omnya
han.i hög grad,bidragittidsbankenhar vetskapenTill dettahövs. menarom

någontillstå tacksamhetsskuldibehöveringenTidsregistreringen gör att an-
innebär detservicelägenhetemainyinflyttadepensionärernaFör ärsomnan.

påfått så mångafinns och vännerGentjänstentrygghet att nyaattstor manen
fårför därimedockså trygghet attså tid. Detkort är att mangruppenvaraen

ellergivarerollsindiskuteraoch kan mottagare.infomation somegenom
ochinitiativlustfrigöralyckatsProjektledaren att engagemangmanmenar
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bland pensionärerna. Det meningsfullt och stimulerande efterfrågad.är att vara
Man kan inte åkabara buss och dricka kaffe blir pensionär.när man

De goda kontakterna ocksåmed hemtjänsten viktiga. Personalen i hemtjän-är
finns i lokaler och har deltagit i utbildningsdagar med pensionä-sten samma

för diskutera Gentjänstens roll och hur samarbete kan Pro-att ett ut.rema se
jektledaren betonar särskilt Gentjänsten ska komplettera hemtjänstensatt ar-

blandbete de äldre. Om det blir tal nedskärningar till hem-om av resurser
tjänsten för vi dåfinns lägger vi projektet.att ner-

håller igångKämgruppen den praktiska verksamheten med telefonpass-som
ning i lokalen och registrering timmarna består fyra kvinnor. berättar,Deav av
precis projektledaren, alla hyresgästerna har blivit bekanta medattsom varan-
dra väldigt snabbt i de husen, tack Gentjänsten. De nöjda medär attnya vare

i liten mångaskala och inte har för medlemmar. De dockstartat ärman
det kan dags utvidga verksamheten fler medlem-överens medatt attom vara

dock inte det bra med för verksamhet. gårGränsenärtror att stormar men en
vid ungefär det dubbla antalet medelmmar ungefär 40. blirAnnarsmot nu,
administrationen alltför omfattande och kan inte skötas det enkla sätt som
de Gentjänsten ska inte förening med regler och paragrafergör.nu vara en

byråkratisk.och inte för
En viktig anledning till de möjlighet till utvidgning de tagitatt är attser en

väldigt få samtal till lokalen någon behöver hjälp. harDet visat sigemot attom
de flesta medlemmarna kontakt direkt med varandra eftersom alla lärtatt tar

såkänna varandra månadernabra. Under de första i projektet förekom samtal,
ringer pensionärerna istället direkt till och någontill degärnamen nu varann

fått hjälp tidigare.av
Det problemet gäller tidsregistreringen. De flesta harstörsta sina blanketter

hemma för fylla i tiderna själva. Gruppen misstänker alla tjänster inteatt att
skrivs ocksåbekräftasDetta andra intervjuade pensionärer. Det harupp. av
varit diskussion detta. blir svårtDet sålär känna branär attom man varann

Dåblir kanske tycker det såinte viktigtvänner. skrivaäratt attman man upp
timmarna. Vi borde ha information och diskussion detta. Alla förståren om
inte varför det viktigt.är

Kämgruppen har uppfattning flerdet hjälp tagitär änatt getten om som som
många medlemmarnaHur bidragit med timmar eller tagitemot. emotav som

hjälp kan de för närvarande inte eftersom blanketterna finns hos med-säga ute
förtroenderådetsInför årsmötelemmama. har bestämt samla in allaattman

blanketter. ocksåDe har känsla fortfarandedet finns motståndatt ett moten av
hjälp. mångabegära De känner till har behov hjälp, drar sig föratt att av men

någonbe i Gentjänsten. Istället kämpar så länge det går.att man
hjälp förmedlatDen till exempel bilkörning och säll-ärtyp av som gruppen

till läkare ellerskap tandläkare, promenader och bakning, hjälp och avlösning
vid sjukdom.makes Ersättningen för bensinkostnader fråga.olöstär en

Andra medlemmar i projektet bekräftar i dessa uppfattningar. Allastort sett
talat med glada och positiva till så fåttde snabbt kontakter med sinaär att
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i det lnuset. ocksåDe positiva till idén tjänsterär och gentjän-grannar nya om
fåoch kan hjälp måstekänna någon ersättning.ster att utan att attman man ge

Svårighetema med tidsregistreringen bekräftas också. De flesta beskriver att
de funderat vad ska registreras och inte. Kontakternaöver emellansom grannar
tycks de flesta sådantvill skiljatäta, gör vännerutnumera vara men som man
emellan, till påexempel bjuda kaffe och Sådantstund. skriveratt prata en man
inte upp.

Det finns variationer i hur mycket själv arbetat och samlat timmar istora man
Gentjänsten. Några efterfrågademycket och tyckerär de har förnärmast att
mycket det finns ocksåMen och inte blivit efterfrågadgöra.att en annan som
alls, de anmält sitt intresse för bidra. Bland de äldsta ocksåfinnstrots att att en

för inte kan bidra med någonsjälv hjälpa baraatt att ärutanoro man annan
gårFörsäkringar det fåbra donerade fråntimmar någonmottagare. att attom

känns kanske så såinte självklara här i inledningen. Kanske bordeannan man
den snälle hjälparen någoni stället, uttryckte det.presentge en som

påKommunens Gentjänsten i Breviksyn

Chefen för äldre- och handikappomsorgen i Lidingö kommun har uppmuntrat
och projektet från och sitter med i projektledningsgruppen.stött Hanstarten

Gentjänsten ska komplement till kommunens hemtjänst.att Detettanser vara
förebyggande arbete har målsättningfrämstaär bryta de äldresett attsom som

isolering och trygghet lär känna sina och utbyterattge en genom man grannar
tjänster med dem. dettaFör arbete räcker hemtjänsten inte till.

Om erfarenheterna från försöket i Brevik blir såpositiva, kan från kom-man
sida tänka sig vidareutveckling. mångaDet finns möjligheter. Enmunens en

kan gentjänstgrupper i anknytning till de andra servicehu-att startarvara man
i kommunen.sen

Hemtjänsten Brevik delar lokaleri med gentjänstprojektet föreståndarenoch
de känner de till verksamheten väl. Projektet fortfarande i inle-äratt ettanser

dande skede självfallet hemtjänsten positiv försöket.tillär Det harmen man
märkt hittills äldrede i hus ochA B lärt känna varandra väldigt snabbt.är att
Ännu såhar mycketinte andra konsekvenser och hur betydelsesett storman av

fåGentjänsten för dekommer pensionärer bor utanför servicehuset.att som
En tanke diskuterats gentjänstgruppen in medlemmar frånär näratt tarsom

område, så kan hemtjänsten sprida informationstörre och tipsaett ensamma
fåäldre de kan kontakter och hjälp via Gentjänsten.attom

På frågan någotdet problem med dra mellan vadär gränser ärattom som
hemtjänst och vad gentjänstuppgifter föreståndarenär uppdel-attsom svarar
ningen inte helt självklar. I de flesta fall det inget problem. gällerDetär är nog

omvårdnadtill personligexempel och städning uppgifterär typsom en av som
åtarGentjänsten sig. finnsinte Det uppgifter de äldre behövergott om som

hjälp med hemtjänsten åtaoch inte hinner med eller kan sig. Hemtjänstenssom
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måste kanskebetala för Gentjänsten gratis och dethjälpinsatser ärmenman
såfå i vissa fall. länge det ingen tagit detta.kan betydelse An är som upp

framtiden försök till värderingGentjänsten i ett-

blivit legitimtfördelarna med gentjänstprojektet det hardeEn är attattstoraav
på ochförekommer till och med kan ringahjälpa sina Det att mangrannar.

någon kan behövahjälpa till har problem ellererbjuda sig när vet attatt man
någon vardagssyss-har problem med utföra olikahjälp. kanskeMan attvet att

också någon och behöver litedet kanlor, äratt attvetman ensamvaramen
lång-makannågon kan behöva avlastning maken ellersällskap eller ärnäratt

emellan snabbtGentjänstprojektet har gjortvarigt sjuk. umgängetatt grannar
positivtovanligt och mycketutvecklats sätt.ett

sådå blivit här och främst tycks detgjort det FörstVad detär att varasom
snabbt kan ochrelativt liten därGentjänsten vännerutgöratt grupp manen

också tillviktigt försöket varit lokalt ochbekanta. troligenDet avgränsatär att
allatvå fick fanns alla i närheten och be-nybyggda hus. De vännernya man

områdetnyinflyttade i och i servicehuset.fann sig i situationsamma som
Många också hjälp kännertycker det lättareäratt att ta emot av personer man

underskatta den entusiastiska ledning projek-ska heller inteokända. Manän av
från också ha hafthar Sohlberg i Stödet kommunen kanmed Sune spetsen.tet

betydelse i projektet legitimitet.sin att ge en
projektet grundas de deltagandefinns vidare flera idéerDet som pen-som

Idén tidsbank därsionärerna tagit till sig och fördelar.sett man re-som om en
få tillbaka form hjälp för sin delgistrerar timmar sedan kan i egensom man av

någon nå-stå och inte liggerslipper i tacksamhetsskuld tillgör attatt man man
någon hjälpertill last. inte välgörenhet byggerDet är utan att grannargon

får hjälp själva i utbyte.ochvarann
liten träffas i husetinformella strukturen och medDen att starta en grupp som

uppbyggnadsfasenblivit och naturliga. Under hargjort kontakternahar tätaatt
svårighetervarit till kan vissaden informella strukturen nytta, men man ana

går. exempelbli markerade längre tiden Det gäller tillkan att pro-som mer
flestafullt det Deorganisation inte används ochjektets sätt ärut avsett.som

någon central fördelninggår inte via telefontiden ellerkontakter direkt och av
naturligt direkt kontakt ochlärt känna varandra detuppgifter. När är att taman

snedfördelningför emellertid med sig vissbe hjälp. projektet detFör enom
Några blirarbetsuppgifternas fördelning idet gällernär personergruppen.

efterfrågade. framförallt deständigt gälleröverbelastade och Detärnärmast
förtroenderådet de hari för servicehuset samtidigtsitter somsompersoner

tillfrågadehar inte blivitfunktioner i Gentjänsten. Andra pensionärercentrala
alls.
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Projektets påverkarinformella uppbyggnad också tidsregistreringen och upp-
byggnaden den tidsbank central i tanken Gentjänten. harär Ingenav som om
någon överblick huroch registreringen sker. flestaDe fyller i timmarom men
bedömningama vad insatser för Gentjänsten eller inte, svåraär förärom som
den enskilde göra.att

Blanketterna och tidsregistreringen har hittills huvudsakligen haft en mer
symbolisk reell betydelse. formellaDessa inslag har varitän grunden för
många kontakter i huset, det finns osäkerhet framtidennya men en om som
gäller tidsbanken fungerahur ska och pådet kommer fungera längreattom
sikt. Oklarhetema tidsregistreringen minskar tilltron till projektetsrörsom

långvarigtförutsättningar bli eller Ett exempel de äldreäratt permanent. att
pensionärer själva någoninte kan hjälpa inte kan känna sig påsäkrasom annan

den hjälpt också får någotdem tillbaka leder tillDet Gen-att attsom senare.
får svårighetertjänsten andra väntjänstprojekt med inslag tack-samma som av

Ännågonsamhetsskuld och behov ersättning för den hjälp fått.attav ge man
så någotlänge detta inte allvarligt problem, det svårig-lättär är att attmen se

påheterna kan öka sikt.
sociala kontakternaDe har hittills haft betydelse. harDe varit viktigarestor

skapa formellade regler ska verksamheten kontinuitet ochän att som ge ge
trygghet.medlemmarna skaDe känna sig säkra deltagandet iatt en gen-

tjänstverksamhet leder till deras arbetsinsatser verkligen finns i tidsbankatt en
och kan leda till gentjänst framtiden.i De hjälp skatar emot motsva-en som

kännarande sig säkra under vilka villkor det sker.sätt
diskuterasI eventuell utvidgning och möjligheter för medlem-gruppen en nya

flestakomma in. De intervjuade det naturligt och skälen till detattmar ser som
svårtflera. Ett det tänka sigär är den nuvarande frånär att att att gruppen

skulleservicehuset kunna tillräckligt fåför med tids-stor att systemetvara en
fungera. Det bygger såbank i fall så småningompensionäreratt att yngre

flyttar medelåldernin i huset bland pensionärerna i den nuvarandenär gruppen
blir högre och deras hjälpbehov ökar.

Ett alternativ, flera tagit successiv utökningärannat som upp, en av gruppen
med pensionärer från ocksåhusen servicehuset. kanMan diskuteraruntom
begränsningen i ålder till endast gälla pensionärer. Den lokala förankringenatt
till Brevik dock alla fördel den också för med sigattses av som en genom

områdetökade sociala överhuvudtaget.kontakter i
Slutligen påpeka måstedet diskuteraviktigt ledningen verk-är att att man av

samheten idén till områden.vill sprida andra BrevikI har projektetom man
drivits några lagteldsjälar mycket arbete för ochett stort att startaav som ner
upprätthålla projektet.
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GentjänstenKritiken mot

ocksåintressepositivtför mötti Brevik harGentjänten stortutsatts ett enmen
påGentjänsten bygger ameri-ofta handlatKritiken hardel kritik.hel att enom

projektledningenförhållanden. Frånhelt andrautvecklats underkansk idé som
urgammal idé. ManegentligenGentjänstenbetonavill dock äratt me-enman

välgörenhetgamla tidersgarantitjänsterockså detta utbyte är motatt enavnar
tacksam-hamnadefick hjälp ioch dentilldå enannan somenperson gaven

svår återgälda.kundehetsskuld attvarasom
visarfrån liknande försöknutida andraochBåde erfarenheterhistoriska att

erfarenheterLiknandemånga problematiskt.påhjälpmottagandet sätt ärav
därtilli har lettbland pensionärer Norgehjälpverksamhetfrån frivillig att man

för för-ersättning till hjälparnasymboliskmöjlighetendiskuterat attatt ge en
väl deHandikapporganisationemamed detta.till ärkommasöka rätta som
lika för allarättighetskaoch hjälp ärtydligast uttalat att somvara enomsorg

måsteskuldkänslor förnågot behöver hadärmed inteoch ta emot.att manman
skillnadnågondet verkligenvisarundersökningar ärsaknasDet omsom

får från Röda korsethjälpfrån och denfår hemtjänstenden hjälp manman
njälpmed mottagandetverksamheter. Problemethumanitäraeller andra att av

inte minstnågot gälla hemtjänsten,kankränkandekan kännas ävenär som
relationsorien-och mindreuppgiftsorienteradalltmerhemtjänsten blivitsedan

exempel-finnsändå vissa skillnaderrimligtsannoliktterad. Det är att anta att
bakgrundolika värde. Mot dennaoch känslan ärberoendevis i graden avav

givare ochförsök rollernagentjänstprojektet intressant, göraattett somsom
kon-tillmöjlighetprojektetjämbördiga. I mottagarenmottagare engesmera

kommerhon känner denminst för han ellerintesituationen,troll attöver som
kontakten inomflexibilitet iockså betydligtfinnsför hjälpa. Det störreatt en

blidär kontakten kaneller väntjänstenhemtjänsteninomGentjänsten än mer
område fort-viktigt förhjälputifrånstyrd. Mottagandetreglerad och är ettav

hjälpen..forskning, oavsettsatt som gervem
med Gentjänstenfrågan ifall syftet ersättadel i kritiken ärEn rör attomannan

i kcmmu-då behov besparingardet finnsi tiderinsatserhemtjänstens stort av
Även utformningi förslagen till projektetsförsökt bemötadetta har mannema.

Projektleda-till hemtjänst.komplementGentjänstenbetona ettatt somgenom
projektetsig för läggabestämtockså i attsäger att omnergruppenmanren

förintäkt för minskaexistens tillprojektetsmärker atttasatt resursernaman
realitetennågon möjlighet iområdet. finns knappastDetihemtjänsten att

såsällani hemtjänstenbesparingardetta eftersom görsskydda sig attmot man
det absurtområde. Samtidigt blirvisstriktasdetydligt kan attmot ettattse

förtill försämringartill de kan ledamed hänvisninginitativfrivilliga attstoppa
någon avsikt.uppenbart intedå alldelesdettaandra är

ska kunnaproblemen med hurockså tagitKritiker har attgaranteramanupp
hjälp Dettaform ärverkligen kan ide timmar tas ut ensparat senare.avman

uppgifter ställerfördastabil bank medkärnfråga för projektet. En noggrant
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administration samtidigt förkrav förutsättning Gentjän-ärstörre attmen en
ocksåfungera. behövs kontinuerlig tillströmningska Detsten en av yngre pen-

sionärer eftersom de aktiva hjälpama mellan 65 och 70 medanärmest motta-
år.75överärgarna

Kritiken kan placeras in i traditionell skiljelinje mellan och höger-vänsteren
Socialdemokraterna i Lidingö kommun och PRO har varit kriti-ävengrupper.
inte stödja frånska och velat projektet. Erfarenheter äldreomsorgen i andra

motståndkommuner har visat olika slag frivilliga initiativ ganskaäratt mot av
dels finnas konkurrensinslag och delsvanliga. Det tycks rädsla för för-ett en

svåraiändringar, det nuvarande ekonomiska läget för kommunerna sigtersom
ocksåmöjliga hot. fackliga organisationerna har försökt bromsaDe medsom

motiveringar huvudsakligen hotet hemtjänsten och arbetet där. Irört motsom
så långtLidingö gick det socialstyrelsen skulle behandla ansökanatt som en

frånbidrag fick flera samtal organisationer i Lidingö villeta emotom som av-
styrka projektbidrag för Gentjänsten.

starka kritiken har gjort projektgruppens försök samarbetaDen medatt att
frivilligorganisationer kommunenandra i har misslyckats. En tanke attvar

dådessa organisationer skulle leda projektet, skulle kunna samordnas ochsom
ingå i Rödaorganisationernas arbete. Situationen korset varitäreget attnu
passivt liksom Sveriges Pensionärers Förbund. har inteDe motarbetat eller
kritiserat Gentjänsten inte heller aktivt samarbetat för utveckla arbetet.attmen

frånPRO tidigare deltagit i planeringen hoppade och avstod delta iattsom av
projektledningsgruppen.

rättvis svårjämförelse mellan Gentjänsten och liknande försökEn är göra.att
väntjänstgrupper många hållDe bildats har enklare administrationsom en

Åsårbara långvarigoch inte lika och beroende stabilitet. andra sidan harär av
mindre förutsättningar fungera påde lokala skyddsnät det sättatt som som

Gentjänsten har någon lösningInte heller där dilem-gör. mottagarensman
förhållanden månHittills tycks det lokala och i viss värde-ävenattma. som

fåttringar frivilliga har avgjort vilken idé genomslagskraft.hos de Sistsom
inte minst avgörande för idé blir bärande det finns eldsjälär attmen om en en

igångoch drivande ledare och verksamheten.sättertarsom ansvaren
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NOTER

lUnderlaget frånför beskrivningen utvärdering Upplandshämtat Väsby kommunär en som
två frånpraktikanter Socialhögskolan i Stockholm, Gerdingjorde 1992. Den skrevs Anneav

intervjuadesGislason Maria Porshage med författaren Kerstin Isaksson handledare. Däroch som
frånpolitiker tjänstemänprojektledaren,medlemmar i föreningen, och kommunen.

Västeråsnivåerintervjuer politiker tjänstemän olika i stadBeskrivningen bygger med och
Västeråsprojektledaren, med klubbmästaren för motorsällskap föräldrar.med samtsamt

3Beskrivningen i Brevik intervjuer projektledaren övrigaGentjänsten baseras med ochav
från Lidingö kommun medlemmar i projek-i projektledningsgruppen, personalmedlemmar samt

förprofessor Hans Berglind synpunkter manuskriptet.Jag vill särskilt tackatet.
4Beskrivningen från informationsskrift utgiven Lidingö kommun; Gentjänstenhämtadär en av -

utgiven iför svensk äldreomsorg Berglind, Harriman, Jansson Sohlberg,möjlighet aven
februari 1991.
5Rapporten forskare vid Socialhögskolan, Gabriel Oxenstiernaskrevs och utgavs somenav

45-1990.i socialt arbeterapport
6Förslaget sin finns i Gentjänsten möjlighet för svensk äldreomsorgi helhet rapporten en av-

fl.Berglind m
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8 Välgörenhet, filantropi och
frivilligt socialt arbete en-
historisk översikt

QvarsellRoger

Familjens och de anhörigas roll för gamla och sjuka harnära omsorgen om
alltid tagits för given, under de århundradena har och desenaste statensmen
lokala myndigheternas uppgifter området blivit allt betydelsefull. Av-mer
ståndet mellan familjens å sidan och offentligtden organiseradeomsorg ena
vården åoch den andra har dock varit ganska vilket har med-stort,omsorgen
fört för och behovet enskilda sociala hjälpinsatser, filantro-att utrymmet av
piska föreningar och politiska initiativ har varit Syftet med den härstort.
framställningen försöka översiktlig historik den rollär överatt ge en som
detta frivilliga påverkatsociala arbete har spelat och hur det påverkatsoch av
den socialpolitiska utvecklingen i Sverige århundradena.under de Ut-senaste
gångspunkten den sociala historia och nuvarandeär problematt omsorgens

svårigheter förståsoch inte kan inte familjens sociala detom man ser omsorg,
frivilliga sociala arbetet och den offentliga vården och hel-omsorgen som en
het. Beroende den faktiska försörjningssituationen, den sociala strukturen i
samhället och ambitionsnivån i den statliga socialpolitiken har den sociala

kommit organiseras skilda i olika tider,sättatt gemensamtomsorgen men
alltid försökt något hantera de försörjningsproblemär ochatt sättattman

omsorgsbehov uppkommer grund människor drabbas kroni-attsom av av
ska sjukdomar, ålderdomskrämpor.arbetslöshet eller Med frivilligt socialt ar-
bete i det här sammanhanget olika former försäkringssystem,menas av
välgörenhet, filantropi och professionellt socialt arbete organiserassom av
föreningar eller stiftelser, verksamheten inom patient och klientorgani-samt
sationer. förDen alla dessa olika former socialanämnarengemensamma av
insatser de inte har eller kommunerna huvudmän. Huruvidaär att staten som
huvudmannaskapet sådan betydelse det bör ligga till förgrundär attav en en
historisk kategorisering eller begreppsbildning kan diskuteras. I renodlaten
historisk fråganframställning skulle huvudmannaskapet för den socialaom

någonverksamheten tillskrivasinte avgörande betydelse förrän omkring se-
kelskiftet 1900. Att begreppet frivilligt socialt arbete används i det här

därför främstsammanhanget hänger med den dagsaktuella socialpo-samman
litiska bådediskussionen och framställningen här retrospektiv ochäratt
historisk.
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så längefrivilliga sociala arbetetdetforskningen är änhistoriskaDen avom
påtag-intresset ökathar dockomfattning. Glädjandeganska blygsam nogen

säkerligen, ochåren. hängerDettaunder deligt gott ont,senaste samman
samhälle.svenskadiskussionen i dagenssocialpolitiskaintensivamed den

förvirring ochterminologiskobetydligutmärks intedebatt storaDenna enav
intresseföreningar-och de olikapartiernasde politiskamellanförskjutningar
påverkar möjlighe-frågor, vilketsocialpolitiskaiställningstaganden ävennas

På grund dessaframställning.någorlunda exakt historisktill om-terna aven
forsk-redovisningformenhär kapitlet intekan detständigheter avenges av

frågaiställethistoria. Detsociala arbetetsfrivilligakring det ärningsläget om
ochunder 1800-sociala arbetetdet frivilligabildtentativaforskares aven

området.studiervidareviss grund förskapaförsök1900-talen och att en

frågagammalEn

förhand ochskallkringoch konflikternaProblemen ta ansvaraomsomvem
national-åtminstone tillkomstensedanhar funnitsförsörjningfattigasde av

före-barrnhärtighetstankenkyrkligamedeltida1500-talet. Denunderstaterna
alla för sinmedmänniskor ochför sinahadeochskrev attatt ansvarvar en

behö-fattiga ochöverskott till deskänka sittskull bordesalighetssjäls av
samaritidealet,grund i det kristnaBarmhärtighetstanken hade sinvande. men

gämingamasuppfattning de godakatolska kyrkansdenintegrerade även om
barm-ideologiska innebördenefterkommande livet. Denför detbetydelse av
kundedubbel. Barmhärtighetensåledes ha varithärtighetstanken kan sägas

följdaltruistiskt,handlaförpliktelsemoralisk ettatt avsom ensom enses
människan.omslötför den kärlekuttryckbud ellergudomligt ett somsom

också egoistisk handlinguppfattaskundebarmhärtighetenMen somensom
dag livetsbedömningmildare dengivarentillförsäkrasyftade till att en

ochfattigatankevärld hade demedeltidensIskulleräkenskaper göras upp.
påminna deskulledeuppgiftochplatssjuka dessutom attgenomenen

förgänglighetlivets och rikedomamasdet jordiskaoch friskavälbeställda om
hellerdärför inteDetmoralisktfungeradärmedoch memento.ett varsom

Barmhärtighetstankenönskvärt.fattigdomenavskaffandegivet ettatt varav
I 1571fattigvården efter reformationen.kyrkligadenprägel ävensinsatte

deplikterförsummade sinafastslogs denkyrkoordningårs gentemotatt som
salig-själsäventyrade sinhedning ochsjuka hanfattiga och värre än envar

hetJ
fattigvården efter refor-förförutsättningarnaförändradesdettaMen trots

förvalt-och statligstarkmed framväxtensärskiltmationen och stat enav en
allasamhällsläranlutheranska1600-talen. Denoch att1500-ning angav

ochhushållet, församlingenstånd,socialaskildatillhörde sta-människor tre
livet.respektive politiskaandligaekonomiska,för dethadeten, ansvarsom



Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete historisk översikt 219en-

Om husbonden inte kunde eller ville försörja dem ingick i hushålletsom
skulle församlingen träda in, och i sista hand ansvarade eller kungen förstaten

undersåtarsalla välfärd. För vidkommande betydde detta främststatens att
med direktiv och lagar försökte tvinga husbönderna och församlingarnaman

inte försumma sina plikter de fattiga. Dessutomatt degentemot övertog staten
medeltida hospitalen från kyrkan, vilka användes för kroniskt sjuka, handi-
kappade och andra ingen beredd försörja. Ofta försökte för-attsom annan var
samlingarna föra sina fattiga till deöver statliga institutionerna för detatt

slippa utgift, medansättet värjde sig detta lagstiftningstaten moten genom
intagningsregleroch särskilda

Äldre tiders fattigvård fattigvårdslagstiftningoch såledeskan hasägas växt
fram följd intressekonflikter mellan de olika nivåerna i det samtidasom en av
samhällets sociala organisation. Husbönderna, församlingarna och hadestaten
enligt den lutheranska samhällsläran sina bestämda uppgifter det gälldenär

de fattiga, försökte olika skjuta problemensätt överomsorgen om men man
varandra. Kanske det till och med det viset önskan slippaatt attvar ta

för eller hand dem inte kunde försörja sig själva deansvar om som var en av
viktigaste orsakerna till fattigvårdsfrågan under sekler kom spelaatt att en
förhållandevis roll för den lokala kommunala organisationen, liksomstor för
det allt konfliktfria förhållandetän mellan socknamakommunemaannat och
statsmakten. Den uppmärksamhet frågan hur säkert skulleman gav om man
kunna skilja de rätta fattiga, det vill de verkligensäga saknadesom
försörjningsmöjligheter, från de orätta fattiga lättja ville bli för-som av
sörjda andra, också indikationutgör den roll denna önskanav en attsom
slippa hand de fattiga spelade. I samband medta antaletattom utanpersoner
familjeband årsanställningeller ökade, särskilt under 1800-talets första hälft,
blev denna särskiljning mellan dem borde få hjälp och de iställetsom som
borde tvingas till arbete allt betydelsefull både för den sociala verksam-mer
heten och den ideologiska debatten.

Det tidiga försäkringsväsendet

Som följd dessa konflikter och den njugghet visades fattigade för-en av som
sökte allt fler tillhörde den sakta framväxande medelklassengrupper som att
bygga olika för försörja dem inom densystem attupp egna gruppen som
drabbades försörjningssvårigheter. Med från det skrå-medeltidamönsterav
väsendet började redan 1720-talet inom vissa yrkesgrupper organi-attman

kassor till vilka medlemmarna betalade årlig avgift. När sedansera en en
medlem avled eller drabbades sjukdom kunde de oförsörjda farniljemed-av
lemmarna få frånunderstöd Påkassan. liknande byggdes särskildasätt änke-
och gubbhus i städerna från 1700-talets mitt. Dessa ålder-slagsettupp var
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intagna ellerbetalats deavgifterfinansieradesdomshem avsomgenomsom
erbjöd platserochperiod livetaktivtidigareundersläktingarderas somaven
försörjningen.vanligaförhindrade denarbetsoförmåganochålderdomennär

detfrån fattigstugorsocknarnas sättetålderdomshemdessaOfta skilde sig
privat ochvarjekringnågot slags sängavgränsade utrymme mansomatt man

institutionelltfattigstugornaägodelar, medanvissa privatasigfick med varta
organiseradekollektivteller

uppfostringspro-moralisktingå iförsäkringsväsende kom aven ettDetta att
människorallaålderdomen bordeklarakunnaFör pengar un-sparaattgram.

tankelast.till Dennasocknenslippa liggadärmedlivstid ochaktivasinder
speladeförutseendeochplaneringbehovetochdet enansvaret avegnaom

förlåg till grundDenfattigdomen.diskussion även1800-taletsroll istor om
kallakankanskevadorganiseragjordesförsökflera de att enmansomav

antaletbegränsasyftade tillåtgärderfattigvård, dvsförebyggande attsom
församlingen. Deellersocknenhjälp hossökabehövdemänniskorna som

isådant syfte, ochhade1820-taletöppnadessparbankerna ettförsta som
1800-bildades vidarbetarföreningarnaliberalaså kalladedeflertalet somav

verksamheten.plats icentralsparkassorolika formermitt intogtalets enav
sidan dennauppfostrandemoraliska ellerdenuttryckexempel vilkaEtt av

Härnösandsutdeladespropagandaskriftsigkundeverksamhet ärta avsomen
ålder-planerandet förochSparsamheten1827.tillkomstvid dessSparbank

sinneslugnarbetsförmåga, bevarad hälsa, ostörtförökadskulle skapadomen
sparbanksbokens,vidakapitaldärmed änstörreförlängd levnadoch ettsamt

Även fackföreningarnamånga proletäradetillskyndare.påstod bankens av
ochbegravningskassorsjukkassor,verksamhetinledde sin att startagenom

konfliktersamband med akutaiefterlevande. Förststöd tillkassör för ar--
fack-anställningsvillkorlönefrågor och översthamnadebetsplatserna

dagordningar.föreningarnas
principernaideologiskaviktigastedeanslöt tillFörsäkringsprincipen en av

kalladesvadnämligen1800-talet,underverksamhetensocialadenför som
för-sin familjssin ochförsjälvabordeAllaSjälvhjälp.hjälp till ta ansvar

omöjlig-problemandraellerarbetslöshethandikapp,sjukdom,sörjning. När
och statligakommunaladenellerorganisationerfrivilligabordedettagjorde

såenskildesådant dentillsjukvården hjälpa sätt snartfattig- och attett
Livstidslångt andraberoendesjälv.försörja sigkundemöjligt avnyttsom

samhället.och förenskildebåde för denansågs förödandevara
1900 ochÄven från sekelskiftetreformverksamhetensocialpolitiskai den

riksdagsmotionviktig roll. Denförsäkringsprincipenframåt spelade aven
socialpolitikeninommodernainleda denbrukarHedinAdolf sägas eransom

för-komplettera detochunderstödjabordeförslaginnehöll att statenett om
sjukförsäk-gälldetill exempeldetNärredan fanns.säkringsvasende som

sedan1910,administrationtill kassornas ut-statsbidraginfördesringen som
ob-iresulteraslutligenförmellankrigstidenunderfleraökades i att ensteg

och1955. Trotssjukförsäkringsreform övertogligatorisk att staten mer avmer
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det ekonomiska för ersättningen till de sjuka behöll försäk-ansvaret man
ringsmodellen form.5organisatorisksom

Rätten till hjälp

För förståskall kunna den roll det frivilligaatt sociala arbetet fickman som
under 1800-talet jag det viktigt uppmärksammaär dentror ganskaatt att
komplicerade frågan de fattiga enligt gällande fattigvårdslagar ansågs haom

till hjälp och kommunrätt eller inte. gångenFörsta tanken påstatav attsom
sådan skulle kunna finnas formuleradesrätt i svensk lagtext då1763en en var

i förordning talade det Oss dvs kung Adolf Fredrik högtattman en om om
hjertat nödlidandes och wårdas5.wärnlösas wederbörligenat rätt Detta
har tolkats exempel naturrättsliga idéer vid denna tid fickett bety-attsom
delse i den svenska debatten, ocksåkan uttryck för den kon-ettmen ses som
flikt förelåg mellan och de lokala församlingarna eller socknama.statensom
Genom betona de fattigas till avkastningen de donationeratt rätt av som en
gång för deras räkning ville understryka socknamasavsatts skyldighe-staten

fattiga.de Socknarna skyldiga handter gentemot sina fattiga,att tavar om
inte för någondessa hade egentlig till hjälp, föratt rätt skulleatt statenmen
slippa ikläda sig de kostnader dess övergripande krävde.7som ansvar annars

års1763 förordning upphävdes också redan efter år grundtre stortav
motstånd från och bondestånden i riksdagen.präste- Kostnaderna ansågs för

och förordningen kunde stå i strid med denstora urgamla förrättenanses
socknarna själva bestämma sina utgifter.att om

Mer tydlig påverkan från samtida idétraditioner kontinenten kan vi dock
finna hos det 1700-talets viktigaste vårdideologer, nämligen läka-en av sena

ämbetsmannen och godsägaren David Schulz Schulzenheim, iren, von som
berömt tal inför Vetenskapsakademien 1799ett argumenterade för gamlaatt

fattiga borde ha till hjälp den arbetsförmåganrätt när inte längre räckteegna
till för klara försörjningen. Schulzenheim ansåg i likhet med samtidaatt eko-

allt värde härrörde från arbetet och fattighjälpen tillatt gamla arbe-attnomer
därför kunde form återbetalning vadtare tidigare tjänatsses som en av av som

in.8
Verklig betydelse fattigvårdenför fick dock tanken till hjälp försträttenom

med lag 1847. Där stadgades hwarje åsocken landet, och hwarje stad,atten
skall lemna wårdnödtorftig och försörjning sådane dess medlemmar, isom,
anseende till bristande arbetsförmåga i saknad af andra medel och lofligasaint

till sitt uppehälle, försörja.icke kunnautwägar sig sjelfwa Dessutom inför-
des bestämmelse den inte nöjd med fattigvårdsnämndensatten om som var
beslut kunde vända sig med sina klagomål till den statliga länsförvaltningen

hade ändra beslutet. Därmed kanrätt påtanken de fatti-att sägasom attman
till hjälp fåtthade legalrätt grund. I samband med den missväx-gas storaen
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sådanupprätthållaomöjligtsig dock rättvisade det1860-taletunder att enten
försörjnings-saknadetidlantbefolkningen vid dennadeleftersom stor aven

Årklara.inte kundefattigkassorsituation kommunernasmöjligheter en-
begränsade denkraftigtlagbetydligtdärförinfördes strängare1871 somen

kanAnnorlunda uttryckterhålla samhället.hjälpskulle kunna avsomgrupp
ochsjälv ökadeförsörja sigskulleenskildedenkravensäga attattman

familjemed-förskyldighetlagen, liksomiskrevsskyldighetdenna även en
varandra.försörjalemmar att

filantropinegentligadenochVälgörenheten

syftade tillföreningarSverige flerabildades i1810-taletbörjanMed som
tillBakgrundenvälgörenheten.enskildaorganisera denochintensifieraatt

många räddaochpåtagligt ökadevid denna tidfattigdomendetta varattvar
livet. Be-och politiskasocialapåverka hela detskulle kommaför detta attatt

varken hademänniskorökande antaletdet ett egetfolkningstillväxten, som
hadekriminalitetenökandetilloch denanställningfastjordbruk eller synes

vidfanns dettillkomst. Dessutomföreningarsför dessabetydelseotvivelaktigt
tyderMycketöverhuvudtaget.föreningsbildningförintressetiddenna stortett

tidensförsöktestöttepelaretraditionella mötafrån samhällets oroatt man
avsågsorganisationen. Härsocialaför denformunderstödjaatt en nygenom
striktafylla denuppgiftviktigsammanslutningar ha närochföreningar atten

rörelsen blevliberaladentill. Förlängre räckteintemyndighetsutövningen
någotsamhällsidealtidsbärareföreningarnadenna tanke aven nysom av

tillsigGustaf Geijer gjortEriksärskilt sedanledstjärna, ta-ideologisken
tanke.dennaförlesman

hälft, blandförsta1800-taletsbildades undervälgörenhetsföreningarDe som
nödlidandesStockholmsföreningarna De vännervilka de största somvar

göteborgskaden1820tillkom1816 och fattigasbildades De vänner samtsom
dominerades heltfrån 1819,de fattigesSällskapetmotsvarigheten vänner av

hadenödlidandedels tillriktadesVälgörenhetenbemedladebättre män. som
till värdigadelssamhällsklassen,med denbefryndadeellerlevt inom egnavar

Vidförskyllan.svårigheterdrabbatsfattigarättmätigteller utan egenavsom
denochVälgörenhetenmellannågon tydligintefanns det gränstiddenna

fattig-kommunaladenvanligtdetfattigvården. Tvärtomkommunala attvar
lagligdet fannsgåvor donationer,ochfinansieradesvården trots attgenom

skattskyldiga.bland deuttaxeringmöjlighet göraatt
välgörenhets-förhållit sig med dehaförefaller detNågot annorlunda att

VälgörandedessaäldstaDenkvinnor.domineradesföreningar varavavsom
verksamhet 1819sinstartade ävenStockholmfruntimmerssällskapet i omsom

Än detviktigare1825.riktlinjer förränochstadgarfastställdeinte avvarman
ochförSällskapet ömgrundadeJosefinakronprinsessan uppmuntran av
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sedlig modersvård bildades 1827. Den föreningen syftade tillsom senare att
hjälpa kvinnor ville sina barn vårdgod och uppfostran,som ge en men som
hade ekonomiska svårigheter. Syftet således inte i första hand lindravar att
den akuta nöden, skapa bättre förutsättningar för dessautan att kvinnor att ge
sina barn vårdgod eller med andra 0rd förbättra den sociala situationenen att
i samhället på lite längre sikt. Man skulle kanske kunna säga därmedatt man
hade lämnat den välgörenheten och tagit till vad i histo-överstegetrena man
risk litteratur brukar kalla för filantropi.

Gränsdragningen åtskillnadenoch mellan välgörenhet och filantropi överhu-
vudtaget dock alltär oproblematisk.än Under 1800-taletannat var
välgörenhet etablerad och vanligt förekommande benämning på denen
frivilliga sociala hjälpverksarnheten, medan filantropi omväxlande fick be-
teckna den pedagogisk verksamhet hämtadetyp sin inspiration frånav som
den tyske pedagogen Basedows skola Philantropin och oegennyttigtett un-
derstödjande välgörenhet vårdinrättningar.och Det dock inte ovanligtav var

använde ordet filantropi i lite nedsättandeatt betydelse, talademan man om
överdriven filantropi ihålig,eller filantropimodern detl härmen
sammanhanget används dock begreppet filantropi det kommitsätt attsom
bli vanligt i den historiska litteraturen, särskilt i England och under de senaste
decennierna, benämning strävandena omvandla denattsom en spontana
välgörenheten till organiserat socialt arbete under 1800-taletsett andra hälft
och de första decennierna l900-talet. Därmed kan den filantropiska verk-av
samheten betraktas slags förhistoria till det professionella socialasom en ar-
betet samtidigt den skapade förutsättningarna för den intensiva social-som
politiska debatten under 1900-talets första hälft. Både välgörenheten och ñ-
lantropin baserades på frivilliga insatser och organiserades frivilliga före-av
ningar, det utesluter inte betydande del verksamhetenattmen en av var
något relaterad till den kommunalasätt fattigvården. Man ville vanligtvis
komplettera, ibland påverka någonoch gång förebilder för densamma.men ge
Det däremot ganska ovanligt hävdade frivillighetenattvar attman ettvar
värde i sig. Den tanken spelade dock viss roll i den kyrkliga diskussionenen

hur skulle hantera den sekularisering ägde det gälldeom närman som rum or-
ganiserandet den kommunala fattigvården decennierna kring 1800-taletsav
mitt. Det fanns de menade kyrkan borde organisera fattigvårdattsom en egen
inom vilken bland själavårdsfrågoma skulle ha plats.framträdandeannat en
Den socialt inriktade diakonins historia har dock utrymmesskäl lämnatsav
utanför den här framställningen.

Ytterligare exempel på kvinnornas betydelse för den filantropiska verksam-
heten de skyddsföreningar bildades i olika stadsdelar i Stockholmvar som
med början 1858 Kungsholmen. Skyddsföreningarna syftade till före-att
trädesvis hjälpa fattiga kvinnor förmedla hemarbete så de skulleattgenom att
kunna hålla sina familjer och omvårdnad.barnen Tankensamman attge man
skulle hjälpa de fattiga hjälpa sig själva det givna föratt dennarättesnöretvar
verksamhet, samtidigt såg kvinnornas familjesammanhållandesom man upp-
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centralkommittébildadeSkyddsföreningama ävencentral.gift somensom
filan-inriktadpolitisktframväxtenför denbetydelsefick av merstor senare

verksamhet.tropisk
bådefilantropinpåtaglig feminiseringskedde1800-talets loppUnder aven

föreningarna ocholikai demedlemmaraktivatill vilka som varsermanom
ochi föreningarnasinslagenideologiskadeuppmärksammar programmanom

uppgif-ochegenskaperskildahadekvinnorochTankenverksamhet. mänatt
fi-omorienteringför dennabetydelsetvekanhadesamhälleti stor avutanter

tillinriktad hjälppersonligttillvälgörenhetpatriarkaliskfrånlantropin en
ochpolitiskaförskulleföreskrevSärartstanken männensjälvhjälp. att ansvara

hadehand detbordekvinnormedanangelägenheter,ekonomiska ta somom
vård ochfattiga, liksomochbarnfostranmoraliskochmed socialgöra avatt

hennesegenskaper,moderligaKvinnanshandikappade.sjuka ochomomsorg
rådakundetrivselndärförmåga hemskapaochöverlägsenhetmoraliska ettatt

på fattigdomgrundhjälpa demlämpadsärskilt ävengjorde henne att avsom
framgångsrikadeidealenligt delivförmått sinaformasjälvainte mersom

blidet kunnaPå sikt skullesjälvklara.uppfattadesamhälleti somgrupperna
socialtdensamhällsskikt skapaallaför kvinnoruppgift atturgemensamen

bådefostramöjligtgjorde detmiljöoch lugnastabila attemotionelltoch som
samhällsmedborgare.godatillochbarnen männen

filantropiinstitutionellPedagogisk eller

institutionerskolhem ochdefilantropi1800-taletsinslag iEtt somannat var
initiativefteroch ungdomarbarnolikaframförallt förinrättades grupper av

skolhemBorgsslag. Pär Aronolikastiftelserellerföreningarenskilda,från av
ochverksamhet 1807började sinbarnoch dövstummaför blinda somsom

första dessaDjurgården dentill Manillaflyttadesnågra år avvarsenare
många andra fi-medI likhetSverige.institutioner iorienteradepedagogiskt

optimism.pedagogiskpåfallande social ochutmärktes Borglantroper enav
med sighan 1811dettaexempletcharmerande togatt enDet varmest

tilllikhet medde iförMälarenfotvandringpojkar attblinda runtengrupp
få ellerseskullestudentersinnaderomantisktsamtidensmångaexempel av

fadernesland.uppleva sittåtminstone
Råbyiochbarnen,så kallade vanartigadeuppmärksammadesPå 1830-talet

räddningsinstitut.GyllenkrokGustafAxelfriherreninrättade ettLundutanför
därföri fangelsernavistadesbarnhandskulleTanken taatt somommanvar

visatbegått ellerbrottsjälvaoch barnför brottdömtsföräldrarderas somatt
moralisk fostrandisciplin,Stränguppfostringsproblem.allvarligatecken

skullesigtänktemetoderdeyrkenågot enklareförutbildningoch manvar
medborgare.samhällsnyttigatillbarndessaföranvändas görakunna att
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Efter mitten 1800-talet upptäcktes ytterligare barn bordeav en grupp som
föremålbli för särskilda nämligen de lätt utvecklings-omsorger, som var

störda, eller bildbara sinnesslöa den samtida benärrmingen. Frånsom var om-
kring 1870 inrättades flera skolhem för dessa barn enskilt initiativ eller

ården 1869 bildade Föreningen för sinnesslöa barns vård. Någragenom
decennier kom de fysiskt handikappade barnen institutionspla-även attsenare

till exempel Eugeniahemmet eller de olika vanföreanstaltema. Här-ceras
vidlag spelade dock den offentliga vården frånroll redan början, intestörreen
minst den ortopediska behandlingens betydelse i sammanhanget.genom

Gemensamt för dessa skolhem och institutioner förutom den filantro-var
piska avsikten de hade pedagogisk inriktning. Som följd det infly-att en en av

århundradetstande det tidigare pedagogiska reforrnatorer hade ochstorasom
den människans föränderlighet och utvecklingsbarhet utmärktetro som
detta sekels människouppfattning ansåg många debattörer många mänsk-att
liga problem kunde hanteras med hjälp individualiserad och specialiseradav
fostran och utbildning. Men förutsättningen för sådan återuppfostranatt en
skulle möjlig på något bröt kontakten med den livsmiljösättattvara var man

åtminstoneoch livssituation någontill del hade skapat problemen. Densom
viktigaste förutsättningen återuppfostranför och utbildning därför place-var
ring eller mindre sluten institution. Det intresset för institutio-storaen mer

för sinnessjuka, vanartiga och handikappade under 1800-talet såledeshadener
sin grund i pedagogiskt för hur skulle kunna förändra männi-ett program man
skorna, institutionerna i ocksåpraktiken korn fungeraäven in-attom som

för social isolering och utstötning.strument
Relationen mellan dessa skolhem och den kommunala och vårdenstatliga

länge ganska oklar. Pär fickAron Borg bidrag till sin verksamhet frånvar
kungen personligen. Råby räddningsinstitut ansökte i början 1840-taletav om
statsbidrag, vilket utlöste de första vårdpolitiska debatterna i riksdagenen av
under vilken alla i samtiden aktuella ståndpunkter i såden kallade frå-sociala

ventilerades. Ansökan avslogs 1844 med motiveringen frågadetattgan var
enskild angelägenhet, 1853 engångsanslag.riksdagen Motettom en men gav

slutet 1800-talet finns dock talrika bådeexempel och lands-att statensav
tingens i dessa inrättningar ökade, och under 1900-talet har fi-engagemang
nansieringen verksamheten i betydande utsträckning övertagits det all-av av

föreningarna och stiftelsema ibland fortsatt förmänna, även attom ansvara
driften. Vissa företrädare för de filantropiska vårdhemmeninstitutionerna och
har dock uppfattat och kommunernas ekonomiska ellerstatens engagemang
Övertagande verksamheten hot och inte möjlighet tillettav som som en sam-

mål.arbete för Under efterkrigstiden motståndethar socialett gemensamt mot
påtagligtverksamhet i frivillig regi Ökat följd både den socialpoli-som en av

tiska utvecklingen och framväxten starka organisationer företrätt deav som
vårdenyrkesverksamma inom och omsorgen.

13-10688
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filantropiVetenskaplig

bety-ökadfickverksamhetenfilantropiskai deninslagYtterligare ett som
förhållandensocialaolikaundersökningarde1800-taletunderdelse avvar

stiftel-ellerorganisationerinitiativenskilda ellergenomfördes avavsom
tidför sinbåde omfattande ochundersökningardessafallfleraI ve-varser.

banbrytande.inteavancerade, förtenskapligt sägaatt
från 1800-förhållandenasocialadeundersökningenstorslagnaDen mest av
den fattig-nämligenkommitté,statligdockutfördeshälfttalets första av en

be-1830-talet. Genomdelenunderarbetade attvårdskommitté större avsom
genomförakundei landetförsamlingarfrån samtligauppgifteringära enman

och deförsörjningssituationenbåde den faktiskakartläggningomfattande av
fattigvården. Dennakommunaladenorganiseraförvidtagitsåtgärder attsom

1839 ochpubliceradesbetänkandeförgrundlåg sedan tillinventering ett som
1847.17fattigvårdslagenför den nya

beskriva deundersöka ochförintressefick detta1800-taletslutet attI av
utvecklingensocialpolitiskabåde för denbetydelseförhållandenasociala stor

Gustaf afsamhällsvetenskaplig forskning.framväxtenföroch av en
från 1894arbetarförhållanden Stockholmi ärAnteckningarGeijerstams om

ochFeilitzensUrban Tjenare,kända dessa, även statareden mest vonmenav
bemed-mindreBostadsförhållandena deförWallqvistsHjalmarochtorpare

Gemen-sådana undersökningar.exempelkanGöteborglade i nämnas som
enligtstiftelsenlorénskadenfinansieradesdedessaför att somsamt avvar

utredandetbidra tilluppgifthade tillLorénsViktorgrundaren atttestamente
och isocialvetenskapemakännedomfrågan spridaochsocialaden somomav

forskningsråd för denslagsfungerakompraktiken ett sam-ungaatt som
Även socialpolitiskadendomineradetidskriftdenihällsvetenskapen. som

dennämligen1900-talet,båda decenniernaförstadeunderdebatten avav
publiceradestidskrift,SocialutgivnaSocialt Arbete ettförCentralförbundet

ellerinventerandetill dennahänföraskanantal artiklarbetydande typ avsom
Betecknadeförhållandena.socialadeundersökningarvetenskapliga nogav

del integre-tillverksamhetsocialvetenskapligaomfattande stordenna attkom
Samhällsforskar-mellankrigstiden.utredningsväsendet understatligai detras

socialpoli-olikabehövdes förunderlagfram detuppgifttillfick att ta somna
denmellaninsatser. sambandsåledesfannsDet näraochreformer etttiska

forsk-akademiskalångsamt framväxandeoch denfilantropinvetenskapliga
frågor.socialaolikaningen om
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Politisk filantropi

den filantropiskaDen verksamhetens uppenbarligen mångför-ganskagren
grenade träd fick betydelse för den socialpolitiska utvecklingenstörstsom

mångautgjordes dock de föreningar och samarbetsorgansationer sågav som
påverkasin viktigaste uppgift försöka och kommun reformeraatt stat attsom

sociallagstiftningen och förbättra fattigvården. I böcker, pamfletter och tid-
skriftsartiklar påvisaförsökte de sociala problemen sådanattman var av en

svårighetsgradomfattning och det krävdes omfattade från bådeinsatseratt
och kommun. Med början omkring 1910 fick påtryckningardessa konkretstat

förbetydelse den socialpolitiska reformverksamheten.
finns dock betydligtDet äldre exempel enstaka debattörer försökt på-att

området.verka den statliga politiken engelske filantropenDen John
förhållandenaHowards bok olika fängelser i Europa haderunt utanom om

bådeför fångarnatvekan betydelse behandlingen och förändringar iav senare
strafflagstiftningen. åberopadeDet tidigare vårdentalet den offentligaom av
David Schulz Schulzenheim hade huvudpunkt förslag in-ettvon som om
rättande institutioner för fattiga, sjuka och andra behövande.storaav
Obstetrikprofessom Pehr Gustaf Cederschiöld skrev 1827 memorialett om
förhållandena i Stockholms fattigkvarter. Han föreslog där staden bordeatt

för det byggdes bättre bostäder för de fattigaatt attansvara genom man an-
vände de medel brandförsälcringsväsendet hade samlat. Han tänkte sigsom

bådevidare fattigdomen och spridandet sjukdomar skulle kunnaatt mot-av
verkas del arbetarnas löner utbetalades i form matku-attgenom en av av

restauranger.enbart skulle gälla vissa godkändaponger som
betydelse dockAv de organisationer tillkom i börjanstörre 1900-var som av

talet och bland vilka Centralförbundet för socialt arbete CSA den vikti-var
Denna organisation sammanslutning ledande företrädare förgaste. var en av

flera politiska ñlantropiskaoch föreningar med den strävan attgemensamma
fåförsöka deändra mycket restriktiva principerna i den gällandestaten att

fattigvårdslagen från 1871. Man genomförde fattigvår-utredningegenen om
den i de kongresseroch medverkade bland andra fattigvårdsför-Svenskasom
bundet organiserade. Dessutom startade den viktigaste tidskriften förman
social debatt och initiativ till organiserad utbildningsverksamhet förtog en

råda någonblivande socialarbetare. Det kan inte helst tvekan attsom om
CSA, liksom andra liknande organisationer, hade betydelse för 1910-ta-stor
lets reformverksamhet. frånsocialpolitiska Pensionslagstiftningen 1913, den

fattigvårdslagen från 1918 och tillkomsten Socialstyrelsen och Social-nya av
pådepartementet kan exempel konkreta reformer. Som direktnämnas som en

följd detta anställdes flera ledandede företrädarna för de ñlantropiskaav av
föreningarna för administrera olika delar den statliga inspektions- ochatt av
kontrollverksamheten, vilket ytterligare illustrerar det sambandet mellannära

socialpolitiken.de frivilliga insatserna och den statliga
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organisationerna: exempelDe trestora

påpekats ganskabildades tidigare1800-taletandra hälftenUnder ettsomav
frå-någon socialabemärkelse ägnade sigiantal föreningarbetydande som

socia-för hantera vissa konkretaföreningar inrättadesdessadelEn attavgor.
minskade iproblemeneller avsomnadede upplöstesproblem, och när om-

och kommun.för verksamhetenfattning eller övertogs statnär ansvaret av
har överlevtorganisationer ochutvecklades till mycketAndra föreningar stora

sin verk-förmåga ändra inriktningvår framförallttid,till attengenom
förhållandena förutsättningarnaochsocialpolitiskasociala ochdesamhet när

spelat i detorganisationernaroll de frivilligadenbelysaändrats. För att som
skall jag helt kortsocialpolitikens historiaochsociala arbetets trepresentera

fortfarandehundraårig historia ochalla harorganisationer än somen mersom
socialpolitiskadentill del deltar iarbete och visssocialtbedriver ävenett

idédebatten.

röda korsetSvenska

vårdförellerbildades Svenska röda korset, Föreningen1864Hösten av
nationellursprungligadetsärade sjuke fältoch i namnet, som ensom var

bak-organisation. konkretainternationella Denavdelning Henry Dunantsav
särade under deförhållandena för de soldaternafasansfulladegrunden var

Österrike länderoch Frankrike. I fleramellanpågående krigen, särskilt det
läkarutbildningenefter förbättrasekletsedan börjanhade strävat attavman

flerfältsjukvården följd insikten sol-organisationenoch attomsom en avav
fält-korsets tanke dockskador. Rödasjukdomardater dog än attvaravav

skulleoch neutral verksamhethumanitärsjukvården borde varasomenvara
få såocksåsträvade efterkrigförande Manoberoende de attparterna.av

på sårad soldat intetankenmöjligtmånga attatt accepterastater varensom
fransk-tyska kri-medmänniska. samband med detlidande Ifiende utan enen
fältsjukvård ochorganisation förRöda korsetbyggde1870-71get upp en

respekterade ikrigförande arméernasärade soldater, och detransporter av
neutralitet.organisationenssettstort

organiserandetlandet gälldeviktigaste insats inomkanskeRöda korsets av
År Diakonissan-sjuksköterskor. 1851 hadeblivandeförutbildningsvägen

sjuksköterskeutbildning medförstaSverigesStockholmstalten i startat
för Röda korsetsTyskland. Förebildenfrån inrättningar iliknandemönster

vidNightingales skola Sztbetecknande Florenceutbildningssystem nogvar
Nightingaleden hosoch 1865 anställdei London,Thomas-sjukhuset man

motsvarigheten.föreståndarinna svenskaför denutbildade Emmy Rappe som
samtidaockså ideologiskt stöd i denstarktSjuksköterskeutbildningen hade ett
tillbetydelse för möjlighetenfickkvinnorörelsen ochborgerliga stor yr-
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kesarbete för medel- och överklassens kvinnor.
samband förstaI med världskrigets slut 1918 beslutade Röda korset att

föreningen skulle medverka i det sociala arbetet inom landet.även Bakgrun-
den till detta förmodligen den omfattande socialpolitiska debatten undervar

bådaseklets första påtagligadecennier och den fredsoptimism fanns isom
vid det krigets årEuropa slut. Samma freden kom utarbetadestora som man

syftade sjukvårdentill förbättra i avlägsna delar landet,ett attprogram som av
och förklarade bamavårdandesig vilja stödja det arbete bedrevsman som av
barnmorskor och distriktssköterskor. På 1930-talet inrättade särskildaman
förlossningshem, startade ambulansflyg och organiserade nödhjälpsarbeten.
Man medverkade vid Skolhälsovårdenuppbyggandet och skoltand-även av
vården, inrättade badhus för skolbarn grundadeoch bamkolonier.man

likhetI med flera andra frivilliga organisationer startade Röda korset under
mellankrigstiden utbildning hemsystrar, skulle hjälpa familjer därav som
modern drabbats sjukdom, frånoch och med 1940-talet utbildningävenav av
hemsamariter skulle hjälpa gamla. Särskilt hjälpen till de gamla fick storsom
betydelse för den kommunala äldreomsorgen, dels sedan beslutatstaten om
statsbidrag, sådels sedan den kallade hemmaboendetanken sin påprägelsatt
äldreomsorgen.

Under efterkrigstiden har kommunerna och landstingen övertagit det mesta
vårdenför den lokala och liksom för den förebyggandeansvaretav omsorgen,

hälsovården. påDärmed har de internationella frågorna fått centralnytt en
ställning inom Röda korset. Men det inte enbart krigens offer i alltär utannu

utsträckning dem drabbas jordbävningar,större översvämningar ochsom av
epidemier försöker hjälpa. Dessutom har organiserat olika typersom man man

vård och hjälpverksamhet för alltde skaror människorstörreav av som
påbefinner sig flykt undan krig eller inbördeskrig. Den sociala verksamheten

inom landet har under de decennierna framförallt inriktats påsenaste att
försöka bryta den isolering ofta drabbar gamla och handikappade. Mansom

hembesök, hjälper till med och organiserar utflyktergör ochtransporter
sällskapsliv. Dessutom bedriver viss verksamhet för häktade och alkohol-man
och narkotikamissbrukare, och understödjer flera de telefonjourerman av som
organiserats under de decennierna. Vidare har föreningen organiseratsenaste
inforrnationsverksamhet bland HIV-smittade, och har byggt ettman upp

tortyroffer.professionellt behandlingscentrum för Flera ledande företrädare
för verksamheten har starkt betonat inte vill kompletteraersättaatt utanman
den statliga socialpolitiken och den kommunala sociala omsorgen.

vårdFörening för sinnesslöa barns Sävstaholmsforeningen

År 1869 bildades för sinnesslöa barns vårdFöreningen frlantro-av en grupp
piskt och socialt intresserade författare, ämbetsmän läkare.och Den omedel-

anledningen den skolinrättning Emanuellabara Carlbeck hadeattvar som
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ekonomisktnågra utvecklingsstörda barn hade behovföri Göteborgstartat av
ändåmåsteföreningen bildadesegentliga orsaken tillunderstöd. Den att nog

utmärkte denna tid och debåde utvecklingsstömingendensökas i somsyn
1800-talet skeddeutvecklingsstörda levde under. Underförhållanden desom

sjuka.och de psykisktmellan de utvecklingsstördadifferentieringstegvisen
tillstånd ocholika karaktärövertygad dessablev alltMan att var avommer

pedagogiskbehövde individuellutvecklingsstörda barnensärskilt deatt en
beskrivningoch hansJohn Langdon Downbehandling. Med engelsmannen av

inleddessyndrom 1860-taletså mongoloida barnen Downskalladede
området. till intressetandra orsakenockså vetenskaplig utveckling Denen

påhade utförtsvård pedagogiska experimentdeför de sinnesslösas somvar
påvi-tydligtbarn ochhåll lindrigt utvecklingsstördai medolika Europa som

kunskapereller tillägna sig vissamånga kunde lära sig yrkedessa ettsat att av
Slutligentillräckligt omsorgsfullt utarbetade.undervisningsmetodema varom

verksamhet,filantropiskt motiv för föreningensuppenbartfanns det ett
starkt försum-aktuella barndennämligen att av varomsorgen om gruppen

mad.
föreningenEmanuella Carlbecks skola startadestöd tillekonomisktFörutom

år försökte1870.sådan Norrtullsgatan i Stockholm Dessutom manen egen
ochutvecklingsstörda barnens situationkunskap depå spridaolika sätt att om

finansieradesutveckling. Verksamhetenkunde för derasvad göras genomsom
från Stockholmsdonationochinsamlingar, störregenom en

särskild fastighet för denkunde redan 1871 köpafruntimmersförening enman
dessa skulledock till berörda kommunerskolan. vädjadenämnda Man attom

År 1878 inrät-för sina respektive elever vid skolan.terminsavgifternabetala
genomgångenså förkallat arbetshemtade män trotsett vuxna somman

årförsörja arbete. Sammakunde sigvid skolan inteutbildning egetgenom
föreståndarinnabefattningen för skolan. Dentillträdde Thorborg Rappe som

villetill startade kurser för demföreståndarinnan initiativ atttog sommannya
pedagogiska erfa-barn, och hon samlade sinautvecklingsstördaarbeta med

språk. påtill flera Skolan Norrtullsgatani lärobokrenheter översattessomen
utbildningsanstalt för helalärarseminarium ochfungeradärefterkom att som

landet.
År Slagstainstitutionsbyggnad iverksamheten tillflyttade sö-1911 storen

bety-utvecklades pedagogiska metoderoch därStockholm,der storavom
före-docksatsningverksamheten. Dennaför den fortsattadelse översteg

årbekymmersammaförrnåga. Efter följd mycketekonomiskaningens aven
Frånår 1934Stockholms stad 1951.anläggningendärför helaövertogs varav

ochföreningens inrättningar,den viktigastei Sävstaholm närskolhemmet av
slotts-kom det gamlaändrade föreningens1950-taleti början namnman av

till användning.äpplenarrmetoch
genomgått flera faser.landstingen harförhållande till ochFöreningens staten

vård utbildning för denellerfanns ingen organiseradbildadesföreningenNär
få statsbi-1880-taletförsökte därför redanbam. Manaktuella gruppen av



Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete historisk översikt 231en-

drag till sin verksamhet, vilket dock inte lyckades särskilt väl. I och med att
landstingens ansvarsområde utvidgades ställdes allt oftare krav dessaatt
skulle finansiera del verksamheten, regel skedde inget förränen av men som
de ekonomiska svårigheterna blev den det nödvändigt säljaarten att attav var
eller överlåta inrättningama. Föreningen mycket aktiv det gälldenär attvar
föra politisk vårdendebatt utvecklingsstörda, och försökteen om av man
påverka den statliga politiken på området. På principiellt plan ansågett man
sin uppgift initiativ inom försummat och angeläget område, föratt ta ettvara

sedan försöka förmå och landstingen åtminstoneatt det eko-övertastaten att
sånomiska möjligt. Men detta förefaller detansvaret snart trotssom som om

många inom föreningen med i såghjärtat hur skolhem och institutio-stor sorg
kommuner och landstingövertogs följd de ekonomiska svå-ner av som en av

righeterna. En viss ömsesidig misstro verkar också ha förhållandetpräglat
mellan föreningen och ansvariga inom städer och landsting under 1900-talets
första hälft.

Föreningens förhållande till förefaller ha bättre.varit En Medi-staten att av
cinalstyrelsens överinspektörer sinnessjukvården ochöver sinnesslövården,
Alfred Petrén, i föreningens styrelse,även och samarbetet med andrasatt
myndigheter förefaller ha varit såNär statsmakten två lagaratt gott. genom

och ålade1944 1954 landstingen huvudansvaret för deatt ta ut-omsorgen om
vecklingsstörda uttryckte föreningen sin tillfredsställelse detta.stora över

direktSom följd den snabba förändringen den statliga handikappoli-en av av
tiken under 1960-talet omdeñnierade Sävstaholmsföreningen sin roll till att

ville föreningens insatser skulle komplement till samhällets.att utgöra ettman
Detta har i praktiken medfört inriktat sig stödja och organiseraatt attman
olika personalfortbildning och forskning område.inom föreningenstyper av

Föreningen för välgörenhetens ordnande

År 1889 bildades i Stockholm Föreningen för välgörenhetens ordnande
FVO. Avsikten försöka effektivisera den enskilda välgörenheten ochattvar
förbättra samarbetet mellan enskilda filantroper och föreningar å den si-ena
dan den kommunala fattigvården åoch den andra. De sociala problemen
ökade under de sista decennierna 1800-talet samtidigt års1871 fattig-av som
vårdslag begränsade och kommunernas till vissa särskilt hjälp-statens ansvar
behövande En samordning insatserna uppfattades angelägengrupper. av som
samtidigt ville skapa effektivitet i hjälpverksamheten. Bådestörresom man en
de kommunala och de filantropiska insatserna ansågs allt för tillfälligavara
och godtyckliga. För hjälpen skulle få avsedd effekt borde livssituationenatt
för varje hjälpsökande såundersökas åtgärderna kunde efterattnoga anpassas
den enskildes behov och förutsättningar, och hjälpverksamheten borde vara
förebyggande påinriktas hjälp till självhjälp.attgenom
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metodik förFVOutgångspunkt utvecklades inomtankarMed dessa ensom
hadeförutsättningarlivssituation ochenskildesdenundersökning somav

några decennieramerikansk litteraturvad imedmånga likheter senaresom
journal-utförligaförawork. Genomsocialkallasskulle komma attatt case

motverkaocksåansåg sig kunnahjälpsökandevarje ettanteckningar manom
yrkestiggerietellerhjälpverksamheten,utnyttjandeobehörigt som manav

kundedeskulle försämrasarbetsmoralenRädslan försade. menatt om som
ochbåde filantropiskadensin prägelunderstödfickarbetavilleinte satte

FVO ladevikt inomISOO-talet. Denfattigvården underkommunaladen man
följdfick tillsig självaförsörjaarbetsföra skulle även attallavid manatt

för arbetslösa övertogsarbetshem mänstartade1891 avett senaresom
arbetssättkvinnor. Detslöjdavdelning förochStadsmission,Stockholms en

detprofessionaliseringformförutsatteeftersträvadeFVO so-avavensom
utarbetadeochockså utbildningsverksamhetstartadeochciala arbetet, man

bedrivas.skullearbetetsocialaför hur detanvisningar
utgjordedecenniersina förstaunderFVOkunnakanskeskulle sägasDet att

filantropiskaför 1800-taletsslutpunktenochbåde höjdpunktengång aven
hjälpverk-enskildaeffektiviserade densamordnade ochverksamhet. Man

fattigvården. Menkommunalatill dendennaoch knötsamheten närmare
professio-ökad gradmetoder förutsatteutveckladesamtidigt avensomman

anställdfrånhade redanFöreningensociala arbetet.det startennalisering av
med demarvoderade till ochhjälpbyrå;personal sinavlönadoch somman

både denoch visDärmed bröthembesök. sätt motgenomförde man
Elberfeltsystemetså kalladeoch detursprungliga idealrörelsensfilantropiska

påfattigvården baserasskullevilket innebarorganisering,fattigvårdensför att
antal fattiga.för begränsatvårdarefrivilligaantal etttogett stort ansvarsom

välgörenhetenorganiseringprofessionellamöjligt dennadockDet är att av
framträdandeFöreningensmotiverad.ideologisktpraktiskt mestänvar mer

argumenterade förexempel till demhörde tillMontelius,gestalt, Agda som
fattigvården.den allmännainomfrivilliga insatservikten ävenav

kompliceradfattigvården därför änoffentligadenrelation tillFVOs omvar
flerastadens uppdraggenomfördeStockholmproblematisk. I ut-inte man

verk-det gälldesärskiltenskilda reformerför närlåg till grundredningar som
på stadensinspektionsverksamhetdelutfördeManför bam. ävensamheten en
ansågdet tjänstemannasystemkritiseradeMen ävenvägnar. man varsomman

fickfattigvården. Mankommunalai denfå allt förpå stort utrymmeväg ettatt
blandmellankrigstiden,minska underinflytandeockså annatsitt som ense

frivilligadenuttalade misstrosocialpolitikers oftaframträdande motföljd av
iverksamhet fortsattföreningensdetta harTrots stort setthjälpverksamheten.

andraårtionden. Efterdess förstaunderutarbetadesriktlinjerefter de som
ellerhjälpa demsöktframföralltharvärldskriget annansom av enman

särskiltsocialvården. Man harkommunaladenvid sidananledning hamnat av
människor ochäldrekroniskt sjukatillekonomiskt stödsiginriktat att ge

mödrar.ensamståendetill
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Ett utmärkande drag för avståttFVO från delta i denär socialatt attman
politiska debatten, och har endast i begränsad utsträckning försökt på-man
verka den offentliga sociala verksamheten. Man har haft lågmycket profilen

föredragitoch verka i det kanske med undantag för den tidigareatt tysta,
nämnda Agda Montelius framträdande debattör och ideolog. Trotssom var en

föreningen idag har ganska omfattande verksamhet, fördelade 1992att en man
omkring 6 miljoner kronor och genomförde på sitt kansli betydande antalett
personutredningar uppdrag andra såorganisationer, informerar inteav man

någoti offentligt sammanhang sin existens. De hjälpsökande får kontaktom
med föreningen framförallt församlingamas diakonissor, iblandgenom men

de kommunalanställda socialsekreterama måni den dessaäven kännergenom
föreningen.till

Föreningar för och föreningar av

Ett de utmärkande dragen för det här kallats ñlantropiska föreningarav som
det föreningar organiserar sådem välbeställdaär är deatt är attsom som pass

kan hjälp till såledesandra. Filantropin förutsätter liksom den kommunalage
fattigvården slags vertikal organisation i samhället. Under 1800-taleten var
klasstrukturen tydlig i de filantropiska rörelserna och det flera Ingasätt.
andra de välbeställda kunde tänkas medlemmar,än och önskvärdheten attsom
sprida den urbana borgerlighetens livsideal och levnadssätt ingick som en
dold förutsättning för verksamheten. Något för övrigt lyckades ganskasom
väl till de hem- och hemmafruideal spreds i bonde- ochom man ser som ar-
betarmiljöer under mellankrigstiden. Inom det tidiga försäkringsväsendet var

dendock sociala verksamheten horisontellt organiserad män-attmer genom
niskor inom yrke eller sociala skikt hjälpte varandra vid sjukdom ellersamma
ålderdom. Med den egentliga arbetarrörelsen i slutet 1800-talet fick för-av
säkringstankens princip ömsesidig hjälp aktualitet. dåDen sattesom en ny

i ideologiskt sammanhang den rolläven tillskrev tankenett genom man
ömsesidig solidaritet inom arbetarklassen. och medI alltövertogatt statenen

det administrativa och arbetsgivarna ålades stå föransvaret attmer av mer-
avgifterna för socialförsäkringssystemet fick solidaritetsprincipenparten av

abstrakt innebörd. Politiskt och inte minst retoriskt spelar den fort-en mer
farande mycket viktig roll i den sociala debatten, flertalet människoren men
förefaller idag uppfatta socialförsäkringarna myndighets- och inte före-som
ningsorganiserade.

Under efterkrigstiden har dock föreningar fåttetablerats ochtypen ny av
betydelse för den sociala och politiska debatten. gällerDet det ganska stora
antal patient-, klient-, brukar- och föräldraföreningar bildats i syfte attsom

information debatt påverkaoch politiker och administratörer samtgenom
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han-för olikavillkorenochkunskaperallmänhetensförbättra grupper avom
haftharföreningardessaåsidosatta. Flerasocialtoch ettsjukadikappade, av

några fall harsocialpolitik. Ivård- ochsamhälletsinflytandebetydande över
forskningstimuleraefterforskningsstiftelser strävar attäven startat somman

från ideal ochutgångspunkt de synsättmedinfomiationsspridningoch som
utvecklingsstördaförFöräldraföreningenföreningar.dessautvecklats inom
omsorgspolitiken.statligaför denbetydelsehafttvekanharbarn storutan

vårdpolitisktutvecklatharhälsamentalsocial ochför ettRiksförbundet
På det loka-psykiatriutredning.års statliga1992förbildat basensomprogram

inflytandefått betydande överhandikappföreningarnaflerahar ettla planet av
sammanhangetmåste i det härföreningarplaneringen. Dessakommunaladen

förändrasyftefrämstaderaseftersom äravantgardistiska attbeskrivas som
ornrå-inom sinaåtagandenakommunalaochstatligadeförsvaraiblandeller

den.

frivilliga arbetetdetochVälfárdssamhället

deMöller fleraformulerade Gustav1928riksdagsvaletmedsambandI av
socialpolitikensocialdemokratiskagrund för dentillliggaskulletankar som

stått särskilttidigarefrågor hade inteSocialpolitiskadecennier.fleraunder
ansågmångaföljdkanskeparti, atti dettadagordningen atthögt avsom en
metoder.radikala politiskaavskaffas medkunnaskulleheltfattigdomen mer

hållningen tillreformistiskaför dengenombrottetdefinitivadetMed
förefallerroll.central Detsocialpolitikenfick dockförändringsamhällets en

främstförst ochreformeransåg socialpolitiskaMöller att varrent som omav
idealensocialistiskagenomföra derealistisktpolitiskt sättoch attett nytt mer

rättvisa.ekonomiskochinkomstutjämningom
formerolikai Möllerstankegrundläggande attEn man genomvarprogram

välgörenhet.fattigvård ochberoendetskulle minskabidraggenerella avav
från denenligtförebyggande,skulle mönstretsocialpolitikenDen varanya

sjukvård. I sinbehovetminskatillsyftadehälsovådensamtida att avsom
fattigvårdenden gamlamellanskillnadernaMöllerbetonadeargumentering
förnedrandeFattigvårdensocialpolitiken.denochvälgörenhetenoch varnya

givaremellanberoendeochtacksamhetsskuldskapadeden ettatt engenom
rättighetsbaseradskullesocialpolitikendenmedanoch varamottagare, nya

borttagandetdärförblevreformviktigprincipielltför alla. Enoch lika avsett
hadeinteförsörjningsinrättningintagendenbestämmelsen att envarsom

grundvalen. ideologiskskapaSträvankommunalai dedelta att enrätt att
1930-talet kansedantilllettharsocialpolitikengenerella även attdenför man

socialafrivilligadetnedvärderingavsiktligexempelmångafinna aven
Omlitteraturen.historiskaoch i dendiskussionensamtidabåde i denarbetet,

socialadetÖversikterbehandlats i överalls harverksamhetenfrivilligaden



Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete historisk översikt 235en-

arbetet och socialpolitiken så har dess roll reducerats eller dess ideologi ifrå-
gasatts.

Det tydligaste exemplet denna historiska nedvärdering det frivilligaav
sociala arbetet Leif Holgerssons bok Socialvårdenär fråga människo-en om

används kurslitteratur inom olika sociala utbildningar.somsyn, som
Holgersson ifrågasätter det verkligen låg bakom denoegennyttanom var som
ñlantropiska verksamheten och syftet istället uppfostra be-att attmenar var
folkningen till arbetssamhet och goda seder. Dessutom hävdar han att ñlan-
tropiska motiv tidigt har för bagatellisera behovetanvänts rättssäkerhetatt av
för de berörda individerna och filantropins grundsyn i dag användsatt än
för tvångsåtgärdermotivera och frihetsberövanden socialvården.27inomatt

pågåendeDen historiska forskning, delvis ligger till grund för den härnu som
översikten, har dock givit betydligt nyanserad bild det frivilligaen mer av
sociala arbetets historia och inte påvisatminst det sambandet mellannära
detta och den kommunala och statliga sociala verksamheten.

Olika länder i den västliga världen har valt olika modeller för hur de sociala
frågorna skall hanteras. I omfattande vetenskaplig litteratur och i änen en mer
omfattande socialpolitisk debatt har dessa modeller och jämförts.system
Någon enkel utvärdering tycks dock inte möjlig genomföra. Möjligenattvara
beror skillnaderna lika mycket historiska socialpolitiska olikhetersom
mellan länderna. I England har betydande del all vård och sinen av omsorg
grund i ñlantropiska föreningar, stiftelser och privata företag. I USA spelar
välgörenheten i form insamlingar och olika roll bådestorav arrangemang en
för umgängeslivet bland de välbeställda och för den sociala sjukvårdandeoch
verksamheten. TysklandI valde tidigt försäkringssystem med be-ett ettman
tydande inslag individuellt sparande, mångaoch i de katolska ländernaav av

familjeansvarethar betonats starkare i de nordeuropeiska,än lutheranska
samhällena. Orsakerna till olika länder valt skilda välfärdspolitiskaatt system

naturligtvis många ochär komplicerade historiskäven synvinkel. Den eko-ur
nomiska och sociala utvecklingen har lett till skilda sociala problem i olika
länder. Förhållandet mellan statsmakten och sådet kallade borgerliga samhäl-
let inom vilket föreningsväsendet har sina har varierat, liksomrötter det
ideologiska inflytandet från olika intressegrupper.

någotKan lära historienman av

Även historien kan rikt erfarenhetsmaterial så det inte möjligtett ärom ge oss
någradra enkla slutsatser eller lärdomar kort historisk framställning.att av en

förDels varje mänsklig och social situation unik ingården iatt är även om en
kedja liknande händelser, dels för varje historisk framställning förutsät-attav

ställningstaganden kanske redan innefattar de tänkbara slutsatserna.ter som
dettaMen till skall jag avslutningsvis försöka på någrapekatrots mer
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socialpo-den allmännaochsociala arbetetsfrivilligadrag i detgenerella
historia.litikens

frivilligtmotsatsförhållandet mellanmåste det betonasoch främstFörst att
Underrelativt datum.vård ochoffentlig ärocharbete sentsocialt avomsorg

för-fattigvårdenkommunaladen närafilantropiska ochden1800-talet var
mångaargumenteradedecenniersistasekletsUndervarandra.medbundna

inteför dembordesamhället störreförfilantroper ettta somatt ansvar
människor,allaproklameradelagstiftarnamedansjälva,klara sig attkunde

egentli-föräldralösa barn,ochsinnessjukasjuka,kronisktförundantagmed
viktigastedeanhöriga. Ettoch sinasig självaförsörjaskyldiga att avgen var

utred-deföljdriktigtheltverksamhetenfilantropiskadenresultaten varav
förstasekletsdetunderskrevsmotionerdebattartiklar ochningar, nyasom

socialpolitiken.omorienteringenbetydelse förfickochdecennier stor avsom
vår-offentligadendelarbetydandeharplanpå konkretMen även ett avmer

handi-särskiltgällerinitiativ. Dettaenskildaisinaoch rötterden omsorgen
kommunalaområde i denstarkt försummatlängekappomsorgen ettvarsom

förvillkorenförbättradet gälldeverksamheten. Men även när attstatligaoch
el-individerfrån enskildautsträckningiinitiativenkommödrarochbarn stor

respek-enskildaför denföreträdarnamellanMotsättningarnaföreningar.ler
mellankrigstidenunderökade dockverksamhetensocialaoffentligadentive

delsberoddevärldskriget. Dettaandratydliga eftersärskiltoch blev en
socialdemokratin,särskilt inommobiliseringideologiskochsocialpolitisk

professionellaföreträdde deorganisationerstarkaframväxtendels somav
dettaföljdSomvården ochoffentligadeninom avenomsorgen.grupperna

deochorganisationernafrivilligadeförföreträdarnamångatystnade av
medlemmarantaletdebatten. Trotsoffentligai densällanallt attdeltog mer

åter-mycketuttrycka sigvaldefortfarandeaktivaantalet attoch stort manvar
föreningardessaFleraprogramformuleringar.sinaförsiktigt ihållsamt och av

stipendiefonder.forskningsstiftelser ellertillockså tidvid dennaombildades
socialpolitiskadenföreningardessabehovetför ochUtrymmet arenanav

och kommunernasdecenniet. Statensdetpåtagligt underdock ökathar senaste
sektornoffentligainom denproblemenstrukturellasvårigheter, definansiella

1990-taletbörjani ärarbetslöshetenden högaochlågkonjunkturenoch av
ochförförutsättningarnaförändratproblemvälkändaallt förbara som

sociala insatser.frivilligabehovet av
och kommunsamhälle,familj,mellanansvarsfördelningen statFrågan om

tyngdpunkten iochvarit aktuell,alltidharsocialadengällerdetnär omsorgen
därför inteförskjutits. Det ägnatständigt är attharansvarsfördelningdenna

situationensocialpolitiskaaktuellai densamhälle ochdagensförvåna det iatt
skallansvarsfördelninghur dennastridochdebattblossat omnyenen nyupp
gånggångtilldömdaverkarsocialaden attAktörerna varaarenanut.se

rollhäften.sinaskriva om



frivilligt socialtVälgörenhet, filantropi och arbete historisk översikt 237en-

NOTER

ll-ledqvist, 1893. svenska kyrkoordningen 1571, 194. Se Dahlberg, 1893.Den Lindstedt,även
1918. jämförelser Himmelfarb, 1984 Gans, 1972,För internationella och 275-289.tse ex
zFörutom Dahlberg och Lindstedt Blom, 1992.Geremek, 1991.se
3Levenstam, 1992. Widén, 1988.
4Citatet hämtat Qvarsell, 1988, 57.ur
5Lindqvist, 1990. Abukhanfusa, 1987.
öKongl. nådige Förordning angående Hospitals och BamhusMaj:ts lnrättningarne Riket, I Ii
april 1763.
7Jrr. Jägerskiöld, 1955.
8Schulzenheim, 1801, 99.
9K0ngl. nådiga angående Fattigwården 1847,Maj:ts Förordning Riket, 25 maj §i
Oxongi nådiga Förordning angående Fattigvården, 9 1871, §Maj:t BerggrenNilsson,juni
1965.
Jansson 1985. Qvarsell, 1988.
se filantropi Filantrop i Svenskaakademiens ordbok, vol 1926, F 528och
Se främst Gellerstam, 1971. Elmund, 1973. Levenstam, 1981.
Den litteraturen filantropin i allmänhet och den kvinnliga ñlantropin isvenska synnerhetom

Åberg,1922. 1987.begränsad, i snabb tillväxt. Jörgensen, Furuland, 1988. Qvarsell,är men
1992. Jordansson, 1992. 1992. Weiner, 1992. InternationelltNorlander, och särskilt detnär
gällerEngland finns omfattande litteratur. Se Woodroofe, 1969 Prochaska, 1981.ochten ex
5Åman, 1976. 1991. 1990.Förhammar, Borg,

16Bjurman, Bramstång,1990. 1964.
17Montgomery, Skoglund, 1992.1934.
lsGeijerstam, 1973. Hirdman, 1989.
190m Howard, Eriksson, 1967, 50 ff. Schulz Schulzenheim, 1901. Om Cederschiöld,se von se
%varsell,1993.
2 Se Olsson, 1990. Ohrlander, 1992. Höjer, 1952. Wirén, 1980.t ex
Söderberg 1965. Cronenberg, 1985. Handlingsprogram för SvenskaRöda korset inför 1990-

1986.talet,
Framställningen baseras främst Montell, 1982, Stockholms stads arkiv, Föreningensamt
Sävstaholmsskoloma, Al: Föreningsprotokoll, A2: Styrelseprotokoll. Se Scharin, 1990.även

1978. 1934. 1975. 1968.Söder, Blomberg, Jacobsson, Kanner,
23F.V.O. år, år,1889-1909. F.V.O 100 1889-1989.75 1964. FVO Pauli, 1905. Montelius,

FVOs föreståndare1907. Framställningen baseras dessutom intervju med nuvarandeen
från1993-02-08, upplysningar Umeå.Göran Andersson, muntliga Kerstin Thörn,samt

24se bla Marklund, 1982 och Rothstein, 1986.
25Möller, 1928. 1948. Olsson, 1990.Möller,
26Montg0mery, 1934. Höjer, 1952.
271-lolgersson,1977, 69.



238 Litteratur

LITTERATUR

Kapitel 8

Abukhanfusa, K. 1987. Piskan och Om könens tilldelningmoroten: av
skyldigheter och rättigheter deti svenska socialföräkringssytemet 1913-
1980, Stockholm: Carlsson Bokförlag.

H.Nilsson, 1965.Berggren, G.B. Liberal 1853-1884,socialpolitik
Stockholm: Studia historica Upsaliensis.

påBjurman, 1990, Intagen Owiss tid: påE. L., Om barn i fängelser och
räddningshus under 1800-talet, barnet: Tankegångar från århund-Se tre
raden, Gunilla Halldén, Stockholm: Rabén Sjögren.red.

Blom, C. 1992, tidstjuvar, lättingarTiggare, och landstrykare: Studier av
skrån,attityder värderingaroch stadgar, ordningar och lagförslag gäl-i

vårdenlande den offentliga 1533-1664, Lund: Lund University Press.
SinnesslövårdensBlomberg, 1934, historia korta drag, Stockholm.i

i Fädemeslandet årBorg, P.A. 1990, En 1811, Nordisk tidskrift förresa
dövstumundervisningen.

Bramstång, G. 1964, barnavårdsnämndsFörutsättningar för ingripande mot
Gleerups.asocial ungdom, Lund:

Cronenberg, O. 1985, Röda 1863-1915, Umeå:Korset Institutionen för idé-
historia.

Dahlberg, B.H. 1893, Bidrag till svenska fattiglagstiftningens historia intill
århundradet,midten af adertonde Uppsala: Uppsala univesitet.

Den svenska kyrkoordningen 1571, 1971, Sven Kjöllerström, Lund,utg.
Håkan Ohlssons förlag.

Elmund, G. 1973, kvinnliga diakoninDen Sverige 1849-1861, Lund: Bib-i
lioteca theologiae practicae.

Kriminalvård:Eriksson, T. 1967, Idéer och Stockholm:experiment,
Norstedts.

Furuland, G. 1987, En association i offentlighet privatsfär,och Scandia
531987.

år, 1964.F.V.0. 75
u.å.1889-1909,F.V.0.

år, u.å.100 1889-1989,FVO
Förhammar, Från tärandeS. 1991, till närande: Handikapputbildningens

bakgrund och socialpolitiska funktion 1800-talets Stockholm:i Sverige,
Almqvist Wicksell.

Gans, H.J. 1972, The positive function of poverty, Journal ofAmerican
Sociology, 78.

Geijerstam, af, 1973, Anteckningar arbetarförhållanden Stockholm,G. iom
Lund: Studentlitteratur. Orig. 1894.utg.



Litteratur

fattigvård församlingsvård:Från tillGellerstam, G. 1971, Utvecklingslinjer
fattigvården 1871- omkring Lund:och diakonin Sverige 1915,inom i

Lunds universitet.
europeiska fattigdomens betydelse, Stockholm:Geremek, B. 1991, Den

Ordfronts förlag.
Röda inför 1990-talet, 1986,Handlingsprogram för Svenska Korset

Svenska RödaStockholm: Korset.
Hedqvist, 1893, kristna kärleksverksamheten Sverige underV. Den i me-

deltiden, Strengnäs.
Himmelfarb, Idea of England the early industrialG. 1984, The Poverty: in

London: Faber.age,
Studier svensk folkhemspolitik,Hirdman, Y. 1989, lägga livet till iAtt rätta:

förlag.Stockholm: Carlssons
Socialvården fråga Stockholm:Holgersson, 1977, människosyn,L. en om

Tidens förlag.
Stockholm: Norstedt.1952, Svensk socialpolitisk historia, P.A.Höjer, K.

år.hundra Lund, Landstinget.Jacobsson, L.O. 1975, Omsorger i
1985, Adertonhundratalets Stockholm: AlmqvistT. associationer,Jansson,

International.Wicksell
FattigvårdJordansson, 1992, Hur filantropen blev kvinna: och väl-B. en

görenhet under 1800-talet, tidskrift, 1992:4.Historisk
fattigvårdFrånJägerskiöld, S. 1955, till socialhjälp: En studie i social-

rättshistoria och begreppsbildning, Förvaltningsrättslig tidskrift,rättens
l81955.

A.Th. 1922, Filantropiens ledare och former under det nittondeJörgensen,
århundradet, Stockholm: Norsteds.P.A.

Vårdens1968,L. psykiska utvecklingsstörningen: och forsk-Kanner, Den
Stockholm: Svenska Bokförlaget.historia,ningens

nådige angående BarnhusFörordning Hospitals och Inrätt-Kongl. Majsts
april 1763.Riket, 11ningarne i

angående FattigwårdenNådiga Riket,Kongl. Förordning iMaj:ts
25 1847, SFS, 1847:23,maj

Fattigvården,angående 9 1871, SFS,nådiga Förordning juniKongl. Majxts
1871:33.

Prästfamiljernas villkor: Kontraktsänkekassor LundsT. 1992, iLevenstam,
år, Verbum.300 Lund:stift under

samhällets sociala omsorgsarbete:1981, Kyrklig diakoni ochLevenstam, T.
Älvsjö:1975, SkeabVerbum.1850 omkringOmkring -

välfärdsbyråkrati:Från folkrörelse till svenskaLindqvist, 1990, DetR.
Arkiv förlag.utveckling 1900-1990, Lund:sjukförsäkringssystemets

Öfversikt fattigvårdens Riks-af den svenska historia,Lindstedt, G. 1918,
dagen 1918, Bihang 2:2:7.

förlag.socialpolitik, Lund: ArkivMarklund, 1982, Klass, ochS. stat



240 Litteratur

fattigvård,enskildMontelius, 1907, Samarbete mellan offentlig ochA.
Fattigvård folkförsäkring, II:6. Stockholm: Centralförbundet föroch so-
cialt arbete.

krönika för de1982, Sävstaholmsföreningen: företagMontell, E., En ettom
Sävstaholmsföreningen.utvecklingsstörda, Stockholm:psykiskt

Stockholm:1934, Svensk socialpolitik under 1800-talet,A.Montgomery,
bokförlag.förbundetsKooperativa

åt socialdemo-Trygghet och säkerhet Sveriges folk:Möller, G. 1928, Ett
Stockholm: Tidens förlag.kratiskt inför valen,program

Från Stockholm:1948, Fattighus-Sverige till Social-Sverige,Möller, G.
Tidens förlag.

Hieita-Retzius, Ebbakvinnlig kapitalist: AnnaNorlander, K. 1992, Att vara
Liljeholmens Stearinsfabrik, Historisk tidskrift,Lind af Hageby och

Socialliberal reform-ochOhrlander, K. 1992, 1 barnens nationens intresse:
International.Stockholm: Almqvist Wicksellpolitik 1903-1930,

Arkivand Sweden, Lund:1990, Social Policy Welfare State inOlsson, S. E.
förlag.

Några ord Social tid-Välgörenhetsarbetet F.V.O.,Pauli, E. 1905, om
skrift, 1905.

nineteenth-century1981, and PhilantrophyProchaska, F.K. Women in
Oxford: ClarendonEngland, Press.

Carlsson Bok-Kulturmiljö och idéspridning, Stockholm:Qvarsell, R. 1988,
förlag.

socialabetydelsen det personliga: i detQvarsell, R. 1992, Om Ett temaav
idéhistoria, trivialiseringen: Människan ocharbetets Bortom väsensom

Göteborg: Daidalos.oväsen,
tidskrift,Sundhetspolisens tid, SocialmedicinskQvarsell, R. 1993,

1993:2-3.
förlag.1986, socialdemokratiska Lund: ArkivRothstein, B. Den staten,
1870-1970,Scharin, 1990, Slagsta-hemmet och dess förhistoriaH.

Stockholms läns landsting.Stockholm: Omsorgsnämnden,
vården,Schulzenheim, 1801, Tal, den ofentliga hänse-Schulz D. ivon om

lifbergning, Stockholm.och helsa, de fattigasende til folkets seder samt
årFattigvården på den svenska landsbygden 1829,1992,Skoglund, A-M.

Stockholms universitet.Stockholm: Socialhögskolan,
Stiftelsenutvecklingsstörda, I-II, Stockholm:1978, Anstalter förSöder, M.

ALA.
1865-1965, Stockholm.1965, Svenska RödaSöderberg, S. Korset:

spädbarnsvård påKonflikter1992, De olydiga mödrama:Weiner, G. om en
tidskrift,Mjölkdroppe, Historisk

Åbo: ÅboÄnkeomsorg akademi.ståndsamhälle,Widén, S. 1988, i
socialvård,Banbrytare svenskKoch:Wirén, 1980, G.H. iA. von

Stockholm: Rabén Sjögren.
London: Routledge.Charity Social Work,Woodroofe, 1969,K. From to



241Litteratur

Åberg, libe-emancipation: Womensphilantrophy andRevivalism,1988,
century, Scandinaviannineteenthearlytheorganization inration and

13.Journal of History,
Åman, Liber förlag.Stockholm:vården,offentligaden1976, OmA.

källmaterialOtryckt
Sävstaholmsskoloma, A1:Föreningenarkiv,stadsStockholms

Styrelseprotokoll.Föreningsprotokoll, A2:





Utblick Danmark 243mot

Utblick Danmark9 mot

SvedbergLars

roll,de frivilliga organisationerna viktigmånga europeiska länder spelarI en
vårområden för. undersökning harvi här intresserar Iinom debland annat oss

någranågra länder, helstutblickar andravelat inkluderavi därför utanmot som
nordisktkapitel vänder vi blickenanspråk fullständighet. detta 9I mot ett

på sociala arbetet ilite det frivilligaDanmark. Vi vill tittagrannland, närmare
våra därförländer och delsdärför likheterna mellanland delsdetta är storaatt

området vi saknar iinom och kunskapererfarenheterharatt somman
något såväl inriktadeden socialtMålsättningen ringa inSverige. är att av

utformning och samspel meddess konkretafrivilligsektoms betingelser som
Frankrike, Tyskland ochsedankapitel 10offentliga sektorn. Iden presenteras

fåVår utgångspunkt länder har varit önskani urvaletStorbritannien. attenav
å spegla utvecklingen i närliggandesidan villebred referensram: ossenaen

frågaländer med helt tradition iå andra inkluderaländer, den annan omen -
den frivilliga sektorns roll i denna.socialpolitik och

socialpolitiska bakgrunden till utvecklingen kring detförst antyda denVi vill
försigått år. Därefteri Danmark underfrivilligarbete presenterassenaresom

något aktuella be-frivilligsektom. Efter det vi denågra uppgifter anger omom
någraSlutligen pekarfrivilligt socialt arbete i Danmark.tingelsema för

uppstått årens och vid detvid de utvecklingsarbeteproblemde senastesomav
offentliga och det frivilliga i Danmark.samarbetet mellan detutökade

vårdlång frivilligorganisationer för viss ochmycket tid harSedan ansvarat
institutioner. tradition har emellertidDanmark, inte minst Aviomsorg

vårdenockså utgjort hömpelama ikyrkan ochframförallt familjen statenmen
utsattaldeoch omsorgen om

Danmark, de övriga nordiska länderna,liksomUnder 1900-talet har genom-
vården tagitsallt del ochgått utveckling där överstörre omsorgen avavenen

den äldre traditionenavgörande brottet medoffentliga verksamheter. Det togs
starkt stegrad socialpolitisk ambi-på då socialdemokratin med1930-talet, en

inflytande den fort-solidaritetsprincip fick avgörandebaseradtion etten
internationellt perspektiv komsåväl nordisktutvecklingen. I ettettsatta som

långt framme imellankrigstiden, liggaminst underDanmark, inte att sats-
danska socialpolitiskasocialpolitiska reformer. Denoffensivaningen ut-

håll både föredöme, vad gälltfrån svenskt kommitharvecklingen att ses som
också exempel mindre lyckadesocialförsäkringama, visatexempeltill men

arbetmarknadspolitiken.exempellösningar, vad gällt till
nådde höjdpunkt ivälfärdsstatsideologi fram sinsmåningomSå växte somen

expansion,den stark samhälleligsak innebarDanmark. I över-1970-talets en
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fråntagande verksamheter andra och inom områden.alltflerav engagemang
Solidaritetsprincipen inga för det offentligassätter gränser aktivitet som en
känd dansk socialpolitisk forskare och debattör uttryckte saken vid 1970-talets
början

Frivilligorganisationema i Danmark kom, liksom i övriga Norden, bliatt
starkt delaktiga påskyndai och utveckling där samhället alltmer.övertogen

börjadeMan sig själv avantgarde hade till uppgift utvecklaett attse som som
former och metoder och ringa verksamhetsområdenattnya snarastnya som

borde samhället. Haberrnann till exempel frånöver och medtas attav menar
såväl1950-talet kom politikerna de anställda inom socialvården och med-som

borgarna i allmänhet betrakta frivilligsektom omodern och oviktig vidatt som
byggandet välfärden. Då välfárdsstaten förväntades hand alla mänsk-taav om
liga och sociala problem blev frivilliginsatserna osynliga i den socialpolitiska
diskussionen, fastän de hela tiden utfördes och fastän frivilligorganisationema
samtidigt starkt i antal. allmänna förståelsenDenväxte för frivilliginsatser och

förloradl3den betydelse de hade och kunde ha, gick för tiden
Utvecklingsförloppet emellertid inte entydigt. Samtidigt med det här redo-var

visade skeendet fick frivilligorganisationema viktig roll det danska, poli-ien
tiskt administrativa de i allt utsträckning komstörreattsystemet attgenom
delta i kommittéer, råd och kommissioner olika slag och att ut-av genom man
förde uppgifter ålagts korporativaDe dragen har sedan dessstaten.man av
varit starka. Vi har haft likartad utveckling i övriga Norden, detävenen om
också finns påtagliga skillnader mellan länderna. När Socialforskningsinstitut-

frågade1992 alla Danmarks socialchefer i vilken utsträckning hadetet man en
tradition samarbete med socialt inriktade frivilligorganisationer, så visadeav

ändådet sig bara förekomma i hälften kommunerna. Endast mindre antalettav
organisationer.4kommuner ekonomiskt sådanastöd tillgav

En välfärdsstat i offentlig regi

offentligaDe utgifterna starkt från 1960-talet fram till mitten 1980-växte av
talet. Utgiftema för den offentliga sektorn i andel BNP internationelltär settav
mycket hög och tillväxten har varit i jämförelse med andra OECD-länderstörre
under hela 1980-talet. på hushållensOm tittar konsumtion välfärdav som
andel BNP, visar det Danmark tillsammans med Sverige, USA ochattav
Frankrike har de högsta utgifterna. Det utmärker de nordiska länderna isom
allmänhet framförallt Danmark den höga andelen offentligär extremtmen
finansiering i betalningen välfärden. I Danmark dessutomspelar det offent-av
liga helt avgörande roll inte bara ocksåfinansiär, arrangörutanen som som
och producent välfärd. Den offentliga serviceproduktionen sker med andraav
ord i utsträckning användning inte minst inom denentreprenörer,stor utan av

sektom.5sociala
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mittenbåde ochfrån högervänster,Uppbrott

regeringen framsocialdemokratiskalade den1970-taletslutetRedan i en
produktionsförbättringarochomställningbehovetbetonadebudget avsom

intesektornefterocksåfanns strävansektorn. Däroffentliga attinom den en
Danmark.ekonomiska villkor förhårdnandetillhänsynmedskulle växa mer

kom blivadsocialdemokraternapåbörjade att1980-taletingången tillVid som
vårdenutvecklaförsök förochexperimentsatsninglångsiktig attmycketen

offentligaminst denDanmark, inteioch omsorgen
Abrahamson7 mobili-svårt egentligenpåpekatochHögsbro attDet somvar

från olikasmåningomSå växte,förförsvarhelhjärtatnågon till systemet.sera
tillkortakomman-deenighet framgrundläggande storautgångspunkter, omen

beskriverSalonen-Soulievård- ochoffentligai den omsorgsapparaten.dena
ochflexibilitetbristföljerDärav systemetpå följande sätt:konsekvenserna

och 80-70-problemlösa devilleffektivt, detfungera sägaintekan somnya
arbetslöshetenochekonomiska krisendenuppstått grundtalet av

1980-sedan börjanregeringsmakteninnehaftregeringarborgerligaDe avsom
för denmodemiseringsprogramså kallatmedmålmedvetetarbetathartalet ett

offentligadenoch förbättraförnyaHuvudmålet har varitsektorn.offentliga att
dennamedParallellt strävanoffentliga utgifterna.deökaservicen, gavattutan

ökadönskan pri-uttryck förtillträdevid sittregeringenborgerligaden omen
verk-privatabegreppetsektornoffentligainom denaktivitetervatisering av

insatser. Defrivilligsfarensinkluderatdanska debattendenhar isamheter
nedsnabbtemellertidvalderegeringsmakten tonavid attpartiernaborgerliga

leddedettaeftersommarknadslösningar,satsningökadeftersin strävan en
mellankopplingeninitialadenTrotsmotsättningar.politiskaomedelbaratill

politiskadenhela vänsternprivatisering kom attochmodernisering snart an-
behovethandlademodemiseringsprogrammetpunkter itill desluta sig omsom

sek-offentligadenpersonalutveckling inomochservicebättreomställning,av
behovettidigare betonaheltockså änsättbörjade annatMan avetttom.

nätverken.socialainformelladestödmedSjälvhjälphjälp till av
frivilligvärlden.vändasblickarnakorn motdettaföljd attSom snartaven

satsningdennafastänfrivilligsektom,påsatsningarkringkundeMan enas
utgångspunkter.ochintressenideologiskautifrån skildaskerskedde och --

vad honför satsningarmotivenpolitiskasammanfattat deKoch-Nielsen har
några punkter:isektornprivatadensektorntredjekallar den

offentligaatt resurserspara-
grad dra inhögreiansvarigaochdelaktiga attmedborgarnagöra genomatt-

problemendei lösningarnadem egna
enskildesutifrån denutformasbördragi högretjänsternaochservicenatt-

behov
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avhjälpa välfärdsstatens legitimitetskrisatt och vitalisera demokratin och-
lokalsamhället.9

Samtidigt med denna påbörjadesutveckling uppifrånatt initierades ut-en
veckling underifrån. Den styrdes delvis skäl den förra,senare av samma som
det vill missnöje medsäga socialstaten och dess utformning, delvis medmen

grundläggande drivkraft, nämligen öka medborgarnas involveringen annan att
i de sociala insatserna och i besluten.

Som följd dels förändrade strukturella betingelser och dels förändradeen av
ideologiska villkor har under 1980- och början på 1990-talet åsekunnat en
explosion aktiviteter kring frivilligarbete i alla dess olika former. Utveck-av
lingen har skett i frivilligorganisationernas regi inte minst rörel-men genom en

inriktade självhjälpsgruppermot och aktionsgrupperspontant olikase mer av
slag. försökNär förklara dengörs snabba utvecklingenatt frivilligsektorn iav
Danmark i jämförelse med Norden, har påpekat några möjligaresten av man
faktorer:

öppenhet sedan längestörre inför alternativa former socialt arbeteen av
starkare gräsrotstraditionen

ideologiskt, praktisktmetodologisktstörreett och teoretiskt inflytande från
kontinenten

resursenlotillgång tillstörre och andrapengar

De danska frivilligorganisationerna

Frivilligorganisationerna i Danmark har, precis i Sverige lång tradi-som en
tion. Det finns ungefär 400 riksorganisationer inom det sociala och sundheds-
maessige området enligt Social vejviser frivillige organisationer på det so--
ciale område. Omkring l3 organisationerna uppstod redan före förstaav
världskriget. Ett antal startade sina verksamheter understort välfärdsstatens
uppbyggnadsfas åtskilliga har också etablerat sig under år. Demen senare
äldsta organisationerna har ofta generell inriktning humanitärasocialamoten
insatser. återfinnsHär emellertid också nykterhetsrörelsens organisationer.
Under mellankrigstiden instiftades många de organisationer ärav som
inriktade på bekämpa sjukdomar och handikappatt olika slag. Under denav

20-årsperioden har det framförallt skettsenaste tillväxt bland intresseorga-en
nisationer och organisationer inriktade Självhjälp. Det här med andramot är
ord utveckling mångti och påminnermycket den beskrivning vien som om
gjorde svenska organisationer i kapitel Frivilliginsaterna har i histo-av ett
riskt perspektiv framförallt inriktats de ekonomiskt barn,mot mest utsatta,
äldre och handikappade sjukdomar.och bekämpamot att

Om delar frivilligorganisationerna efter den målgrupp de vänder sigman
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frivilligorganisa-antaletvad gällertvådetill finner störstaatt grupperna -
handikappområdet och deochsjukdoms-inriktar sigdetioner är motsom-

23bamungafamiljer. De nästansig till utgörvänder sammantaget avsom
genomgång huremellertid ibetonarHöegorganisationer. Jeppesenalla en

ifrivilligorganisationernade sociala ärolikartadestarktmångfaldiga och
kategorisera.svåraoch därförmånga avseenden att

Låt samtidigtverksamhet.mångfasetteradoftaharOrganisationerna ossen
andel allabegränsadendast utförfrivilligorganisationemaunderstryka avatt en

så-institutionsvårdenmed undantaginsatser,socialaorganiserade direkta av -
bedrivstill 13dögninstitutionerpåpå daginstitutionerdenväl somsom -

skillnader idel detSverigesförPrecis ärfrivilligorganisationer. storasomav
Några få harekonomiskamedlemstal och ettorganisationernas resurser.

handikapporganisationerframföralltgällermedlemmar. Detantalmycket stort
organisationerhumanitäraliksomhjärtföreningama,och somcancer-som

pensionärsorganisationerna.intressebildningarstarkaochRöda Korset som
medlem-000mindre 5organisationer harockså de flesta änhär betyderDet att

mar.
institutionsdriftfrivilligorganisationernasandra skriverblandHabermann att

ochfinansierasutsträckningi mycketförsöksverksamheter statoch stor av
in dedetta eller ringarbeläggerundersökningaringaVi finnerkommun. som

samhälls-sannoliktDettotala intäkterna.andel demedlensoffentliga storaav
vi tillbetald personal. Närandeländå möjliggjorthastödet verkar större seren

för utfördaeller betalningentreprenörskapintäkter, förutomorganisationernas
insamlade medel,privata bidrag,hälftenfinner utgörstjänster, överatt avman

står för mindrelandstingfrån ochkommun änBidragmedlotterier stat,mera.
%.1410

detfrivilligorganisationer inomundersökt danskaParsbyHabermann som
eller in-storlekorganisationernasvarkenområdet, understrykersociala att

betonaromfång eller kvalitet. Deinsatsemasintäkt förkomstnivå tillkan tas
lösa sinaorganisationerna kansmå ekonomisktochockså devissaatt svagaav

ekono-kvalitetsnivå, ochmedanhögutmärkt ochuppgifter alldeles storaen
alltför im-ansenligaslukaibland kanorganisationermiskt starka utanresurser

organisationernamindreochockså i defannresultat. Deponerande att nya
aktiva.andel defrivilligautgjorde de större aven

socialt inrik-antaliverksammaintervjuundersökning med störreVid etten
antalHöegDanmark fann Jeppesenifrivilligorganisationer att etttade cen-

harfrivilligorganisationernanämligenutkristalliserade sig,uppgiftertrala att
uppgift:som

verksamheter,sektornsden offentligatillkomplementutgöra genomettatt-
tillräckligt bratäcksinteåtgärdas ellerintetäcka behovatt somannarssom

offentligadetav
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alternativ, antingenutgöra utformaatt ett och utvecklagenom attgenom- ny
metodik eller driva verksamheter inte kanatt igenom accepterassom
offentlig regi

avantgardefunktionutgöraatt upptäcka och itu med socialaatten tagenom-
problem

inneha socialpolitisk vakthundsfunktion, däratt på sig pekaen tar attman-
på olösta problem och generella utstötningsmekanismer

tillvarata och bevaka den egna intressenatt och behov.gruppens-

Den helt avgörande andelen studier och beskrivningar socialt inriktade fri-av
villigorganisationer i Danmark tycks utgå från och godta allmänt omfattade
föreställningar frivilligorganisationemas ideologiska oberoende såvälom av

marknad, deras såvälöppenhet inför samhälleligastat förändringarsom av som
inför behov inre utveckling. Under de åren finns det vissa tecken påsenasteav

hållning.självkritisk och reflekterande Ett definitivt frånundantagen mer
denna lite aningslösa tradition i varje fall Klausen,utgör i antal studierettsom
utifrån organisationsteoretiskt perspektiv empirisktett granskat frivilligor-mer
ganisationer, bland delar idrottsrörelsen och kvinnocenter.annat Förutomav
positiva sidor hos organisationerna finner han oförmåga till omställning ochen
nytänkande i del de äldre rörelserna. I del de organisationerna,en av en av nya

till exempel kvinnocentren, finner han starka institutionaliserings- ochsom
professionaliseringstendenser. Han pekar också på rörelse avideolo-moten
gisering och avpolitisering kvinnocentrens verksamheter och med denav ver-

individualisering.kar följa tendens tillen

Danskarnas frivilliginsatser

När Socialforskningsinstituttet genomförde befolkningsstudie kring frivil-en
ligt arbete vid slutet 1980-talet utmejslade sig några drag. Var fjärde danskav
hade aktiv frivilligtvarit i arbete under det år föregått intervjun. De mestsom
aktiva frivilligarbetama befinner sig åldersgruppeni mellan år,35 till 45 har
fast arbete, gifta och har bam.är Det fler kvinnorär män än aktiva iärsom
frivilligt arbete i vid bemärkelse, i det direkt klientinriktade arbetet detärmen
fler kvinnor. Symptomatiskt aktiva iär männen styrelsearbetenog mer men
också i direkt rådgivnings- och vägledningsarbete, medan kvinnorna är mer
aktiva i penninginsamlande och vid direkta praktiska insatser. En ansenlig del

de aktiva kommer alla de föräldrarutgöras engagerade i sinaatt ärav av som
och andra barns aktiviteter under viss period barnens Dettauppväxt.egna en av

framstår också tydligt tittar på denär utför direktnärmare klientinrik-man som
arbete. Bland återfinnerdessa relativt åldersfördelningtat jämn medman en

tyngdpunkten åldersgruppema år.40 Bland de förvärvsarbetaröver isom
utför direkt klientinriktat arbete betydligt fler hälften offent-är ängruppen som
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hel del likheter med deuppgifterhar dessaanställda. Som rönligt enser
befolkningens frivilliginsater.den svenskakapitel 4 kringpresenterade i

verkar kommadet vill vadfrivilligt arbeteDirekte klientrettet säga som-
mellan 6% 8% devårt direkta sociala insatserbegreppnära eget synes av--

ingåendei organisation. Sominvolverade viadanskarna envaravuxna
avgörandeanvänder sigkapitel blir de definitioneri tidigarediskuterat avman

arbete.socialtverkar utföra frivilligtbefolkningenandelför hur stor somav
två lokala bostadsom-boende imed fler intervjuade deexempeltill JensenNär

befolkningenförsigkom, fann de 5%aktiviteterhel delråden, där att aven
frivilligorganisation.l9socialt sigte iegentligaktiviteter medideltog ett en

åt Enligtarbete sin tidfrivilligt socialtdå deltar iviger deVad som
från föreningsarbete och organi-fallande skalaiutförs insatserHabermann en

besöka människor ochpenninginsamling och tillaktivitetersering över attav
rådgivning.medarbetaatt

frivilligt arbete.arbetar medvälutbildade människorhuvudsakiDet är som
påpeka omnämnde Klausenden tidigareparentetiskt prövarvill viHär tesenatt

medtill ochinte baramellan olikaskillnaderna permanentas utanatt grupper
inriktning. tillhörig-utformning och Genomorganisationernasförstärks genom

välbeställdaformerar han deoch föreningarorganisationertillhet menar mer
deltagande.fråndeutesluterexklusiva nätverk svagare gruppernasom

såungefär dubbelt mycketlägger nedfrivilliginsatserarbetslösaDe görsom
åde deltar andrade väl insatsförvärvsarbetande,detid görnär menensom

ifrån frivilligcentralerstudier desällan. Nya växersidan uppsom numer
fri-till delta imänniskor aktivtemellertidDanmark visar värvas attatt om

ensamståendeoch flerså åtskilligt fler arbetslösakommervilligarbete, att
delta.

allvårdarbetama tenderat misstänkliggöraprofessionellaDanmark har deI att
medaltruistisk. de sysslatinte Fördrivkraft i frivilligarbetet är rent somsom

fråganverkar självklartsocialt arbetefrivilligt sätt öm-organisera ettatt om
stått för intresset.länge ha iochgivaresesidigheten mellan centrummottagare

erhållerbelöningar defrivilliginsatser för deenkelttycks heltDanskarna göra
få människortill exempelHabermannBelöningarna kan enligt mötaattvara

fåocksåbistå skullfå för de barnenssig saker,och lära attatt menegnanya
ensam.mindrenyttig ochkänna sig

danska cancerföreningeninom densjälvhjälpsgrupperarbetat medRavn som
följandefrivilligarbetet medmoderna danskastå för detkan representantsom

arbetet komp-frivilligabetraktar detcancerföreningenuttalande: I ettsom
frigörande, aktiverandearbetetSamtidigtoffentliga insatsen.till den ärlement

involverade.24frivilligamobiliserande för deoch ärsom
tycksför de danska medborgarnasammanfattat vadKoch-Nielsen har som

frivilligverksamheter:ipositiva inslagenviktigastedevara



250 Utblick Danmarkmot

tid för samvaro-
frånvaro myndighetsutövningav-

till bestämdrätt livssyn och ideologien-
medlemmar i frivilligverksamheteratt kan verka ombudsmän i för-- som

hållande till det offentliga
andra krav för klienter och brukare i den offentligaän vård- och- om-
sorgsapparaten.
möjlighet för medlemmar i frivilligverksamheter verka ombudsmänatt- som
i förhållande till det offentliga.

danskaDe medborgarnas drivkraft söka sig till frivilligorganisationemaatt
för få stöd och hjälp skall i inte litenatt utsträckning bakgrund denmotses av
bristande flexibiliteten hos det offentliga vård- och denomsorgssystemet, trots

till omställningsträvan funnits under år. Denna brist på flexibilitetsom senare
och den omfattande byråkratiseringen återkommer ständigt i den danska debat-
ten.

En intensiv påsatsning frivilligarbete

Efter det försöks- och utvecklingsarbetetatt inom det sociala området och
sundhetsområdet startade med huvudsaklig inriktning den offentligaen
sektorn, inrättades Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde 1983.
Det kom bli utskott under socialdepartementet.att ett Avsikten för-ökaattvar
ståelsen och skapa bättre betingelser för det frivilliga sociala arbetet. Uppgiften

också samla och sprida informationatt frivilligarbetevar till statliga ochom
kommunala myndigheter och till frivilligorganisationerna. En grundläggande
avsikt dessutom främja samarbetet mellanatt det privatavar och det
offentliga sociala arbetet.

Utskottets kansli har intensivt och framgångsriktsatsat på synliggöra ochatt
underlätta socialt frivilligarbete. Man har ekonomiska och juridiskapenetrerat
spörsmål för sådantunderlätta arbete.att Man har arbetat för frivilligtatt so-
cialt arbete skall plats i de grundläggande socionom- och Socialpedagog-ges
utbildningama. Tillsammans med fackföreningsrörelsen och det danska kom-
munförbundet har formulerat riktlinjer för samarbete med professionellaman
och med kommunerna. Utvalget har initierat satsning frivilligcentraler,en

bara i sin linda.ännu är Man har tagit initiativ till rådgivningsenhetsom en -
såden kallade LAIKOS-gruppen skall professionelltutgöra stöd förettsom-

det antal självhjälpsgrupper återfinnerstora i Danmark. Kansliet harsom
bedrivit vägledning rådgivning,och genomfört konferenser och seminarier.
Man har dokumenterat frivilligt socialt arbete, bland annat att utgenom ge
handböcker och skrifter. Utskottet har därtill initierat och aktiviteterstött som
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igång mindrekommit och iutvärderingsarbeteochkartläggnings-gjort ettatt
harsocialt arbete. Arbetetfrivilligtkringforskning harutsträckning startatatt

återspeglas följandeiutgångspunktervårdideologiskautgått från antalett som
Muff:ordförandeställningstaganden utskottetsav

måste talalltiddetoffentlig insats,arbete intefrivilligt ersätter varaatt en-
både ochettom

fårfrivillige inteden enskilde,arbete kostarfrivilligt ävenatt ompengar,-
någon lön

något annorlundainsatsarbetstillfällen, deras änstjälinte ärde frivilligaatt-
professionellesden

välgörenhets-första hand,skull iför sinsigfrivilligadeatt egenengagerar-
förbi.tiddamernas är

återfinns Center1992centerbildning. SedaninitieratharUtskottet även en
frivilligföreträdarenledandedenOdense medarbejde isocialtfor frivilligt
år skall det fungeraförsöksperiodUnderiHabermannUlla trespeten. en

socialafrivilligaför detoch utvecklingscenterutbildnings-informations-,som
skallhandi förstaTanken utgöraDanmark.arbetet i hela är centretatt en ser-

vända sigskall kunnasmå frivilligorganisationer. Deochviceenhet för stora
fåförråd praktiska tingfå jordnärasåväl förtill verksamheten attatt somom

så kallade Laikos-re-Deutvärderingsprogram.exempeltillhjälp läggaatt upp
tillutveckling har knutitssjälvhjälpsgruppemasstödjaför att cen-sursema --

tret.
omfattande kartlägg-tillbidragitochhar utskottetSammantaget ettcentret att

ochsektornstånd synliggjortkommit tilldokumentationsarbetenings- och som
gedi-hurdokumentationengällainte minstdess möjligheter. Det enavsynes
delarför olikametodik kankunskapsbaserad socialerfarenhets- och utsegen

det kon-allra bästdet fungerararbetet. När sättsfrivilliga socialadet somav
samhälleligtsocialpolitiskt ochockså vidarein ifrivilligarbetetkreta ett sam-

manhang.
alltsedan 1988SocialministerietharsatsningarVid sidan dessa avsatt enav
frivilliga sociala arbetet.utveckla detochför stödjasärskild attpengarsumma

årlig beviljningimiljonerFrån med 10ha ärstartat omatt enman nu uppe
blandmedel harMed dessa stöttdanska kronor.miljoner50 annat upp-man

grundläggandeDanmark. Derasifrivilligcentralerbyggnaden runt omav
frivilligarbeteutföravillenskilda människorkoppla ihopuppgift är att som

behö-också enskildamedföreningarlokalaochmed organisationer sommen
förigångsättare ochockså till uppgiftCentralema har atthjälp. att navvaraver

verksamheternaenkeltheltAvsiktensociala nätverk.lokala är attbygga upp
frivilligt arbete.förlokalatillskall utvecklas center

kon-nämndaockså gått för dentill stödmedel hardel dessaEn gruppovanav
Dennasjälvhjälpsgruppema.danskadearbetarsulenter gentemot gruppsom
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har bidragit till etablera nätverk mellan självhjälpsgrupper, såatt detatt nu
finns omkring 100 självhjälpskontor dit människor kan ringa för kommaatt

någonmed i eller kanske startagrupp en ny grupp.
Låt parentetiskt någotantyda de danska självhjälpsaktiviteterna.oss om

Ytterligt förenklat baseras aktivitet ömsesidighetsprincipgruppernas en
kombinerad med självhjälpsprincip. Danska forskare på nationell nivåen som
försökt utvärdera självhjälpsgruppemas verksamhet har någraangivit karaktä-
ristika. Deltagarna regelbundet kringmöts problem. Problemetett gemensamt

klart definierat och vidär avhandlas just dettamötena problem. Alla deltagare
självstyrandezgkänner varandra och Allaär möjliga motiv kangrupperna ut-

utgångspunkt för verksamhetengöra inom självhjälpsgrupp tillen som exem-
pel: ensamhet, sjukdom, skilsmässa, identitet såoch vidare. De flestasorg,
självhjälpsgrupper verkar månamycket sin självständighet och sitt obe-om

Ändåroende det offentliga. har i danska studier visat initiativet tillav attman
åtskilliga självhjälpsgrupper kommer från offentligt anställda socialarbe-som

och psykologer, så mångaoch 23 allatare verkar ha fåttsom av grupper
fråninitialt stöd olika delar den offentliga sektorn i etableringsfasen. Denav

typiska medlemmen 30-50-årig medelklasskvinnaär med hygglig utbild-en
ningsbakgrund. Såväl åtskilliga självhjälpsgruppers aktiviteter metodersom

dokumenterade.områdetinom finns väl
figurerarDet vitt skilda uppgifter mångahur danskar involverade iärom som

sådana nämnts.här aktiviteter. Mycket höga tal har iblandtyper Centerav
for frivilligt socialt arbejde emellertid 1993 verkar det finnasattuppger om-
kring 700 och det kanske 10 000 danskar aktivaär iatt ärgrupper som en

tillfälle.självhjälpsgrupp vid ochett samma

En dansk försöks- och utvecklingsstrategi för den sociala
sektorn

syfteI bidra till fömyelsen den sociala sektorn 350att miljoner föravsattesav
under 1990 1992 stödja utveckling försökoch inomatt social- och hälsoom--

rådet sådet kallade SUM-programmet. Detta utgjordegenom program en na-
turlig fortsättning de tidigare Omnämnda satsningar skedde understora som
hela l980-talet. skall också påpekasHär privata fonder investeratatt stora

i experimentverksamheter under år. Flera projekt harsummor tusensenare
genomförts. pågårIdag försöks- och utvecklingsprojekt i 90% allaav
Danmarks kommuner.

någraI sammanfattningar de danska försöks- och utvecklingprogrammenav
betonar forskarna satsningarna i sin helhet måste betraktas framgångs-att som
rika och de bidragit till öppenhet för förändringar, samtidigtatt en ny som pro-
jekt och försök kunde ha tagits tillvara bättre påverkaoch bort de ordinarie

fallet.strukturerna i utsträckning vadstörre varitän De svenska utvärde-som
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gransk-kallat sinsymptomatisktharSunessonNilssonringsforskarna nog
elsket for-UtviklingSocialforför: Centerförsökscenterning menettav -

fram-uppmärksammad,internationelltblivitharsatsningendanskaladt. Den
of-förändra denförrollutvecklingsverksamhetemasförsöks- och attförallt

utvärderingsarbete verkar hakvalificeratomfattande ochEttfentliga sektom.
1990-och början1980-undersatsningarnade olikastånd kringtillkommit

innehållet ochutvecklingsstrategin i sigochförsöks-såväl gällervadtalet, som
projekt.olikaisubstansen typer av

frivillig-samarbetet mellanintentioner stöttaSUM-programmetsEtt attvarav
verksamhetsom-förekommandevanligastsfären. Deoffentligaoch densektorn

flyktingar,medvarit: arbeteharfrivilligorganisationerfrivilliga ochrådena för
ochaktiveringkringinsatserför deinsatser utsattamest vuxengruppema,

granskningen ochvidhandikappade. Demedarbeteochrevalidering, som
till viktenlovtalgått allmäntsatsningarna ett ut-utvärderingen utöver ett avav

någrapekatharoffentligaoch detfrivilligvärldenmellansamarbeteökat
små frivilligorga-varitproblem harsvårigheter. Ettochbetingelser attviktiga

svårighet varitharprojektmedel. Enfåsvårt del atthaftnisationer att annanav
såfåsvårarehaftfrivilligregi hari attbedrivitsprojekt att manresurser,som

initie-kommunaltexempeltillförsöksperioden,efter änarbeta vidarekunnat
harprojektenfrivilligbaseradedesvårighet förYtterligareprojekt.rade en

något visatinsatserna,utvärderingochstånd uppföljningfå tillvarit somatt av
vårdprofessionema. Enblandinte minstrespekt,skapanödvändigt försig att

tycksfrivilligarbetelokaltbrautvecklakunnabetingelse förviktig ettatt vara
kankommunen,från denmedelberoendeensidigt utaninte är egnaatt avman

lokaledet lilleutanförekonomiskt stödochadministrativtfå symåoliskt,
miljö.

entreprenöreranpassligaFrån tillamatöreregensinniga

sammankopp-varit relativttotalt haverkar tättDanmarkiFrivilligsektom sett
och andra for-driftbidragblandsektorn,offentligalad med den annat genom

hittillsverkarNorden. Detockså övrigaivarit falletsåsom harstöd,mer av
och kritikeralternativsigfrån definierafrivilligaförhindrat deinte ha att som

Habermann35 exempel hartilloffentligas insatser.och detvälfärdsstaten avav
organisa-inskränkerkontrolloffentligasögonblick detförst i det närmenat att

åfara fárde. Mendetinnehållet i arbetet,vad gäller ärhandlingsfrihettionens
samhälls-och vilkahända störrehänt, vadfrågan vad vägär attär somsom

delär av.enman nuprocesser
danska fri-utsträckning devilkenvarit, idiskussion äroklarhet i denEn som

privatise-ochellermodemiserings-involverade ivaritharvilligarbetama ett
råderfortfarandebörjan1990-taletsdet vidpåpekaLåtringsprojekt. attoss
blivitvadochintentionermodemiseringsprogrammetsoenighet somstor om
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år. Utifrånpågått vaddet i tio granskningdess resultat, trots att av somen
grundläggandeändå finnsSalonen-Soulie detskrivits i ämnet att enmenar

legitimi-Danmark har stymings- ochvälfärdsstatenenighet ...att: en enom
tetskris.35

så professio-för socialarbetama och andraformulerat detHabermann har att
fienden. däremotfrivilligt arbete Detdet intenella yrkesgrupper ärärär som

skallarbeteutföra kvalitativtförsämrade möjligheternade ett sett gottatt som
får till nedskär-och skall inte användas skälFrivilligt arbetemotarbetas. som

utnyttja situationenarbetsgivarensdet sker detningar och sättär att somom
ut.37frivilliga skall hängasinte deskall riktas Detupprördheten ärmot. som

tiden talati Danmark har helaFrån ledande frivilligideologemade attomman
of-ingå däremot med deskall istället för, tillsammansfrivilliga intede utan

grund-medborgarna bättre stöd. Om dettaför erbjudafentligt anställda att
återstår naturligtvisfårställningstagande avsedd verkanideologiskaläggande

riskfinns detalla försäkringarempiriskt Trots attpröva. motsatsenatt enom
fleraanvändasDanmark kan kommafrivilligsektom i reträtt-att som en av

ochtill stödprincipiella satsningar allas likaåtminstonede rättvägar ut ur
danska forsknings- och utvärderings-varit för handen. Dethittillsservice som

verkarfrivilligarbetama sigfrivilligarbete ochhar visatarbetet att vare
ochinsatser. Till syvendedet offentligas ocheller viljakunna ersätta ansvar

påpekat, omfattandefunnitstill exempel Fiskerhar det hittills,sist ensom
hålla förfast vid det offentligas helhetsansvarbehovetenighet att so-avom

poli-också författaren funnits bredDanmark. harcialpolitiken i Det enmenar
utvecklas.skallvälfardspolitiken itisk enighet kring hur stort

frivilligarbetetrealiteter förIdeal och

svårigheter ipå några och problem uppkommerLåt dehär peka av somoss
antalgranskningoch samarbetet. Vidkölvattnet det störrenära etten avnya

verksamhet inriktad Självhjälp fann Högsbromedorganisationer attmot orga-
fåkommunala för bidrag.efter de lokala kravensignisationerna attanpassat

organisationernahelt olikartade 14visade sig kravenDet attatt men avvar
organisationenssvårartade eller oförenliga meduppfattade dem rent avsom

konkretasvårigheterna vad gällde detmålsättning. verkade än störrevara
organisationernahälftensociala problem. Knapptsamarbetet för lösaatt av

vanetänkandeirrationelltbemöttes medvilja arbetamenade deras sättatt att
politiskahåll påverkadesfrån kommunalt oförutsägbaraeller att avman

befolkningen.strömningar hos
frånmisbrug frivilligt arbejdetiteln Brugkonferensrapport medI og aven

svårigheter uppstår vidinringas rad deKontaktutvalget 1991 sam-somen av
fastoch främst läggsfrivilliga och kommunerna. Förstmellan dearbete att ett

Från frivilligvärldens sidamaktproblem.samarbete attnära manmenarreser
likamakt,vill ekonomiskmakt, detoffentliga oftadet säga voreagerar som om
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med Här pekas ocksårätt. risken mindre kan betyda kommunatt stat mer
och mindre frivilligarbete. Vid åtstramningarekonomiska tenderar kommu-

i Danmark prioritera sina verksamheter före frivilligorganisatio-attnerna egna
I alltför samarbete nivålokalnära riskerarett de frivilliga intenernas. att

kunna upprätthålla sin kritiska ifrågasättande och granskande funktion. Vid ett
utökat och samarbete finnsnärmare det fara de frivilliga blir 34-kom-atten
munaliserade och mister sin egenart.

Den faran med den utveckling hållerstörsta på ske ändåtycksattsom nu vara
frivilligorganisationema blir vad kallasatt sociala entrepenörer. Detsom

finns tendenser till frivilligorganisationema i allt gåratt utsträckningstörre i
hårtavgränsade styrda uppdrag det offentliga. Det företrädare förär som

frivilligorganisationerna påpekar avgörande skillnad fåmellan stöd ochatten
ha överenskommelser med det offentliga och utföra specifikt bestämdaatt

påuppgifter beställning. Risken det offentliga invaderarfrivilligverksamhe-att
uppenbar. Allt för kravär insyn och kontroll kanterna lätt bli tillstora ett

hot både handlingsfriheten och den metodiken. Medmot detta följeregna
också uppenbar risk förlorar de frivilli villatt Deen man gas engegemang. som
Habermann påpekar kommunenffoarbeta för den saken och inte föregna

Hegland har varit med och beviljat medel till och utvärderat försöks-som-
och experimentverksamheter har pekat samtidigt frivilligprojektatt som-
ofta oförvägna ochär gränsöverskridande offentligtän arrangerademer mer
satsningar så de också mindre stabila.är Och detta skapar otrygghet i den of-
fentliga Både verkliga framgångar och haverierapparaten. och misslyckanden
tenderar bli fler bland frivilligprojekten bland det offentligasatt än satsningar.
Hegland pekar det paradoxala i från det offentliga ofta ställer sigatt man
kritisk till frivilligverksamheterna så små, har så liteatt är stabila ochresurser
därmed blir bräckliga, medan det ju, författaren påpekar, just dessa ochärsom
andra skillnader den grundläggandeutgör med frivilligverksam-poängensom
heter. Han pekar slutligen på eldsjälarnas position och sig hautsatta settmenar

de offentliga kommunala verksamheterna ochatt lokalmiljöerna ofta har
svårtytterligt hantera och respektera detta slagsatt Om det inte finnspersoner.

möjligheter få frånstöd andra instanser och nivåer kommer jantelagenatt lätt
kraftfslå till med allatt

Habermann diskuterar i arbete ingående begränsningar och möjlighe-ett nytt
med det utvecklade samarbete mellan frivilligverksamheterter och det offent-

liga fram i Danmark. Författarenväxer uttryck för behärskadsom nu ger en
optimism skede har inträtt. Delsatt det offentligaett nyttmen attmenar genom
monopolet vad gäller utförandet sociala insatser eller tjänster inte längreav

för handen. Delsär samarbetet ofta har flyttatnedfrån abstraktattgenom ett
organisationsplan till konkret personplan. Detta skapar betingelser såvälett nya
för det offentliga för frivilligorganisationerna. När åtskildaharsom man
arbetsfält, kan ibland fortsätta arbeta efter traditionellattman en
tvåkulturmodell, där i lämnar varandra ifred. När däremot skallstortman man
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kunnaHabermann, skullefritt efterområden vad vi,krävsinomverka samma
sigtvå kulturer tvingasarbetsfördelningsmodell, där närmaattkalla konkreten

samarbeteresurskrävande dialog. Dettaochingå direktochvarandra en
också kunnabordeoch problemtill konflikterledanaturligtviskommer att men

fårmedborgarnatillledaarbetet ochsociala ettberika detochutveckla att
stöd.bättre

kommentarEn

gång frivil-där detkommit iharkan konstateraSammantaget att en process
varitFrån hasynliggjort.blivitochutvecklaskunnatarbetet har attsocialaliga

uppmärksamhet,någonfåochpågått i det störrearbete attutantystaett som
och för-nå artikuleramed,lyckatstidigarehelt än uthar sättannatettman

pågårutvecklingsarbeteförsöks- ochintensivterfarenheter. Ettmedla sina se-
skeende ochdynamiskanågotåterge dettaförsöktår. harantal Vidan attett av

ocksåVi kanhärvilket detinågot den kontext ägerringa införsökt rum.av
utvecklingspotentialdynamik ochspännandefinnasdet verkarkonstatera att en

frivil-stånd i detillkommitmånga självhjälpsgruppersåväl dei somsom
utveck-föroch i detDanmarkhela centerligcentraler överväxer uppsom nu

utvecklas.får möjlighetsocialt arbetefrivilligt attling som nuav
konstaterakankommerutvecklingen att ettfortsattadenHur att utän se

Samtidigtdet offentliga.frivilligvärlden ochmellanoch skernärmande skett
samarbete.formen förden idealapartnerskapsideologi lanseratshar somen

förhållande mellanlikvärdigtpåpekarHabermannförutsätterDen ett par-som
allablandunderstrukitharhanden. Honför annatattknappast ärterna som

fackföreningsrörelsen görvårdprofessionema ochfrånkritikochinvändningar
illusion.43partnerskap tilllikvärdigtalla tankar ett enom

bristeniligger, naturligtsatsningarslagetmed det härBegränsningen nog,av
fundamentsåväl frivilligarbetetsifrågasättandenkritiskagrundläggande av

skarpareockså behovfinnasinnehåll. verkarDetoch ettformerdess avsom
medverkarTeoretiskabegränsningar.områdets ansatserutmejslande av -

erfarenhetsbaseradefrånvaro. Demed sinlysanågra iundantag settstort-
uppenbarahargrundadetycks välfrivilligarbetetdrar kringslutsatser menman
ellerbestämda slutsatsernågra göradravill kunnabegränsningar merom man

kringutsträckningandra länder. I änmed störreeller äntidjämförelser över
minstforskning, integrundläggandesaknasdetverkarfrivilligorganisationema
derasochoch tjänsterinsatserfrivilligasfrivillighet, desådan, kringkritisk

ochpraktiska arbetetbåde detbrukare. Fastänochklientertillrelationer
Danmarkikommit längre änverkar hametodutvecklingensystematiskaden

föråterstårmycketintrycket görafår vii Norden attnågon attannanstans av
frivilligfältet.danskadetforskningen
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NOTER

[Se Habermann 1987:36.t ex23e Andersen 1971:54.
35e Habermann 1992:1.t ex
4Ovanståendepresentation bygger, förutom anförda referenser, Koch-Nielsen 1992,
Salonen-Soulie 1991 och Marklund 1982.
5Se Abrahamson 1993, Fisker 1992 och Salonen-Soulie a.a.68e Högsbro Abrahamson 1989 och Adamsen odaterad.
7Se Högsbro Abrahamson a.a.88e Salonen-Soulie a.a:l35.
95e Koch-Nielsen a.a.1°se Lorentzen 1990 och Wallin 1992.
Se Social vejviser frivillige organisationer det områdesociale 1990 och Jeppesen-
Höeg 1987.
Se Jeppesen Höeg a.a.
Uppgiftema frånorganisationerna förutom Jeppesenär Höeg frånhämtadeom a.a.
Habermann Parsby 1987, Koch-Nielsen 1992 och Social vejviser frivillige organisationer-områdedet sociale 1990.
Se Habermann 1992 och l992a. Det beskrivna starka beroendet den offentliga sek-ovan av

stöd har lett Bundesen ifrågasätta1992 rimlighetentorns i kallat dessaiatt attex stor ut-
sträckning samhällsñnansierade verksamheter med professionell personal för frivilligorganisa-
tioner.
SSc Habermann Parsby a.a.16Se Habermann 1993.t ex
se Klausen 1989 och 1992.
SSc Watt Boolsen 1988. Vi vill här understryka de siffror redovisat uppskattningar,utgöratt

bådeeftersom begreppsapparatoch materialredovisning lämnar mycket i övrigt ifrågaönskaatt
klarhet.om

se Jensen n 1987:21-58.m2°Se Habermann 1992.
Se Klausen 1989.
22SeHabermann 1993.
23SeHabermann a.a.24SeRavn 1988:58.
25SeKoch-Nielsen a.a.26SeMuff 1991:145.
Exempel ambitiös och intresseväckande dokumentation Habermanns bådaär böcker om
frivilligarbete från 1987 och 1993. Presentationen satsningen frivilligarbete på:byggerav

Årsberetning ÅrsmöteKontaktutvalget til det frivilligesociale arbejde 1990-1991, 1992 -Kontaktudvalget til frivilligedet sociale arbejde, Frivilligt socialt arbejde de professionelleog -Kontaktudvalget fråntil det frivillige sociale arbejde 1988,Bruk misbrug af frivilligt arbejdeog
Kontaktudvalget til det frivillige frånsociale arbejde 1991 och Lokale partnerskaber nye- -veje i socialpolitiken Center for frivilligt frånarbejde 1989.-28SeMehlbye Nygaard Christoffersen 1992.

29Se ÅrsberetningKontaktudvalget 1990-1991 Mehlbyet Nygaard Christoffersenex a.a.
och Högsbro 1992.
3°Se Högsbro 1989 och Wallint ex a.a.31 frånMuntlig uppgift Ulla Habermann vid Center for frivilligt socialt arbejde. Denna uppgift

någorlundaligger i linje med Mehlbyes Nygaard Christoffersens, 16.a.a:3 Se Adamsen Fisker och Adamsen Fisker 1989.a.a, a. a.33Se Adamsen Summa 6 1992 och Nilsson Sunesson 1989.t ex a.a, summarum nr34se Flex Koch-Nielsen 1992, Hegland 1991 och Habermann l992a.
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35Se 21:70.1992Habermann
36Se l 57.Salonen-Soulie a.a:
37Se 1988:45.Habermann
38SeFisker a.a.
39SeHögsbro a.a.
4086 l992a.Habermann
Se arbejde.frivilligtmisbrugBruk ochiHegland av
42Se 1993.Habermann
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några10 Utblickar länder imot
Centraleuropa
Eva Jeppsson Grassman

någotKan Sverige lära andra länder det gäller organisation ochnärav genom-
förande vård och social service frågaDetta fått ökad aktualitetärav en som

åren.under de mångaI europeiska länder spelar de frivilliga organisa-senaste
tionerna viktig roll inom sjukvård och social service. vårtFör uppdrag haren
det sålunda varit betydelsefullt inkludera några utblickar andraatt mot europe-
iska länder våri undersökning den frivilliga sektorn. Vi inga anspråk pågörav
fullständighet. Vi har inte heller haft möjlighet till komparativ iansatsen
vetenskaplig bemärkelse.

föregåendeI kapitel presenterades nordiskt grannland Danmark. det härIett -
kapitlet länder med tradition frågai samhällstruktur,presenteras annan om-
socialpolitik och det gäller den frivilliga sektornsnär ställning. De länder som
diskuteras Frankrike, Tyskland och Storbritannien.är Tillsammans får de

Centraleuropa även Storbritannien kanske normaltrepresentera inteom
inbegrips i detta begrepp. kapitletI diskuteras kortfattat frågor Vilken ärsom:
den frivilliga sektorns historiska bakgrund i de olika länderna Vilken ställning
har den frivilliga sektorn idag och hur dess relation till den offentligaser
sektorn ut Hur omfattande den socialt inriktade frivilligaär sektorn och vilken
karaktär har den Vilken roll spelar de frivilliga organisationerna som
producenter social välfärd sjukvård,inom social service och omsorgav -

De länder kapitleti alla moderna välfärdssamhällen.ärpresenteras tresom
Emellertid skiljer ocksåde sig i viktiga avseenden. Visserligen bådeär
Frankrike och Tyskland exempel välfardssamhällen centraleuropeiskav en

modellkorporativ det finns skillnader mellan länderna till exempelstoramen
det gäller politisk struktur och tradition. fårnär Detta konsekvenser för makt

och ansvarsfrågor inom områden,alla inte minst för välfárdspolitikens
organisation och genomförande. Storbritannien har tradition detnären annan
gäller social välfärd, med statligt, enhetligt där relativtett system men en
långtgående decentralisering påbörjats under de åren. Den socialtsenaste
inriktade frivilliga sektorn har kommit få olika ställning. i de studeradeatt
länderna. Det gäller dess relationen till den offentliga sektorn, och den roll den
spelar för tillgodose samhällets behov sjukvård och social service.att av

finns sålundaDet betydelsefulla skillnader mellan de länder redovisas. Isom
samtliga spelar dock de socialt inriktade frivilliga organisationernatre en
viktig roll för sjukvård och social service. allaI länderna har den frivilligatre
sektorn också drag Den har under det decennietett annat gemensamt. senaste
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både iställning,framskjutenartikulerad ochfått alltmer temasomen
gällersociala fältet. Detinom detproducentochsamhällsdebatten som

från sidasamhälletsFörväntningarnaStorbritannien.ochför Frankrikesärskilt
förväntningarpåtagligt.har ökat Detorganisationernapå frivilliga ärde som

offentligtkomplettera denbara skaorganisationerna intehandlar att orga-om
tillhanda-service,också offentligskaniserade servicen ersätta attutan genom

och verksamheter. Dettautbud serviceoch effektivarehålla billigareett av
pågår debattalla ländernaStorbritannien. Itydligt isärskiltdrag treär omen

utformning.framtidavälfärdssystemens

Frankrike

förbegreppofficiellt1982économie socialeFrankrike komI antasatt som
inkluderasverksamhet. I begreppetoch dessfrivilliga sektornbeskriva denatt

hjälpömsesidigförsäkringskassor förfrivilligales mutuelleskooperativ, -,-
socialeEconomieassociations. ärlesideella föreningarnadesamt -

frivilligamed denvanligtvisvadnågot vidare begreppsålunda änett avsessom
sektorn.

präglas i vissfrivilliga sektornoch denstatsmakternaFörhållandet mellan ut-
hållning, med latenta,avvaktandeömsesidigti dagsträckning ännu pe-enav

ochKonkurrensförhållanden råder ofta denkonflikter.uppblossande,riodvis
motpol tillideologiskdel avseendenifrivilliga sektorn staten.utgör enen

förhållanden historiska.till dessaOrsakerna är
1791loi Chapelierutfärdades lagrevolutionenfranskaUnder somen --

få iIngenting skulle kommaföreningar.skråväsendet och andra vägenförbjöd
enade nationen.kring denoch uppslutningför medborgarnas engagemang

jakobinskaregimer. Dennapostrevolutionäravidarepolitik fördesDenna av
misstänksamhetnärdecentralstat ochstarkfrämjadetradition motensom

politiskamaktstrukturen och denfranskapräglat denolika slag, harrörelser av
vårain i dagar.kulturen

viktiga lag1901 kom denmötesförbudet ochdockavskaffades1864 genom
loi dulag Lareglerades. Dennalegaliserades ochföreningsväsendetvilken -

med-franskaoch densymbolvärde i FrankrikestarktharJuillet 1901ler ett-
måstefåinnehåll. officielltill dess Förkänneriborgaren statusattgemen

polismyndigheten.hosinregistrerasnybildade föreningar
undantagsställning.Napoleontidenredan underkyrkankatolskaDen engavs

denfranskt tänkesättfrån Enligtofficiellt utgörskildes den1905 staten.
motpol.speciellarepublikensorganisationeroch desskatolska kyrkan

detlaique,protestantiskFrankrike intekatolsk itillMotsatsen är utan
frivilliga sektorninrättade.republiken Den ärkonfessionslösa,detvill säga av

katolska.detdetsammautsträckningmentalitet ifransksålunda enligt stor som
kyrkanskatolskarepubliken ochförhållandet mellanockså iDet är
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organisationer de uppslitande konflikterna den frivilligasom en av mer om
såställning kommit till uttryck. handlade friskolorna,sektorns Den vilkaom

samtliga i katolsk regi. Denna konflikt, rörde skolornas gradärgott som som
finansiering, har intagitautonomi och deras central plats i samhälls-av en

debatten under del 1980-talet. Ungefär 20 % all undervisningstoren av av
gyrrmasienivågrundskolan drivs i katolsk regi.och

Den frivilliga sektorns utveckling och omfattning

påtagligt,har föreningslivet utvecklats mycket särskilt efterUnder 1900-talet
1960. emellertid under 1980-talet antalet nybildade föreningar ökatDet är som
i takt. Mellan slutet 1970-talet och 1990 bildades iaccelererande av genom-

år,frivilliga organisationer däreftersnitt omkring 30 000 medan detnya per
årungefär 60 organisationerhandlat 000om nya per

organisationer till mellanAntalet frivilliga uppskattas 500 000 ochnu
700 000. 1990 representerade sysselsättningen inom den frivilliga sektorn 6 %

årenlandets totala sysselsättning. Under de första fem 1980-talet ökadeav av
också frivilliga sektornantalet anställda inom den med 33 %. Särskilt markant

inom den socialt inriktade frivilliganyanställningstakten sektorn. Undervar
såvälgenomfördes nedskärningar inom den privataperiod densamma som

såledesoffentliga frivilligasektorn. Den sektorn den samhällssektor inomvar
1980-talet.3vilken anställningstillväxten starkast under Sedan börjanvar av

också1980-talet har och kommunernas ekonomiska stöd till de fri-statens
påtagligt.villiga ökat Under perioden 1980-89 ökadeorganisationerna exem-

%.4pelvis föreningar fick kommunalt stöd med 25antalet som

Decentralisering, nyfattigdom och socialistemas politik

finns sannolikt flertal förklaringar till den beskrivna utvecklingen.Det ett
Några stårviktiga förklaringar emellertid finna i decentraliseringen, i denatt

förhållande frivilliganya fattigdomen och i den politik i till den sektorn som
fört.socialistema

Frankrike, formelltgenomfördes decentraliseringsrefonn i med1983 storen
långtgående konsekvenser för politisk maktstruktur, administration ochsett

skattesystem. Viktiga funktioner tidigare legat inom statenssom ansvars-
nivå:område på lokal regionstyrelserna, landstingen ochflyttades ned tillnu

innebära kommunerna fickkommunerna. kom blandDetta annat att att ta
för för dem uppgifter, till exempel inom det socialamängdansvar nyaen

området. periodreform genomfördes emellertid under ekonomiskDenna en av
nivånått tillstagnation i Frankrike. Arbetslösheten hade 10 %nästanupp en-

dåliga,behållit. samtidigt deden sedan finanserKommunernas somsom var

lO 13-1068
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ökade.sociala problemen i samhället
år. kallaåterupptäcktes under dessa Särskilt deni FrankrikeFattigdomen

Då ihjäl och kö-vändpunkt. frös uteliggare1984-85 blevvintern gatornaen
Frälsningsarmén och andratill de soppkökringlade sig fram somerna

TV-återupprättat. Komikern Coluche och andrai hastorganisationer
där fat-hjärtatsdu coeurpersonligheter öppnade restaurants restauranter --

Många välgörenhetsorganisationerfå gamlakunde sigtiga gratis äta mätta.
situationåteruppta verksamhet i skala. Dennasinanledningfick störreattnu

väl-höjdes menadesamhällsdebatt. Kritiskalivligledde till röster attsomen
ifrånlångt färdigbyggt.fardssamhället var

denutvecklats i Frankrike tillhörför social välfärdmodellDen typ somsom
Esping-Andersen5 centraleuropeiska korporativa modellen.för denkallat

karaktäriseras välfärdmodelluttryckt kan dennaEnkelt sägas genomav
åtill arbetsmarknaden,har anknytningrättigheter för demintjänade enasom

Familjen har detbistånd behövande i övrigt.tillsidan, och selektivt grupper
välfärd.ekonomiska och socialaför individensprimära ansvaret

långtidsarbetslösheten stod alltökandedenGenom större gruppernu
ocksåArbetsmarknadspolitikentrygghet.ekonomiskutförsäkrade utan var

tidigare verkadefrivilliga organisationerna redandåligt deutbyggd. Trots att
börjadederas roll och möjligheterfältet det förstinom det sociala somvar nu

måstehögre gradsolidaritet iallvar. anda nydiskuteras Den somav
och istöd de frivilliga organisationernasamhället borde ta avgenomsyra

officiellt.på frivilliga insatser, sades detutsträckning byggamycket större
fåttmålofficiellt för socialisterna,solidariteten blevDen ett rege-somnya

enligt deras budskap inte baraaktivt föreningslivringsmakten 1981. Ett envar
också tillsolidaritetenförutsättning för den väg ettutan mernya en

samhälledemokratiskt
stödetökade socialistema snabbt det ekonomiskasitt maktövertagandeEfter

officiellt, ochéconomie socialefrivilliga sektorn. Begreppettill den antogs
handlägga frågor rörde denskullefunktioner inrättadesvissa statliga somsom

för l économie sociale,exempel statssekreterarposttillfrivilliga sektorn, en
råd nationalnationellt Conseilpremiärministern,underställddirekt samt ett -

förhållande till regeringen.konsultativ iassociative medde vie status-
förhållandetsålunda mellan de frivilligapräglas1980-taletSedan början av

betydligtoffentliga sektornoch den samröre änorganisationerna tätareettav
fallet.7 utsträckningsamarbetar ivaritvad tidigare Kommunerna störrenusom

tillhandahålla socialexempelvisorganisationernafrivilligamed de attom
mångaområden. fall innebär det kommunernaolika Iservice inom att genom

oftatillhandahålla social service,frivilliga organisationeruppdraravtal att
vill ha verksamhets-offentliga sektorn inte självdenverksamheterinom som

för.ansvar
få emellertidkommitfrivilliga sektornfunktion denviktig ärEn attsom

arbetstillfällen harfrivilliga organisationernaDeockså skapare nyasom av
anställningar,vanligai rollen skapabetydelse, inte barafått allt större atten
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också det gäller tillhandahållanärutan beredskapsarbetenatt och prak-
tikplatser led i arbetsmarknadsutbildningen.ett Ett exempel densom
partnerroll de frivilliga organisationerna tilldelats finns i den lag rättenom
till minimiinkomst RMI trädde i kraft 1988, vilken för förstasom genom
gången alla medellösa i befolkningen omfattas till socialhjälp.rätt Förut-av
sättningen för den hjälpsökande fåska hjälpenatt hanhon ingårär kon-att ett
trakt återanpassning med myndigheterna. När det gäller detta konkretaom
återanpassningsarbete har de frivilliga organisationerna tilldelats aktiv ochen
betydelsefull planetroll det lokala

De frivilliga organisationerna inom den sociala sektorn

De socialt inriktade, frivilliga organisationerna i Frankrike verkar huvudsak-
ligen inom sjukvården och den del det sociala fältet kallas för actionav som
sociale. Detta vitt begreppär inte bara innefattarett traditionella verk-som
samheter äldreomsorg, institutionsvård för handikappade, såoch vidare,som

också bland verksamhet vid fritidsgårdar,utan annat inom närmiljöprojekt och
verksamhet i kulturföreningar med sociala ambitioner. De frivilliga organisa-
tionerna driver socialt inriktade verksamheter i olika former: de genomför egna

eller utför uppdragsverksamhet den offentliga sektorn.program
När det gäller den finansiella relationen till skiljer tvåstaten typerman av

frivilliga organisationer:
De organisationerna, vilka antingenautonoma inte får några bidrag från sam-

hället alls fåreller mindre verksamhetsbidrag.
De organisationer får offentliga medel för finansiera sinattsom merparten av

verksamhet. Förutom verksamhetsbidrag då ofta också öronmärkta medelges
för specifika program.

Många organisationer inom den sociala sektorn associationsär gestion-
naires uppdragsutförande organisationer vilka samhället olika ty-genom

avtal i uppdrag tillhandahålla socialgett service elleratt sjukvård.per av Dessa
organisationer får i utsträckning medel från socialförsäkringssystemetstor
såsom ersättning för utförda tjänster. Uppdragsförhållanden mellan samhället
och de socialt inriktade frivilliga organisationerna har funnits under hela
efterkrigstiden.

Ungefär 90 000 organisationer verksamma inom sjukvårdenär och inom det
sociala området. De kan indelas i kategorier:tre
l Les mutuelles, det vill de frivilliga försäkringskassomasäga för ömsesi-

dig hjälp. Dessa gigantiska organisationer med tillsammans omkring 30
miljoner försäkrade medlemmar regleras i särskilda lagar. Kassoma har
sina i 1800-talets andrarötter hälft och bildades småborgare och bättreav
situerade arbetare. I takt med det obligatoriska socialförsäkringssyste-att

byggdes har dessa kassor förlorat sinmet ursprungliga betydelse.ut Men
hälften alla fransmän har idag tilläggsförsäkringarännu lesav genom
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inrättningarmutuelles.° också antalemellertiddriverKassoma stortett
syncentraler,kliniker,sociala sektorn:sjukvård denochochhälso-inom

och äldre.handikappadeförinstitutionerkonvalescenthem,apotek,
anknytning.religiösellermedgeneralistorganisationerna, utanDe stora

följande:deNågra dessa ärav

Frankrike,verksamhet inomvittförgrenadharRöda korsetFranska ensom
hemtjänstöppenvårdsmottagningar,institutionsvård,utbildningsanstalter,med

verksamhet.mycketfängelser,sjukvårdsenheteräldre,för samt annan
och hemlösa.utslagnafattiga,verkar förframför alltFrälsningsarmén som

rehabiliterings-natthärbergen,inackorderingshem,blanddriverDen annat
soppkök.ochcentra

diakonalakyrkanskatolskaFranceCaritas ärCatoliqueSecours orga-som
dessutomharutslagnaochockså bland fattigaverkarnisation. Den enmen

familjearbete.påinriktningtydlig
Organisationenkyrkan.katolskaanknytning tillharMondeATD-Quart som

medblandarbetarFrankrike. Denutanföroch annatfattiga inomblandverkar
dengrundadesRörelsenrehabilitering.arbetsinriktadochutbildning av

utsträckningbygger iVerksamhetenWrésinski.Joseph storkatolska prästen
frivilliga insatser.

utgjorde1938skapadesdenFrançais närPopulaireSecours om-ensom
Röda hjälpen. DenRougeorganisation, Secourstidigarebildning so-enav -

hjälpaförkrigsslutetpåtagligt vidutveckladesverksamheten attinriktadecialt
Idagkommunistpartiet.stårOrganisationenlandet. näraoffer inomkrigets

hjälpverksamhet.vittförgrenadFrançaisPopulairedriver Secours en
organisationer,mindre1000-talsorganisationer finnsdessasidanVid storaav

andra formervuxenutbildning, ellerellerbistånd, rehabiliteringinriktade av
lång tradition.Många harverksamhet.inriktadsocialt en

medvuxit framåren20under deorganisationer har senaste3 Nya typer av
tilldetländer handlarandraPrecis isociala fältet.inriktning det som

kriscen-identitetsrörelser,självhjälpskaraktär,föreningarexempel avom
inomföreningslandskapetdock1980-talet harUnderolika slag.tra av

speciellföreningarhumanitäraantalmedutökatskatergoridenna ett enav
föreningarbildatgått ochharenskilda yrkesgrupper genomsammantyp:

förförfogandetillyrkeskompetenssinbasis ställerfrivilligdevilka
deNågraFrankrike.utanförochinom meravutsatta grupper

MédecinsMonde,Médecins duläkarföreningarnauppmärksammade är
apotekare,också för lärare,finnsföreningarMotsvarandeFrontiêres.sans

yrkesgrupper.andrafleraarkitekter, samt

undantagnaförsäkringskassornafrivilligadeorganisationernafrivilligaDe
servicesjukvård, socialinomserviceutbudetdet totalaför 5l %stod 1982 av

deområden harvissasaknas. InomuppgifteraktuellaMeroch omsorg.
exempletbästamonopolställning. Detorganisationerna nästanfrivilliga
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ochhandikappade barntillserviceochvård, utbildningområdetdetta är annan
serviceutbudet.totalaför 90 % detstår organisationerdessaungdomar. Här av

Finansiering

det finnsvarierar,ñnansieringsstruktur ettorganisationemasfrivilligaDe men
offentliga sektorn.från denstödekonomisktökandeinslaggenerellt av

serviceviss socialsjukvård inomochhälso-verksamhet inomFrivillig samt
förersättningsocialförsäkringssystemet,75 %till drygtfinansieras somav

oftasociale haractionverksamheterinriktadeSocialtuppdrag.utförda --
verksamhetenfinansierasövrigtIkommunerna.både ochfrånstöd staten

denOrganisationer inomdonationer.gåvor ochmedlemsintäkter,genom
i det allmännasföreningarlegalregelharsociala sektorn status somsom

förenadeföreningarGåvor till dessaGénéral. ärdInterêtOrganismesintresse
harorganisationerinriktadesocialtVissaför givaren.skatteavdrag störremed

Publique.dUti1itéReconnuesAssociationsRUPspeciell status somen
RUP-skatteavdrag. EndastfördelaktigamedförenadeGåvor till dessa är mer

donationerprövningsärskild testa-får samtorganisationer emottautan
medel.menterade

insatserFrivilliga

tillbakagång ilång tidunderorganisationernainominsatserFrivilliga var
anställdmål haviktigt kunnasågorganisationerMångaFrankrike. attettsom

inomfrivilligt verksammaanställa deockså kunnapersonal och gärna varsom
organisationen. arbeteemellertid frivilligtkom1980-taletUnder att

beskrivits.solidaritetanda nyför deninomuppvärderas som ovanavramen
franskadetriksrepresentativ studiegångenförstagenomfördes för1991 aven

insatser. år eller äldre,18fransmännen19 %frivilligafolkets som varav
måste be-sifframättillfället. Dennaåret föreunderarbetefrivilligthade utfört

tillillustrationdenlåg. Kanskeöverraskande ettutgörtraktas ensom
oftautförsarbetetföreningslivet:franskadetdrag hoskännetecknande av en

något utbrettassociatifsmilitantsdesfrivilliga utanliten kärntrupp --
verksam-organisationemasinriktadesocialtdeltagande. Defrivilligtfolkligt,

medarbetare.anställdautsträckningihet bygger stor
frivilligt arbete. Dessaför50-tallänsnivådetFrankrike finns centraI ett

de frivilligtslussaarbetetfrivilligautveckla dethjälper till attatt genomcentra
medfrivilligt arbete,informeraföreningar,tillintresserade vidare rätt om

National duCentreför dessasamarbetsorganriksnivå finnsPå centra:ettmera.
Volontariat.
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Tyskland

dettaI avsnitt diskuteras den frivilliga sektorn i Tyskland vilket i praktiken
betyder Västtyskland. Från det forna DDR finns det så fålängeännu
tillgängliga data i denna fråga.

Den frivilliga sektorn i Västtyskland rekonstruerades efter andra världskriget.
fannsDet dock vittförgrenat föreningsliv knyta till: tidenrester ett attav an

före nationalsocialistemas maktövertagande under Weimarrepubliken 1919--
l933 dåepok förenings- och organisationslivet kraftigt expanderade.var en-

stat.Tyskland idag beskrivs vissa författare nykorporativ Före-av som en
ningslivet integrerad del samhällets maktstrukturär ekonomiskt ochen av -
politiskt med stabila allianser förhållandei till och de politiskastaten par--
tierna. finns någotDet idag knappast föreningsfritt område samhällslivet.av
Många de frivilliga organisationerna har partipolitisk eller religiösstoraav en
anknytning. Ett typiskt inslag i föreningslivet också mångfalden yrkes-är av
föreningar, industriföreningar och andra ekonomiska intresseföreningar

skråväsendet.Wirtschaftsverbände, vissa med i det medeltidarötter Dessa
Wirtschaftsverbände betydelsefulla medaktörer i statligaär utredningar och
maktfaktorer i den lagstiftande processen.

Subsidiaritetsprincipen

Inom social välfärd sjukvårdhälso- och har den frivilliga sektorn i Tysk-samt
land utomordentligt stark förhållandeposition, och dess till präglasstatenen

långtgående samförstånd och samarbete.av
Den modell för social välfärd utvecklats i Tyskland under efterkrigstidensom

precis i Frankrike, centraleuropeisk,är, korporativ vidaresetypsom av
avsnittet Frankrike. En betydande del den icke försäkringsanknutnaom av
sociala Tysklandvälfärden påi bygger subsidiaritetsprincipen: hjälp och stöd
ska tillhandahållas så låg nivå möjligt, det vill förstai handsägasom
inom familjen och det sociala nätverket. Endast förmårdessa intenär
tillgodose individens behov skall högre instans ingripa, det vill sägaen sam-
hället. Subsidiaritetsprincipen har sitt i katolsk moralfilosofi. Den ärursprung
betydelsfull förståelsenför den frivilliga sektorns priviligierade ställning iav
Tyskland. Men subsidiaritetsprincipen ocksåhar kommit tillämpas poli-att

nivåtisk och grundläggande organisatorisk princip för samhälls-utgör en
konstruktionen och lagstiftningen. tyskaDet delstatssystemet och den frivilliga
sektorns speciella position frånhärrör idémässiga tradition, i vilkensamma
misstron centralstaten inslag.starktutgörmot ett

Tyskland idag federal republik delstater, Länder, långtgå-är vilka haren av
ende självstyre. Detta moderna delstatssystem introducerades efter andra
världskriget. politiskaDet parti kristdemokraterna verkade för införan-som- -
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också förespråkadedet federal det subsidiaritetsprincipenstat var somav en
lyckadesvid stiftandet lagar. Under 1950- och 60-talen de styrandeav

områdethela för socialkristdemokraterna med kyrkomas hjälp organisera
subsidiaritetsprincipen: Problem skulle lösasvälfärd i utsträckning efterstor

så låg nivå skulle ha övergripande tillsynsansvar, imöjligt. Staten ett mensom
sådana frågor påinte kunde lösas lokal respektiveövrigt endast ingripa i som

område från ståLänder-nivå. detta kom redan börjanlokala inomDet att
främst de med kyrklig anknytning.för frivilliga organisationerna,de stora

områdetsocialaSubsidiaritetsprincipen infördes i alla lagar inom det somnya
1950-1975. ocksååren dessa tillerkänns de frivilligaunder Iantogs

betydelsefull och självständig roll.organisationerna en
Bundessozialhilfegesetz stipulerasexempelvis SocialtjänstlagenI att

måste dess organisationermyndigheterna samverka med kyrkan och medsamt
området, frågorifrivilliga organisationer inom det socialaövriga rörstora som

alltmedan de erkänner ochorganisation och serviceutbud,socialtjänstens
frivilliga organisationemas självständigt ochrespekterar de rätt avgränsaatt

socialsina uppdrag. Vidare fastställs människors behovutföra att avom
de frivilliga organisationernas försorg, skaservice kan tillgodoses genom

sådanavstå från organisera service, det ekonomiskamyndigheterna att
biståndet undantaget.

nivålokal harpraktiken de frivilliga organisationernaDetta innebär i att en
lagen. fårSedan 1961 inte kommunerkvasimonopolställning med stöd av

områdensociala verksamheter inomeller andra tänkbara aktörer starta som
såsomsubsidiaritetsprincipen, exempelvis verksamhet för barn ochomfattas av

någon planerarde frivilliga organisationernaungdom, göraorten attavom
måste någotförhållanden önskar inom dessadet. Under alla den starta nyttsom

områden tillstånd. konsekvens dettaha de frivilliga organisationernas En ärav
vissa hjälpsituationer kraftigt begränsas.befolkningens valfrihet iatt

välfárdsorganisationernaDe stora

för förbund, ochi Tyskland kallas Verbände,frivilliga organisationernaDe
Länder-nivåförbundprincipen lokalförening,oftast organiserade enligtär

riksförbund, Spitzenverband. De starka ochioch högst etttoppenupp
nivå speciellanationell föreningslivet dessinflytelserika riksförbunden ger

decentraliserad medbeskrivits enkaraktär. Tyskland har stat ettsom
samhälle.7civiltcentraliserat

den sociala sektorn Die freien Wohl-frivilliga organisationerna inomDe -
också organisationsstrukturen. I praktikenhar den beskrivnafartsverbände -

samhället tillerkänts den priviligieradeorganisationerdetär stora som avsex
Subsidiaritetsprincipen medför och delat detställningen som uppsom

området mellan sig:tillgängliga territoriet inom det sociala
organisation. verksamhetkatolska kyrkans sociala DessdenCaritas: Det ärär
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omfattande och Caritas Tysklands arbetsgivare.mycket är störstaen av
der Evangelischen Kirche: Det den protestantiskaDiakonisches Werk är mot-

området.inom det socialasvarigheten till Caritas
tillkom-organisation bildades 1919 och har sedanArbeiterwohlfart: Denna

socialdemokratiska partiet.koppling till detsten en
Zentralwohlfartsstelle der Juden Deutschland bildades 1917 för och denin av

befolkningen.judiska
Wohlfartsverband: sammanslutningDeutscher Paritätischer Detta är aven

återfinnsmånga religiös anknytning. friamindre organisationer Härutan
någon till organisationerna, utbrytar-sjukhus inte har koppling de storasom

självhjälpsgrupper, med flera.organisationer,
det vill Röda korset.Deutsches Kreuz,Rotes säga

tusentalsorganisationer har riksförbund och tillsammans har deSamtliga sex
nivå.på delstatlig och lokal Tillsammans har dessaföreningar stora

paraplyorganisation: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freienorganisationer en
Wohlfartspflege.

organisationer har mycket andel marknaden inomfrivilligaDessa storen av
subsidiaritetsprincipen gäller. organisationernasektorer där Dede storasex

områdena sjukvårdinstitutionertotalt 70 000 inomdrev 1990 nästan samt
social service och omsorg.

till-all social service riktar sig till barn, ungdom eller familjer70 % somav
frivilliga organisationerna, liksom 60 äldreomsorgen.handahölls de % avav

Arbetsvård skyddade verkstäder drevs till 90 i regi de frivilligainklusive % av
sjukvårdenUngefär 35 % drevs i regi de välfärds-organisationerna. storaav av

organisationerna.
tillfrivilliga organisationer arbetade i anslutning27 000 mindre, lokalaDrygt

välfärdsorganisationemas institutioner.de stora
Sedan 1970-talet har antalet anställda inom den frivilliga sektornbörjan av

gällt de socialtkraftigt. expansion har i utsträckningexpanderat Denna stor
välfärdsorga-inriktade organisationerna. 1990 sysselsatte enbart de stora

arbetskraften. återförening deEfter Tysklands harnisationema 2,7 % av
också forna ifrivilliga organisationerna börjat verka i det DDR större om-

påvälfärdsorganisationema liggerfattning. Antalet anställda inom närmarenu
frånuppgifter Bundes-inklusive deltidsanställda, enligtmiljonen personer,

für Familie und Senioren.ministerium
samtliga ungefär finansie-välfardsorganisationerna harDe stora sammasex

verk-generella% deras budget finansieras viaringsstruktur: mellan 15-40 av
från avgifterfrån den offentliga sektom. Resten kommersamhetsbidrag

från utförd service privatapatientavgifter och ersättning samhället för samt
medlemsavgifter.donationer och

insti-med andra ord integrerad ochfrivilliga organisationerna harDe stora en
Förhållandet desamhället. mellan ochposition i det tyskatutionaliserad staten

ömsesidigt beroende. kan knappastpräglas Defrivilliga organisationerna av
alternativ-modernamodern tappning. Istället detrörelser ibeskrivas ärsom
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rörelser olika slag under de decennierna aktualiserat nya,av senastesom
angelägna samhällsfrågor: miljö- och fredsfrågoma, också sådana frågormen

våld kvinnor, olika patientgruppers speciella behov, såmot och vidaresom
.Ad hoc-betonade aktionsgrupper olika slag, uppstår kring någon frågaav som

och kanske ganska snabbt försvinner igen, också karaktäristisktärsom ett
inslag i det moderna föreningslandskapet.

Frivilliga insatser

Altemativrörelsers verksamhet bygger i utsträckning frivilliga insatser.stor
Även de välfärdsorganisationema har emellertid istora varierande omfattning
haft frivilligt arbetande knutna till sig. 1990 uppskattades antalet fri-personer
villigarbetare Ehrenamtliche Helfer totalt i Västtyskland till omkring 1,5- -
miljoner vilka enligt skattningar i genomsnitt arbetade frivilligtpersoner egna

månad.omkring 15 timmar per
Någon riksomfattande undersökning det frivilliga arbetets omfattning harav

dock inte genomförts sedan 1970-talet. Enligt uppgifter från Bundesmini-
sterium für Familie und Senioren har det frivilliga arbetet under år varitsenare

tillbakagång. En orsakerna, det, frivilligt arbete,är särskiltattav uppges
inom den sociala sektorn typiskt skötts kvinnor stått utanförsett av som

Deschamps2°arbetsmarknaden. hävdar frivilligt arbete i efterkrigstidensatt
Västtyskland länge varit område, omgärdat skepsis,ett tyst rentav av
ñentlighet, vilket berodde nazismens bruk obligatoriskt frivilligt arbeteav
för ideologiska syften.

Sedan början 1980-talet har i takt med behovet offentliga nedskär-attav av-
ningar ökat frivilligt arbete aktualiserats i samhällsdebatten. Regeringen,-
med förbundskanslem Helmut Kohl i har vid flera tillfällen gjortspetsen, upp-
märksammade uttalanden behovet altruism och omhänder-om ettav en ny mer
tagande samhälle där alla delar bördoma.

Storbritannien

Frivilliga organisationer med inriktning på social välfärd långhar historia ien
England. Ett flertal de Charities välgörenhetsvälfärdsorganisationerav

idag spelar aktiv roll i välfardspolitiken grundades 1800-talet.som en
De frivilliga organisationemas ställning i det brittiska samhället har genom-

gått flera förändringar under det århundradet, istora takt medsenaste sam-
hällsutvecklingen. förmågaDess till anpassning till förändrade samhällsvillkor

författare.har varit hävdar flera Förhållandet mellanstor, den frivilliga
sektorn och statsmakterna genomgåtthar utveckling i vilken olika fasertreen
kan avgränsas:
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rolldominerandeorganisationernafrivilligahade de1800-taletUnder en
området restrik-inomSamhällets insatservälfärd.socialgälldedetnär var

till dekomplementfungerade depraktikenmarginella. Ioch etttiva som
filantropiskaorganisationernafrivilligadegenomfördesinsatser avsom -

Friendlyömsesidig hjälpföroch kassorbesuttnabland deföreningar
Förearbetarklassen.föreningar inomkooperativaSocieties samt

måstesamhället störredock klartstod det ettsekelskiftet taatt ansvar
medförtindustrialismensociala problemmassivaför debland annat som

sig.
egentligadetvärldskrigetefter andraförränintedockDet somvar

grundBeveridgeplanenMedbyggdesvälfärdssamhället somupp.
social-sjukvård ochinomvälfärdssystemstatligthuvudsakiskapades ett

också.reformeradesSocialvårdenförsäkringar.

frånvälfärdensocialadenför överflyttadesreformerdessaGenom ansvaret
därmedstodorganisationersamhället. Vissatill utansektornfrivilligaden ar-

betsuppgifter.
medi taktexpanderadesnabbt. Denhämtade sigsektornfrivilligadenMen

frivilligatill denekonomiska stödSamhälletsbyggdesvälfärdssamhället ut.att
få rollenkomfrivilliga sektornockså successivt. Den attökadesektorn somnu

tjän-parallellaerbjudavälfärdspolitik,samhälletstillkomplement attgenom
tillhanda-samhälletdetservicesocialerbjuda utövereller att somster genom

höll.
famil-exempeltillnischer:hittade sinaorganisationernafrivilligaDe egna

verksamheterSOS-telefonlinjermedborgarrådgivning,jerådgivning, som se--
ansvarsområde. Nyasektornsfrivilligaden typerförblivit inomdan orga-av

påtryckar-självhjälpsgrupper,patientorganisationer,exempeltillnisationer,
inteockså fram,snabbtmånga andra,ochgroups växteadvocacygrupper
deninnebarstöd. Dettatill statligtde fickmöjlighet attdentackminst vare

påtagligt.expanderasin helhet komsektorn isociala att
efter1970-talet,mittenimärktes redanepoktillBörjan3 aven ny

Margaretdocklågkonjunkturen. Det närpåföljandeoch denoljekrisen var
förändringarfundamentala1979premiärministerblevThatcher avsom

målThatcher-regeringengenomföras.började sattevälfärdssamhället som
offentligavälfärdspolitiken. Denåtaganden inomsamhälletsnedskäraatt

skullesocial servicesjukvård ochmonopolställning inomsektorns
individenförlösningar,marknadsorienterademedersättas mer ansvarmer
arbete.frivilligtochvälgörenhetsjälvfamiljenoch samt mer

ochcitizenshipactivepluralism,welfareblevHonnörsbegrepp
organisa-frivilligaförväntades desituationdennacommunity. I nya

välfärdstjänster.socialautförarerollaktivspelationerna avsomen
1980-underradikaltförändradesställningorganisationemasfrivilligaDe

serviceoffentligtillkomplement utanbarade inte längretalet. Nu ettvar
och axladennaersättning förområden istället utgörainom vissaförväntades en
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marknadsinriktad utförarroll, i konkurrens aktörer.meden andramer
Genom den lagen social service i närmiljön The Communitynya Careom -

Act trädde i kraft l april 1993, har de successivt genomfördasom föränd--
ringarna formaliserats. De lokala myndigheterna får hädanefter övergri-ett
pande och samordnande för och social serviceatt tillhandahålls.ansvar omsorg
När det gäller utförandet dessa tjänster ska dock myndigheterna i förstaav
hand ha rollen enabling authorities initiativtagare till och upphandlaresom -

tjänster från andra aktörer. I förarbetena till den åläggsav lagen de lokalanya
myndigheterna i ökad omfattning arbetaatt kontraktsbasis med de frivilliga
organisationerna.

Den frivilliga sektorns omfattning och karaktär

I Storbritannien finns ingen central myndighet registrerar alla frivilligasom or-
ganisationer. Bedömningar den frivilliga sektorns omfattning bygger sålun-av

uppskattningar.da till viss pådel Beroende hur den frivilliga sektorn av-
varierargränsas det uppskattade antalet till mellan 300 000 och 500 000

organisationer.
Bland de socialt inriktade organisationerna intar de har legal statussom av

charity speciell ställning. förstaDen lagstiftningen kring charities gåren till-
baka till 1601. Nuvarande charity-lag från 1960. Charity-statusär medför på-
tagliga förmåner för frivillig organisation: den möjlighet till omfat-en ger mer
tande skattebefrielse vadän gäller för andra frivilliga organisationer. En-som
dast registrerade charities har garanterad rättighet medel frånatten ta emot
stiftelser. Vissa donationer och gåvor fråntyper allmänheten förenadeav är
med skatteavdrag för givaren bara den mottagande organisationen harom
charity-status. Ansökan charity-status hos det statligagörs förom organet
denna fråga the Charity Commissioner.-

För kvalificera sig charity måsteatt organisationen verka för någotsom av
följande mål:fyra fattigdomens bekämpande, utbildningens främjande, religio-

befrämjande eller andra syften tjänar allmänheten.nens Till den sistasom
kategorin räknas bland verksamheter riktarannat sig till sjuka,som
handikappade, barn och ungdom, också verksamhet har med miljö-men som
och kulturvård Det finns idaggöra. cirka 166att 000 registrerade charities.

Ingen exakt mångahurvet anställda inomär den frivilliga sektorn. Upp-som
gifterna frånvarierar 000.27cirka 200 000 till 500 De anställda inom den
frivilliga sektorn 1-2 % arbetskraften,representerar vilket lägreär andelav en

Åmotsvarandeän i Tyskland och Frankrike. andra sidan frivilligaär insatser
mycket utbredda inom brittiskt organisationsliv och dessa bär i större utsträck-
ning arbetet inom organisationerna i de två andraän länderna.upp



Centraleuropaländer inågraUtblickar276 mot

sektornsocialadeninomorganisationerFrivilliga

charity-organisa-400Årligen deuppgifter störstadetaljeradesammanställs om
sammanställningen organisationerde top-visar att somDentionerna. senaste

kulturvårdsorgani-miljö-ochgigantiskinkomstsynpunktlistanpade var enur
medarbetarInstitution,LifeboatRoyalTheTrust,NationalThe somsation

forskningförfondertvåsjöräddning, cancer.och stora omkustbevakning samt
emellertidfannsinsatsersocialadirektamedarbetarorganisationerNågra som

nämligen:främsta,de tolvblandockså med
långsiktigtsåvälmedarbetarorganisationhumanitärOxfam är somensom

landet.detutanförochbåde inomkatastrofhjälp, egnautvecklingsarbete som
in-natthärbergen,medfältsocialtbrettinomarbetarFrälsningsarmén ettsom

medålderdomshem,ochrehabiliteringscentrasoppkök,ackorderingshem,
mera.

speciellamedfamiljerochbarninriktatarbetebedriverBemard0s som
årspecialområden underderassamhället. Ett senarehelabrettbehov, över av

hivaids.drabbadefamiljerhjälpavarithar avatt
äldreornrå-organisation inomsamordnandefungerarAgedHelp the somsom

igångsättningsnjälpochstödekonomisktutvecklingsarbete, samtGenomdet.
blandorganisationen annatverkaräldreområdet,inomorganisationertill nya

hemmet.ibo kvarkunnagrad skahögregamla iför att
mångadealladelbaracharity-organisationema utgör avenDe stora

svårtdockDetsociala sektorn. ärdeninomverksammaorganisationer ärsom
socialtolikaverksamhetvittförgrenade typerden avsammanfatta somatt

exempelområden. Tremångainombedriverorganisationerfrivilligainriktade
rådgivningsbyråercommunityinomverksamhetillustration:får tjäna care,som

arbetsmarknadsutbildning.samt
introducerats.successivtcommunityprincipenhar1980-taletUnder careom

ochnärmiljöntilldecentraliseringlångtgående omsorginnebär avPrincipen
Iinslag.viktigahemsjukvårdochäldreförhemtjänstmedservice,social som

fått ökatorganisationernafrivilliga etthar de ansvarförändringdennamedtakt
rehabiliteringvård ochhandikappvård samt aväldreomsorg,förbland annat

nivålokalarbeteorganisationemasfrivilligaDedrogmissbrukare.
nedan.bodies seintermediarysamordnas av

påtagligtmycketexpanderatharverksamhetochantalRådgivningsbyråernas
underskapadesmedborgarrådgivningbyråerna förförstaår. Deunder senare

gällde.dåspeciallagaralla deihittamänniskor rätthjälpa somför attkriget att
irådgivningförbetydelsefått allt störresedanrådgivningsbyråer harDessa en

drygtfinnsDetförordningar.ochlagarmyndighetskontakter, nufrågor rörsom
rådgivnings-antaletökade1986-91mellanochlandet,helabyråer i1400

andraföriakttagitsockså typerhartendenserMotsvarande40 %.medsökande
Enrättshjälpscentra.ochfamiljerådgivningexempeltillrådgivningsbyråerav - offent-deochsituationekonomiskalandetstrycketökade ärtill detanledning

konkurser,antalökatfattigdom,ökadsigmedförtvilkanedskärningarna,liga
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fler vräkningar, andra problem.samt
området fårtredjeDet illustrera den frivilliga sektorns verksamhet ärsom

arbetsmarknadsutbildningen där frivilliga organisationer spelat betydel-en
många år.sefull underroll 25 % all arbetsmarknadsutbildning drivs i regiav av

frivilliga organisationer har specialiserat sig arbetshandikappade medsom
speciella behov.

socialt inriktadeDe organisationemas finansieringsstruktur varierar beroende
på verksamhetens inriktning. Ett generellt dock statliga ochmönster är att
lokala bidrag till frivilliga organisationer långökade under tid, för att stagnera
under åren,de allra den officiella välfärdspluralistiskasenaste trots
målsättningen. Ett överföringarna från samhället i alltmönster ärannat att

utsträckning kontraktsbaserad ersättning för utförda tjänsterstörre iutgörs av
stället för förut generella verksamhetsbidrag.som av

En sammanställning uppgifter de 400 charity- organisationernastörstaav om
visar drygt 50 från gåvor:% deras inkomster korn donationer,att av

Övrigapenninginsamlingar, frånsponsring företag. 50 %testamenten, av
inkomsterna frånkom dels samhället i form verksamhetsbidrag ochav er-

frånsättning för utförda tjänster, dels intäkter i form frånavgifter ochegna av
verksamhet.kommersiell

Intermediary bodies

Den statliga myndighet har för den frivilliga sektorn the Volun-ärsom ansvar
Service Unit lyder under OfficeHome Inrikesdepartementet. Desstary som

uppgift samordna kontakterna mellan departementen och mellanär den fri-att
villiga sektorn och berörda department, stimulera till samarbete inomatt
sektorn bidra till fmanieringen vissa delar den frivilliga sektornssamt av av
verksamhet.

Denna enhets inom den frivilliga framförsektorn allt det iärmotpart som
Storbritannien kallas för frågaintermediary bodies. Det organisa-är om
toriska enheter fungerar sammanlänkande mellan de frivilligasom som organ
organisationerna ocheller mellan organisationerna och samhället i övrigt.
Många dessa har riksförbundskaraktär. Andra samarbetsorgan harärav som
till uppgift generellt samordna och utveckla den del frivilligadenatt sett av
sektorn verksamhetsområdet,berör det till exempel allasom egna
organisationer inom äldreomsorgen.

På det lokala planet verkar local development agencies LDAs samord-som
påde frivilliga organisationemas insatser och mellanled iortennare av som

förhållande lokalatill de myndigheterna. innebär blandDetta dessaannat att
arbetar med kartlägga lokalsamhällets behov social service ochcentra att attav

åtgärdsprogramutveckla matchande i regi frivilligade organisationerna.av
ocksåLokalt verkar omkring Volunteer frivilligcentraler350 Bureaux som

har till uppgift utveckla det frivilliga arbetet rekryteraatt orten attgenom
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organisa-kontakter till lämpligaoch förmedlafrivilligarbetareoch utbilda
tioner.

the National Council for Voluntary Organisa-På planet finnsdet nationella
organisationerna. Denparaplyorganisation för de frivilligaNCVOtions som

kanaliserar statligafrivilliga sektorn,för denfungerar ett resurscentrumsom
desektornsatsningar inom denspeciellamedel till samt representeraregna

nivå policy-frågor reformarbete.i ochnationellorganisationernafrivilliga
Volunteerför frivilligt arbete Thenationelltskapades1973 resurscenterett -

ochrådgivning, information, utbildningbedrivauppgifterCentre, är attvars
flertal undersökningar harfrivilligt arbete. Ettkringforskning större genom-

frivilliga arbetetstvå undersökningar detregi, blandförts i dess annat om-av
Storbritannien.fattning i

organisationernas aktuellafrivilligainriktadesocialtDe

ställning

radikalti det brittiska samhället harställningorganisationernasfrivilligaDe
samhälletSåsom påtalatstidigare hardecenniet.under detförändrats senaste

förmån pluralistiskttill föråtaganden i välfärdspolitikenminskat sina ett mer
varandramedorganisationer konkurreraroffentliga och privatai vilketsystem

hafttidigarefrivilliga organisationerna,välfärdsmarknaden. De ensom
förhållandefått kontraktbaseratfristående position har alltmer nära,ettnumer

beställa-service-tjänsterutförare socialaoffentliga sektorn:till den avsom
organisatio-områden de frivilligaflertalren-myndigheten. Inom ersätterett

kallas för contractingutveckling,sålunda samhällets Denna somorgan.nerna
tyckts denorganisationer. För andramottagits positivt vissaharout, nyaav

kontraktskulturenm förhållan-få Under allanegativa konsekvenser.snarare
förhållande offentligatill dengrad organisationernaspåverkar den i högden

inre liv.långtgående konsekvenser för organisationernasfåoch tyckssektorn
förändringarbåde Storbritannien, för deinom och utanförIntresset är stort,

Bildenflertal forskare.följs med uppmärksamhetgenomförs, och de ettavsom
lättnågot motsägelsefull och intedockhittills tycksutfallet attav

några de reflexionerslutsatserhär endastsammanfatta. Vi presenterar somav
tillkommit framforskare harflera olika

smalnarorganisationers verksamhetfrivilligatendensfinnsDet mot atten
sådan den kanverksamhet därorganisationen prioriterarinnebärav. Detta att

verksamhetersektorn medan andraoffentligafå entreprenadavtal med denett
överges.

svårt hävda sig i konkurrensenorganisationer harSmå, socialt inriktade att
offentliga sektorningå kontrakt med dengällerdetmed de större när att om

social service.utförande av
organisationernaeffektivitetsmedvetande ileder till ökatKontraktskulturen

byråkratisering.också till ökadparadoxalt nogmen
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Samhällets krav prestationer från organisationer medför ökade krav pånya
specialistkunskaper, vilket organisationerna i alltgör utsträckningatt större
måste ha anställd förhållande,personal. Detta ökat kostnadsmedvetande,samt
tenderar skapa spänningar mellan de anställda och de frivilligtatt aktiva. En-
ligt vissa uppgifter, de frivilligt aktiva förutsätts alltför frånkrav destora
anställdas sida.

Kontraktssystemet ökar, enligt flera bedömare, samhällets kontroll denöver
frivilliga sektorn och hotar dess självständiga ställning.

Frivilliga insatser

Såsom påpekatsredan frivilligt arbete utbrett i Storbritannien,är och det finns
intermediary bodies olika nivåer samordnar och utvecklar denna typsom

arbete.av
I de systemförändringar genomförts under det decenniet harsenastesom

frivilligt arbete kommit få bådecentral roll, i den officiella diskursen ochatt en
i faktisk arbetsfördelning inom den sociala sektorn. Community har blivit ett
honnörsord. Detta begrepp handlar här inte nödvändigtvis decentraliserade,om
professionella insatser, tycks få ståofta för informella hjälpinsatser frånutan
anhöriga och liksom för frivilliga insatser i allmänhet. Dessa insatsergrannar,
beskrivs mångai fall överlägsna de professionella. Skälet till allt-attsom man

velat frånbetona samhällets sida frivilliginsatsemas betydelse, har dockmer
varit behovet skära ned kostnaderna för den sociala välfärden.attav

De facto arbetar britterna frivilligt i ökande omfattning. 1981 hade 44 % av
den befolkningen arbetat frivilligt under den gångna 12-månadersperio-vuxna
den. %.331991 motsvarande siffra 51 Frivilligt arbete sålunda välvar var en
utbredd tradition innan nedskärningarna drabbade den offentliga välfärden.
Omkring 25 % britterna hade utfört direkta sociala insatser inomav
organisationer. Inriktningen direkta hjälpinsatser tycks med andra ord vara

karaktäristiskt arbete.inslag i brittiskt frivilligtett
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Avslutning

Det primära syftet med har varit grundläggande kart-görarapporten att en
läggning frivilligsektom, med tonvikt socialt inriktade organisationer,av
verksamheter och insatser. Vi har dessutom försökt den svenskasätta frivil-
ligsektoms aktuella vårställning och undersökning i vidareettegen samman-
hang; historisk bakgrund, jämföra med andra länderatt ochgenom ge en re-
dovisa aktuell forskning inom området. Av de uppgifter och depresenterat
diskussioner förts vill vi här i avslutningen peka några stråk.centralasom

mångfacetteradEn omfattande och sektor

En första upptäckt gjorde i utredningsarbetet hur omfattande mång-ochvar
facetterad den sociala frivilligsektom Den organisationerär. och verk-rymmer
samheter mängd olika slag, vad gäller till exempel inriktning, metoderav en
och värderingar. I har givit påexempel och beskrivit organisatio-rapporten

de skilda slag. Samtidigt visar de riksorganisationermest attner av görsom
direkta sociala insatser präglas hög grad stabilitet och kontinuitet. Precisav av

i de europeiska länder beskrivit har den svenska frivilligsektom undersom
år berikats med socialt inriktade organisationer, inte minsttypersenare nya av

inriktade egenorganisering inom Detmot vi uttryck förutsatta grupper. ser som
folkligt förankrad vitalitet. Det verkar också finnas vilja inom sektornen atten

leva i tiden och utveckla och organisera efterfrågadeatt versamheter och
insatser.

Vi har lagt tonvikten vid de verksamheter och insatser utförs inom fri-som
villigorganisationer uppmärksammat utförarrollen så vill. I mindreom man-
utsträckning har uppehållit vid andra aspekter organisationernas funk-oss av
tioner i sarnhället. Dessutom har visat svenska folket i utsträckningatt stor
utför frivilliga insatser. Det finns föreställning väl utbyggt välfärds-att etten
samhälle med stark offentlig sektor passiviserar medborgarna och kanskeen
till och med motverkar folkliga initiativ. finnerDet inga helst belägg försom

våri undersökning. Det finns uppenbarligen inga hinder för livaktig frivil-en
ligsektor i väl utbyggt välfärdssamhälle. Maktförhållandenaett i samhället
tycks emellertid avspegla sig i det frivilliga arbetets organisation och innehåll.
Resurssvaga deltar i mindre utsträckning i de frivilliga verksamheter-grupper

Det centrala inslaget i befolkningens frivilliginsatser visade sig inte såna. vara
mycket vill hjälpa vill ha inflytande och påverka.att att Anta-attman som man
let människor utför frivilligt socialt inriktat arbete ändå påfallandeärsom stort
och framförallt kvinnor. När viutgörs lägger ihop antalet frivilligaav personer
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organisationernamed antalet anställda inomsociala insatserdirektagörsom
omfång. Våra uppgifter pekarverksamheterna harvifinner avsevärtettatt

framtidspotential.arbetet har uppenbarfrivilligt socialaockså detmot att en
mångfaldig.offentliga sektornfrivilligsektom och denmellanRelationen är

bero-utsträckning ekonomiskti mycketorganisationernafrivilligaDe är stor
linjeverksamhet. ligger ibedriva sin Dettamedel förende offentliga attav

förverkar särskilt utpräglateuropeiska länder,förhållandena i andramed men
starktfaror med detbegränsningar ochmöjligheter,del. Vi har berörtSveriges

ochfrämst mellan primärkommunemafram,samarbeteutökade växersom nu
till frivilligor-Paradoxalt minskar bidragenfrivilligorganisationer.lokala nog

förväntningarna och kraven ökar. Isamtidigtganisationema rapportensom
frågan rollvilkenmed vilket viavsedd rollfördelning,diskuteras menar om

förhållande offentligatill denönskvärd ifrivilligorganisationema ser som
roller med uttryckenefterhand fyra olikaoch ringarVi särskiljersektorn.

Våra undersökningsresultatochalternativavantgarde, komplement, ersättare.
de aktiva medlemmarnaledaresåväl frivilligorganisationemasvisar att som

sin rolloffentlig sektor. Manförespråka starktycksofta gentemotegenseren
alternativiblandkomplement ochfrämstoffentliga sektornden ettett somsom

för välfärden.offentligas insatserdetvärjer sig ersätta garantmot att sommen
bli del ellernågot enkelt eller mekanisktFrivilligarbetet kan inte sätt aven

många frivil-deverksamhet. tänkbartoffentligas Deti detintegreras är att av
verksamhet tillsinintresserade relateraöverhuvudtaget inteliga är att egenav

offentliga sektorn.den
nivå på frivil-trycket dekommunal ökarkonstaterahar dock kunnatVi att

beställda insatser socialverkställare inombliorganisationernaliga att ser-av
kontraktsförhållanden vanligare pekarandra länder däroch Ivice äromsorg.

med-både ochsådana skapa möjligheterpå kanerfarenheterna systematt nya
medpå och likformighetstarka krav anpassningtill exempelföra problem, som
gäl-också få svårt sigSmå organisationer kanverksamheter. göraoffentliga att

lande.
på fri-vår visar det inomundersökningSammanfattningsvis kan sägas attatt

mängdomfattande sociala insatserutförsvilligorganisationemas enavramar
både kortsik-humanitärt arbete inriktatbestår exempeltillolika slag. De av

mångarådgivning karnratstödsinsatser förochlångsiktigochtigt stöd omsorg,
brett spektrummålinriktad rehabiliteringolika slags ettsamt avavgrupper

människor.
inriktadesocialtallmänhet och denfrivilligsektom iLåt understryka attoss

från såvälinvesteringar,betydande ideologiskaförsynnerhetdelen i är utsatt
våra kart-förespråkare Vi hoppasför sektorn.entusiastiskakritiker attsom

kan-ochbidra till klargörakunskapssammanställningar kanochläggningar att
samtal.ochdebattske nyansera
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forskning utbildningBehov ochav

detgranska verksamheter och insatser vi gjort, behöverUtöver sättatt som
fåytterligare flertal grundläggande perspektiv för hel-anlägga ett attman en
ingåendesocialt inriktade frivilligsektom. minst behövshetsbild den Inteav

ekonomiska villkor vilken betydelsestudier organisationemas och dessaav
också spörsmålfår på gäller för juridiska olika slag.villkor olika plan. Det av

forskning belyser organisationemas aktuella plats ochDessutom behövs som
samhällsutvecklingen och i socialpolitiken hur organisationernaroll i samt

övriga samhällssektorer.samspelar med
första allmänt inriktad kartläggning. Som följdVad vi gjort är en aven mer

frågeställningar för fortsatt forskning. Vi vill aktualiseradenna väcks antalett
dåfyra huvudperspektiv. första kan organisationsperspektiv.Det ettvara
forskningsarbete förBland behövs teoretiskt baseratannat ett att ett nyanse-

klargörande kunna kategorisera och karaktärisera socialt inriktadeoch sättrat
frivilligorganisationer. mycket angelägen uppgift, bland förDet är attannaten

åtskilligaförändradeskall kunna förklara de roller organi-bättreman som av
stårantagligen inför.sationerna

studeraEtt andra huvudperspektiv kan dem frivilliga insat-görattvara som
påfallandebåde eftersatt forsk-individer och Det är ettsom som grupper.ser,

ningsområde, såväl nordiskt i vidare internationellt perspektiv.i ett ettsom
Några frågor motiv och drivkrafter till arbeta frivilligt,grundläggande rör att
till frågor altruism och egenintresse könsspecifika faktorersexempel samtom

för val frivilliginsatser. studera ledarskapoch yrkesuppgifters betydelse Attav
ocksåfrivilligorganisationer angeläget. principielltoch rekrytering till Avär

ocksåbetydelse studier den allt viktigare egenorganiseringen i formärstor av
såtill exempel självhjälpsgmpper, klient-, patientföreningar och kalladeav

jourverksamheter olika slag.av
individertredje kan studera de ochEn attansats tar emotvara grupper som

fångafinns grundläggande behov försöka frivilliginsat-Detinsatser. ett attav
relation till instansers insatser.betydelse i sig och i andrasemas

forskningsområde kan och frivillighet. Vilkafjärde ideologiEtt utgöras av
för-ideologier finns olika frivilligorganisationer och hurvärderingar och inom

håller till organisationemas faktiska verksamhet. Ensig dessa värderingar
frågeställning vilken betydelse frivilligsektorn har i olikaväsentlig ärannan

och ideologiska traditioner.socialpolitiska inriktningar
till inom frivilligsektornforskningen skall kunna bidra utvecklingFör att

måste slås angelägettill det praktiska arbetet. Detbryggor är näraatt ett sam-
praktiska insatser tillforskning, utvecklingsarbete och kommerspel mellan

stånd. framgångsrikahitta former för detta grannlaga ochAtt ser som en
nationella för frivilligt socialt arbetecentral uppgift för bland detannat center

peka risken för forskning kring frivil-Samtidigt vill viinrättas. attsom nu
alltför okritiskligsektorn identifiera sig med frivilligvärlden ochkan anta en
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supporterroll. risk förstärks det tycks finnasDenna ochattgenom en ovana
låtaviss ovilja inom frivilligsektom sig för förutsättningslösutsättasatt en mer

granskning, det sker med offentligaden sektorn.sätt som
våraBland bakgrund nordiska grannländers erfarenheterannat mot av menar

lång-den socialt inriktade frivilligsektom i behov djärva ochäratt stort av
siktiga satsningar försök, projekt och systematiskt utvecklingsarbete, inte

vad gäller samspelet mellan frivilligverksamheterminst och offentliga verk-
Naturligtvis har frivilligorganisationemasamheter. själva avgörande roll ien

från ocksådetta sammanhang, erfarenheterna andra länder visar attmen
fåkommunerna kanske framförallt agerande och kanstatensmen engagemang

betydelse.stor
få stånd någorlunda framgångsrikttill systematiskt ochFör forsknings-att ett

Från våraoch utvecklingsarbete behövs ekonomiskt stöd. nordiska grannländer
ocksåDanmark och Norge har hur i synnerhet finan-andrasett staten men

gått långsiktigt sådantsiärer in och bidragit med på-stöd. Det har lett tillett en
fallande vitalitet och utvecklingsoptimism inom sektorn.

Utan ha naiv tilltro till kunskapens betydelse vi det mycketäratt tror atten
råderviktigt utbildning frivilligsektom. Det närmastatt satsa om en gene-

frånvarorande utbildningssatsningar detta fält bland vård-de sociala,av
och omsorgsinriktade utbildningarna i Sverige. socialarbetare vård-och andra

frånarbetare lär sig med andra ord redan början frivilligsektom någotäratt
inte behöver beakta eller kontinuerligt samarbete ocksåmed. Vi tror attman

finns pådet mycket vinna utbildningssatsningar för denatt gemensamma
offentliga sektorns personal och de aktiva inom frivilligsektom.

Några reflexioner frivilligsektorns framtidom

Statliga initiativ i samarbete med frivilligsektom verkar kunna öka frivilligin-
får dock frivilliginitiativenFrämst sin betydelse uttryck försatsema. som

Då sådanafolkligt idéer och intressen. sammanslutningar bildats sö-spontana
ker de ofta stöd samhället, främst ekonomiskt slag. Det angelägetär attav av

sådana initiativ stöd, samtidigt vi i diskuterat problem medrapportenge som
i alltför ensidigtutsträckning bli beroende offentlig finansiering. Viatt stor av
åvill andra internationell forskningsidan understryka pekar starktatt mot att

från fåreducerade bidrag det offentliga kan förödande konsekvenser för frivil-
ligsektom.

Utifrån våra förhållandenstudier kommunala vill vi understryka behovetav
långsiktiguttalad och kommunal politisk strategi, ställ-av en mer som rymmer

ningstaganden till olika slag rollfördelning mellan frivilligsektor och of-av
sådanfentlig sektor. medveten plan skulle bättre kunna tillvarata frivillig-En

sektorns och bereda mark för fruktbart samspel. skulle tydligareDetsärart ett
bådekunna skilja frivilligorganisationemas möjligheter och begränsningarut
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den offentliga sektorn och privata marknadslösningar.gentemot gentemot
förutsätterDetta kunniga kommunala kontaktpersoner visar respekt för attsom

frivilligverksamheter har specifika betingelser och ofta of-är änartav annan
fentliga insatser.

Vi tycker ha tendens förskjutningtill i kommunernas på densettoss en syn
del frivilligsektorn sysslar Frånmed sociala insatser. ha betraktatattav som
socialt inriktade frivilligorganisationer del i självständig folkrörel-som en en
setradition finns glidning i kommunerna enbart betrakta demmot atten som
potentiella utförare sociala Bådetjänster. för samhället i sin helhet och förav
frivilligsektorn det avgörande vikt får ståndinte tillär ensidigattav en
marknadsanpassning, i sin förlängning skulle kunna leda till exploa-som ren
tering föreningslivet. Det dock rimligt med viss insyn i frivilligverk-ärav en

fårsamheter kommunala bidrag och det gäller i dåsynnerhet organisatio-som
åtar sig utföra offentliga uppgifter.attner

Vår undersökning någotinte underlag för säker den frivil-ger en prognos om
liga sektorns framtida utveckling. Det har heller vårtinte varit uppdrag. Trots
detta någravill kommentera allmänna svårttendenser. Det är sägaatt om
sektorn kommer iöka omfattning eller sådet den kommeräratt attom snarare

ändra karaktär. Den har ofta varit komplement till den offentliga sektorn iatt
betydelsen extra välfardsförstärkare. behållaFörutom sina tidigare funk-att
tioner kommer den kanske i utsträckning bli komplementstörre i bety-att ett
delsen parallell alternativ utförare offentliga uppdrag påsamtresurs, vara en av
kontraktsbasis. Om frivilliga fårorganisationer ökad betydelse utföraresom av
offentliga välfärdsuppgifter innebär det dock inte nödvändigtvis frivilligaatt
oavlönade insatser ökar i volym.

Vårt kartläggningsarbete inte grund för bedöma värdet fri-att attger oss av
villigorganisationerna fåskulle betydelse socialastörre Detentreprenörer.som

mångadock alldeles klart väsentligaär välfärdsinsatser sedan länge haratt
utförts organisationer eller till dem kopplade stiftelser den offentliga sek-av

uppdrag. En pluralism vad gäller vårdhuvudmän inomstörre ochtorns omsorg
kan möjligen medföra del goda effekter. Både det gäller frivilliga insat-nären

och entreprenadsfunktioner frivillig organisation bör dock skiljaser av man
vårdprofessionemasmellan effekter medborgarnas, och organisationernasur

olika perspektiv. Det kan bli tillgång för kategori kan bli kompli-som en en en
kation för en annan.

förväntanDen frivilligsektorn ställer organisationerna inför valsi-nya nya
tuationer och utvecklingslinjer bland berör den identiteten.annatsom egna
Vilka roller vill ha i relationer till den offentliga sektorns välfärdsinsat-man
ser Vilka behov uppmärksammas och vilka insatser prioriteras i tiden av
krympande välfardsresurser fråga ocksåEn väsentlig hur organisationernaär
förhåller sig till ökad potential för frivilliginsatser.en
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Bilagor

Bilaga 1

månad.Tabell 2 Genomsnittligt timmar frivilligtantal inom arbete Totaltper
ålder.efter kön ochsamt

ÅlderTotalt Kön

Män Kvinnor 16-29 30-44 år45-59 60-74

samtliga 6,2Bas: 7,3 5,2 4,5 8,1 6,0 6,3
n1045

deBas: 13,0 14,0 11,8 9,8 14,4 12,1 16,8som ar-
betat frivilligt
n501

Tabell 8 initiativtagare till frivilliga insatsen %.den Totalt efter kön ochsamt
ålder.

Ålder
Totalt Män Kvinnor 16-29 år30-44 45-59 60-74

Jag blev ombedd 62 62 62 58 69 64 53
migatt engagera

sökte mig själv 31Jag 31 36 39 29 29 39
till arbetet

Jag med och 12 13 1211 11 14 12var
startade verk-
samheten

Bas 501 272 229 130 157 136 78
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% sig i frivilligt arbete inom:10 Andel kan tänkaTabell nyttsom engegemang
åren.femde närmase

Utfört för närvarande
InformelltfrivilligtNytt

Totalt Frivilligt arbete socialt arbetearbete
Nej J Nej Jaa

4746 53 39 52Nej

25 3330 24 37Ja

24 24 21TveksamV 23 23et

1045 544 501 891 154Bas

inom:% sig i frivilligt arbeteTabell 11 Andel kan tänka nyttsom engagemang
åren. organisationstyperna.fem De fem oftast angivnade närmaste

KvinnorTotalt Män

Idrottsorganisation 21 29 15

Miljöorganisation 13 13 15

organisation 13 9 17Humantär

19Föräldraförening 13 7

Kulturförening 8 1311

316 172144Bas
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Bilaga 2

Förteckning de riksorganisationer intervjuats föröver organisations-som
studien i kapitel Uttrycket inom organisationernas alter-parantes anger egen
nativa kategoribestämning de funnits fastautöver svarsalternativ.som som-

Organisation Kategori organisationer-som
själva hänför sig tillna

Afasiförbundet i Sverige Handikapp- eller patient-
organisation

Alkoholproblematikers Riksorganisation, Klientorganisation
AL RO

Anonyma alkoholister, AA hjälpAnnat till självhjälps-
organisation

Barnens iRätt Samhället, BRIS Humanitär hjälporganisation

Brottsofferjouremas Riksförbund Humanitär hjälporganisation

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Handikapp- eller patient-
BRO förening

Chilenska Riksförbundet Invandrarorganisation

De kristna samfundens nykterhetsrörelse, Humanitär hjälporganisation
DKSN

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS Grupp eller förening inom
Svenska kyrkan

Frälsningsarmén, FA Frikyrkligt samfund

Förbundet blödarsjuka i Sverige, FBIS Handikapp- eller patient-
organisation

Föräldraföreningen Narkotika, Föräldraföreningmot
HVIN-riks
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samfundreligiöstAnnatkyrkanGrekisk-ortodoxa

InvandrarorganisationGRRiksförbundet i Sverige,Grekiska

patient-Handikapp- ellerRiksförbund; HRfHörselskadades
organisation

Humanitär organisationKamratförbundLänkens

patient-Handikapp- ellerRiksförbund,HandikappadesNeurologiskt
organisationNHR

PensionärsorganisationRiksorganisation, PROPensionäremas

Frikyrkligt samfundiFiladelfiaförsamlingenPingströrelsen
Stockholm

organisationHumanitärSamhällsarbetare,FrivilligaRiksförbundet
RFS

patient-ochellerHandikapp-HörselskadadeRiksförbundet för Döva-,
organisationSpråkstörda DHBBarn,

KlientorganisationFamiljers Rättigheter,Riksförbundet för
RFFR

KlientorganisationLäkemedels-Riksförbundet för Hjälp
missbrukare, RFHL

Handikapp- eller patient-lungsjuka,för hjärt- ochRiksförbundet
organisationsRHL

Handikapp- eller patient-ochrörelsehindrade barnRiksförbundet för
organisationRBUungdomar,

sexualpolitisklikaberättigande, AnnatsexuelltRiksförbundet för
organisationRFSL

eller patient-hälsa, Handikapp-och mentalför socialRiksförbundet
organisationRSMH

eller patient-Handikapp-polioskadade,trañk- ochRiksförbundet för
organisationRTP

FöräldraföreningSkola, RHSochRiksförbundet Hem
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Riksförbundet alkohol- och narkotika- Nykterhetsorganisationmot
missbruk, RFMA

Riksförbundet Astma Allergi, -RmA Handikapp- eller patient-mot -
organisation

Riksförbundet hjärnans kärlsjukdomar, Handikapp- eller patient-mot
STROKE organisation

Riksförbundet reumatism, RMR Handikapp- eller patient-mot
organisation

Riksföreningen Autism, RFA Handikapp- eller patient-
organisation

Riksorganisationen för kvinnojourer i Kvinnoorganisation
Sverige, ROKS

Romersk katolska kyrkan Annat religiöst samfund-

Rädda Barnen Humanitär organisation

Röda Korsets Ungdomsförbund Humanitär organisation

Szt Lukasstiftelsen, SLS Annat ekumenisk organisation

Svenska Alliansmissionen, SAM Frikyrkligt samfund

Svenska Baptistsamfundet, SB Frikyrkligt samfund

Svenska Diabetesförbundet, SD Handikapp- eller patient-
organisation

Svenska epilepsiförbundet, SEF Handikapp- eller patient-
organisation

Svenska Missionsförbundet Frikyrkligt samfund

Svenska Missionsförbundets Ungdom, SMU Frikyrkligt samfund

Svenska Psoriasisförbundet, Pso Handikapp- eller patient-
organisation

Svenska röda korset, SRK Humanitär organisation
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eller patient-Handikapp-stomiopererade,förförbundSvenskt
organisationILCO

InvandrarorganisationRiksförbundetSverigeñnska

ykterhetsorganisationNBlåbandsförbund, SBFSveriges

eller patient-Handikapp-riksförbund, SDRSveriges dövas
organisation

PensionärsorganisationPensionärsförbund, SPFSveriges

eller patient-Handikapp-Riksförbund, SRFSynskadades
organisation

självhjälps-hjälp tillRiksförbund, SLRF AnnatLänkamasSällskapet
organisation

socialt arbetandeför AnnatorganisationarbetarnasVerdandi -
organisationsolidaritetgemenskap och

ÖMÖrebromissionen, Frikyrkligt samfund

Svenska kyrkanTill detta kommer
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Bilaga 3

Förteckning över intervjuats for beskrivningarnapersoner som
i kapitel 6 och 7

Kapitel 5

Frälsningsarmén
Socialchef, biträdande föreståndare och aktiv medlem

Stockholms Stadsmission
Direktor, socialchef, föreståndare och biträdande föreståndare

Bröstcancerföreningarna och deras riksorganisation BRO
Ordförande och anställd handläggare

RSMH
Projektledare

STIL
Kanslichef och vice ordförande

Kvinnogardet
frivilligaFyra aktiva

Närprojektet
Projektledare, medlemmar i projektets och aktiv medlemstyrgrupp
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6Kapitel

kommun:GällivareVästerås stad ochiintervjuatsPersoner som

Västerås stad
Tjänstemän

Avdelningscheferoch ProAros.BeställarstabenihandläggareochDirektörer
HandläggareUngdom.VårdbasMissbruk ochVårdbasihandläggareoch

Föreningsbyrån.
handikappnämndochäldre-familjenämnd ochochindivid-frånPolitiker

Samlings-ModerataArbetarpartiet,Socialdemokratiskarepresenteradesom
Centerpartiet.ochFolkpartietpartiet,

kommunGällivare
SocialförvaltningeniTjänstemän

ochindivid-inomavdelningscheferhandläggare,administrativSocialchef,
handikappservice.missbruksvård ochäldreomsorg,familjeomsorg,

Arbetar-SocialdemokratiskarepresenteradesocialnämndeniPolitiker som
Folkpartiet.ochpartiet

Kapitel 7

Susebogästema
VäsbyUpplandsisocialtjänstenChef för

motorsällskapVästerås
föräldrarochprojektledareOrdförande,

LidingöBrevik,iGentjänsten
projektledare.ledningsgrupp,projektetsMedlemmar ur

ideltarpensionärerantalförtroenderådet ettMedlemmar samt somur
projektet.

Lidingö kommun.äldreomsorgen,Chefer inom

B|BL.KUNGL.
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