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Abstract 

The Swedish society and welfare model is under constant development. One of 
the core areas in this welfare model is the social policy. By analyzing the 
changing roles of the organizations in the civil society on a local level with a 
theoretical typology, changes can be noted. These changes can with a model for 
ideal types raise questions about bigger changes concerning  issues of  legitimacy 
and accountability.  
I use qualitative method including interviews with actors on the local level, earlier 
research in the field and public documents to analyze the study field. Apart from 
analyzing the changes in the roles for the organizations of the civil society the 
thesis brings up the necessity to develop the field theoretically to be able to 
analyze the role of the organizations in the welfare city of tomorrow. My results 
point towards a complex development where hybridization of the welfare system 
and changing roles and relations between the actors is beginning to be noted. This 
effects the role, the accountability and the legitimacy of  the organizations of the 
civil society as well as the welfare system in general.  

 
 

Nyckelord: social policy, welfare state, civil society, legitimacy, accountability. 
 



 

 

Innehållsförteckning 

1 ..........................................................................................................................Inledning 1 

1.1 .................................................................................................................Disposition 2 

1.2 ..........................................................................................Syfte och frågeställningar 2 

1.3 ........................................................................................................... Avgränsningar 3 

1.4 ................................................................................... Kvalitativ metod och material 3 
1.4.1 ......................................................................................Validitet och reliabilitet 4 
1.4.2 ...............................................................................Metod för intervju och urval 5 

2 .................................................................................................................................Teori 7 

2.1.1 ..............................................................................................Teoretiskt ramverk 7 
2.1.2 ..........................................................................”Den gamla svenska modellen” 8 
2.1.3 ..............................................................................”Den nya svenska modellen” 9 

3 .....................................................................................................Den idéburna sektorn 11 

3.1 ..........................................................................Den idéburna sektorn och välfärden 11 
3.1.1 ..............................Vem äger frågan om den idéburna sektorn roll i samhället? 12 
3.1.2 ...............................................................................Reformer och rollfördelning 13 

4 ......................................................................... Den idéburna sektorn blir åter i fokus 14 

4.1 .......................................................................... Den lokala nivån- exemplet Malmö 15 
4.1.1 ...................................................Idén och ekonomi- vad betyder det för rollen? 16 
4.1.2 .......................................................................................... Utvärdering av roller 16 

4.2 .................................................................Hemlöshet och äldreomsorg – nya roller? 17 
4.2.1 ...................................................... Produktion- förändrade roller och uppdrag? 18 
4.2.2 .................................... Att vara strateg och värmekälla-  bortom komplement? 20 
4.2.3 ................................. Välfärdens yttre gränser definierar organisationernas roll 20 

5 ........................................................................................... Mot en ny samhällsmodell? 22 

5.1.1 ........................................................................................Mellan två idealtyper? 23 
5.1.2 ...........................................Vem har ansvaret  för och gentemot medborgarna? 24 
5.1.3 .............................................................................. Mot ett hybridiserat system? 26 

Referenser...................................................................................................................... 28 

5.1.4 .........................................................................................Vetenskapliga artiklar 29 
5.1.5 ................................................................................................................Internet 30 

6 ................................................................................................... Bilaga 1-Intervjuguide 31 



 

 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

”Fler aktörer skall uppmuntras att bidra till en utveckling av vården och omsorgen. 
Lika villkor skall gälla för privata, ideella, kooperativa och offentliga aktörer. 
Anställda i vården skall kunna få stöd att ta över en verksamhet (Regeringsförklaringen 
2006:9, Internet 1).”  

 
 
Under 2007 inledde regeringen en dialog om relationerna mellan staten och den 
idéburna sektorn i Sverige. Den innefattar organisationer som arbetar utifrån en 
gemensam idé och utan privatekonomisk vinst som syfte. En av huvudfrågorna i 
denna dialog är diskussionen om idéburna aktörers roll inom det socialpolitiska 
området. Parallellt med större öppenhet för marknadsalternativ är förhoppningen 
att den idéburna sektorn ska  få en större och förändrad roll i 
välfärdsproduktionen. Betoningen ligger på mångfald i utförarledet och valfrihet 
för klienter och medborgare. På ytan kan detta ses som enbart en organisatorisk 
förändring i produktionsledet med en marginell politisk kraft. Jag menar dock att  
det rör sig om en öppning mot ett annat typ av samhälle och socialpolitisk 
utformning. Socialpolitik är en av välfärdsstatens grundfunktioner och är intimt 
sammanvävd med statens makt över enskilda medborgares liv och välfärd.  
Debatten om den idéburna sektorns roll i dagens socialpolitik står på många sätt i 
centrum för den mer allmänna diskussionen om välfärdsstatens förändring. 
Sverige sneglar nu på modeller från såväl Danmark som Storbritannien för att 
skapa morgondagens samhälle. Både EU och svenska staten uppmuntrar till 
samarbete mellan den offentliga och den idéburna sektorn, vilket inkluderar 
samarbete inom exempelvis äldreomsorgen och hemlöshet (Dahlberg, 2005: 
741f). Utvecklingstendenser kan enligt Tommy Lundström radikaliseras och 
förtydligas på kommunal nivå då det är på den nivån som den största delen av 
interaktionen mellan de olika sektorerna sker och många av de socialpolitiska 
uppgifterna utförs (Lundström, 2004:22). Uppsatsen analyserar den idéburna 
sektorns roll inom det socialpolitiska fältet på lokal nivå i Sverige och visar på 
mycket intressanta tendenser mot rollförändringar i dagens välfärdsstad. 

Den idéburna sektorn och dess aktörer lyfts i dagens debatt fram som tappra 
riddare som ska rädda en välfärdsstat i förfall. Förändringar i rollfördelningen 
rörande produktion av sociala tjänster rör således välfärdssamhällets grundvalar 
och reser frågor om legitimitet och ansvar. Vad händer när systemet för att ge stöd 
till de mest utsatta grupperna i samhället ändras och vilken är den idéburna 
sektorns roll i dagens och morgondagens socialpolitik?  
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1.1 Disposition 

I första kapitlet presenteras de metodologiska tillvägagångssätten och 
avgränsningarna. I kapitlet introduceras även uppsatsens frågeställningar och 
syfte. I kapitel två ges inledningsvis en kort forskningsöversikt över svensk 
forskning inom sakområdet vilket leder över till en presentation av en typologi för 
att klassificera idéburna organisationers roll i samhället. Med utgångspunkt i 
typologin skapas sedan två idealtyper som används för att analysera den idéburna 
sektorns roll i dagens välfärdsstad utifrån ett ansvars- och ett 
legitimitetsperspektiv. I det tredje kapitlet belyses den idéburna sektorn i Sverige 
och den politiska diskussionen kring denna ur ett historiskt och nutida perspektiv. 
För att förstå dagens debatt och visa på komplexiteten i frågan anser jag att det  är 
viktigt att sätta den i relation till tidigare diskussioner och utveckling inom 
sakområdet. I kapitel fyra analyseras den idéburna sektorns roll på lokal nivå i 
exempelkommunen Malmö utifrån framförallt rolltypologin med fokus på 
äldreomsorgen och hemlöshetsområdet. Syftet är att visa skillnader och likheter i 
utveckling mellan olika områden inom det socialpolitiska fältet. Kapitel fem 
innehåller en analys av hur en förändrad roll för den idéburna sektorn får 
konsekvenser för välfärdssystemets legitimitet och för möjligheten att utkräva 
ansvar och analyseras utifrån två idealtyper. De flesta analyser av välfärdsstaten 
ur ett ansvarsperspektiv har rört sig på nationell nivå medan de lokala analyserna 
varit mer ovanliga (Nordfeldt, 1999:88). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån den pågående dialogprocessen på 
nationell nivå analysera de idéburna organisationernas roll inom det 
socialpolitiska fältet. Syftet är analysera vilken roll den idéburna sektorn har inom 
det som idag oftast är kommunal verksamhet inom det socialpolitiska fältet. Den 
grundläggande frågan är på vilket sätt den svenska välfärdsmodellen med relativt 
uppdelade roller mellan olika samhällsaktörer är under förändring. Utifrån en 
analys på kommunal nivå studeras hur denna förändring i så fall empiriskt tar sig 
uttryck och vad det innebär för systemets legitimitet och möjligheten till 
ansvarsutkrävande. Syftet är även att pröva den teoretiska användbarheten av den 
typologi som ofta används för att klassificera de idéburna organisationernas roll 
och i förlängningen användbarheten av ett idealtypiskt angreppssätt. Genom att 
utifrån typologin skapa två idealtyper är ambitionen att ge en bred 
verklighetsorientering (Bjereld, Demker, Hinnfors, 1999:15f) där vetenskapliga 
teoriverktyg baserade på såväl den trend som kommit att kallas ”New Public 
Management” som på historisk-institutionell teoribildning inkluderas (jämf. 
Hudson, Lowe, 2004:90).  
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Uppsatsens frågeställningar är:  
 Den första frågan rör det direkta utfallet på organisatorisk nivå och lyder: 
Vilken roll har den idéburna sektorn inom det socialpolitiska fältet på lokal 
nivå inom sakområdet produktion? 
Den andra frågan rör den mer övergripande förändringen och dess 
samhällskonsekvenser och lyder: 
Vilka effekter får en förändrad roll för den idéburna sektorn i förhållande 
till frågor rörande ansvar och legitimitet? 
Den tredje frågan rör den teoretiska utvecklingen inom forskningsfältet och lyder: 
Vilken användbarhet har Erik Blennerbergs rolltypologi  och idealtyper för 
att analysera de idéburna organisationernas roll i samhället? 

 

1.3 Avgränsningar  

Den pågående nationella dialogen om de idéburna organisationernas roll är på 
många sätt unik, både till sin form och till sitt innehåll. Uppsatsen har denna 
nationella dialog som utgångspunkt. Analysen rör sig medvetet från en hög 
abstraktionsnivå rörande den generella utvecklingen inom välfärdsstaten till att 
försöka studera hur detta tar sig uttryck på lokal nivå med Malmö som belysande 
exempel. Jag har valt att avgränsa studien på lokal nivå till att främst fokusera på 
vilken roll den idéburna sektorn har inom sakområdena äldreomsorg och 
hemlöshet. Min tes är att dessa två områden skiljer sig åt ifråga om rollfördelning 
och även kan visa på olika utvecklingstendenser, något som berikar analysen.  

Fokus för uppsatsen ligger på den idéburna sektorn men eftersom denna 
samagerar med den vinstdrivande, privatekonomiska sektorn och med staten 
kommer även dessa att inkluderas som variabler i uppsatsen. 
Privatiseringsprocessen och omfördelningen av uppgifter och kompetens kan ses 
som en pågående kamp om var gränsen bör gå mellan offentligt och privat (den 
idéburna sektorn och den vinstdrivande sektorn). Denna kamp förs till stor del 
med normativa, ideologiska argument, utifrån principiella förvaltningspolitiska 
ställningstaganden, och med pragmatiska skattemässiga argument (Lundqvist i 
Politik som organisation, 2001:277). Jag ämnar i uppsatsen belysa de ideologiska 
och normativa frågor som nu och under historien varit uppe för diskussion 
eftersom man inte kan koppla bort dessa från vad som sker idag och eftersom att 
de får betydelse för utfallet. De renodlat normativa frågorna utgör dock inte fokus 
för uppsatsen, men utan denna anknytning minskar uppsatsens relevans. 

 

1.4 Kvalitativ metod och material 
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”Metoder befinner sig inte i ett vakuum utan påverkar och kan påverkas 
(Lundqvist, 1993: 97).” Jag har ett tolkande perspektiv på vetenskap och är 
medveten om att mina resultat är en produkt av mig som forskare och den metod 
jag valt att använda. Vikten av intersubjektivitet är betydande för att skapa 
transparens i forskningsprocessen och möjligheten för andra att se på vilka 
grunder jag drar slutsatser (ibid.:113). Jag har tidigare skrivit uppsatser om 
förvaltningspolitik i Malmö och blev då varse om behovet av civila nätverk för att 
utveckla en socialt hållbar stad. Vidare har jag varit aktiv inom social verksamhet 
i idéburna organisationer, vilket är en del av min förförståelse och ingång till 
ämnet.  
Min metodologiska ambition är att utifrån en kvalitativ metod låta empiri och 
analys samagera under hela forskningsprocessen. Med utgångspunkt i mitt 
teoretiska ramverk skapas kriterier för slutsatsdragning som ligger till grund för 
tolkningen av det empiriska materialet (Bjereld, Demker, Hinnfors, 1999:21). Jag 
använder mig av idealtyper för att analysera de övergripande 
samhällsförändringarna. Klassificeringen i idealtyperna är grundade på mina 
tolkningar av materialet. Eftersom uppsatsens frågeställningar och sakområdet 
behandlar gradskillnader men samtidigt avgörande skillnader passar 
idealtypsmetoden bra då man kan renodla fenomenets karaktärsdrag och skönja 
större samhällsförändringar (Esaiasson, Gillijam, Oscarsson, Wängertud, 
2003:154ff). 
Jag är intresserad av hur man inom den idéburna sektorn och den offentliga 
sektorn (politiska sfären och förvaltningen) uppfattar den idéburna sektorns roll i 
det socialpolitiska fältet på lokal nivå. Valet av såväl exempelkommunen Malmö 
som intervjupersoner sker utifrån att de förväntas omfatta ett koncentrat av 
kunskap om uppsatsens forskningsproblem (ibid.:287). Malmös funktion i 
uppsatsen är att exemplifiera och indikera en utvecklingstendens snarare än att 
fungera som ett fallstudieobjekt. Enligt Socialstyrelsen är Sveriges storstäder långt 
framme vad gäller att kontraktera den idéburna sektorn inom det socialpolitiska 
fältet, vilket gör att uppsatsen möjligen kan ge intressanta indikationer på en mer 
generell utveckling som kan förväntas i Sverige. Malmö väljs också som 
belysande exempel därför att man har pågående en dialog om organisationers roll 
inom kommunen. Denna början till samtal och samverkan är intressant då den på 
ett formellt och något mer strukturerat sätt än tidigare belyser uppsatsens 
frågeställningar.  

1.4.1 Validitet och reliabilitet 

I Malmö är samverkansprocessen mellan det offentliga och den idéburna sektorn 
fortfarande i sin vagga, detta gör att få dokument och formella beslut fattats av 
Malmö stad vid tiden för arbetet med uppsatsen. Genom att använda flera metoder 
och typer av material ökar reliabiliteten (Lundström, 1993:128). Jag kontrasterar 
intervjuer med offentliga dokument, måldokument och vetenskaplig forskning, 
vilket ger en bredare och samtidigt djupare förståelse för problemområdet. 
Intervjuer möjliggör en inblick i hur de som arbetar inom fältet uppfattar frågan, 
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genom måldokumenten fårjag som forskaren ta del av de mer genomarbetade 
strategierna men dessa tenderar dock att vara tillrättalagda skrivelser (Palander, 
2006:23). Vetenskapliga artiklar och litteratur från såväl svenska som 
internationella forskare skapar ytterligare en materialkomponent som bidrar till 
kunskap om mer generella utvecklingstendenser och teoretiska resonemang. Olika 
material blir således komplement till varandra. 
 Mäter jag då det jag avser att mäta, nämligen en rollförskjutning som får större 
samhälleliga konsekvenser i frågor rörande legitimitet och ansvar, med dessa 
metoder? Validiteten är generellt svårfångad. Begreppet roll i uppsatsen innebär 
dels en faktisk roll i produktionen, dels hur den idéburna sektorn ser på sin roll 
men även hur andra aktörer uppfattar de idéburna organisationernas roll. Alla 
dessa tre aspekter av den idéburna sektorns roll inkluderas för att få hög validitet.  

1.4.2 Metod för intervju och urval 

 
Att använda intervjuer kräver kunskap om sakämnet men även om de 
metodologiska alternativen som står mig som forskaren till hands. Vidare måste 
man förstå de begreppsliga problemen som är kopplade till kunskap genom 
intervjuer (Kvale, 1997:20). En svårighet är att uppsatsens forskningsämne är 
relativt nytt för såväl många av de involverade aktörerna i Malmö som i Sverige 
som helhet. Jag anser dock att detta även kan vara en styrka då jag nu har en 
möjlighet att studera en process mot en eventuell rollförändring innan strukturer 
hunnit cementeras. Utmärkande för sakområdet i Malmö, och troligtvis generellt i 
Sveriges kommuner, är att det är relativt få personer som är involverade i den 
konkreta planeringen och utvecklingen av eventuellt förändrade roller på en mer 
formell basis.  
Urvalet av intervjupersoner har delvis skett genom ett strategiskt urval där några 
aktörer från samtliga sfärer inom intresseområdet inkluderats utifrån deltagarlistan 
på en lokal konferens om social ekonomi i Malmö under våren 2008. I sökandet 
efter kompletterande intervjupersoner användes snöbollsurvalet för att få tillgång 
till intervjupersoner som av andra aktörer antogs kunna ge nya infallsvinklar på 
uppsatsens frågeställningar (Esaiasson, Gillijam, Oscarsson, Wängertud, 
2003:212). Inom den idéburna sektorn var ambitionen att intervjua representanter 
från olika delar av sektorn, dock enbart de personer som innehade ledande 
positioner inom rörelsen då dessa förväntades vara  mest insatta i organisationens 
strategiska arbete. På förvaltningssidan har jag valt att intervjua personer från 
såväl stadsdelsförvaltningen som personer som har arbetat med frågan på central 
nivå i Malmö stad för att få en mer komplett bild av arbetet inom kommunen. Det 
blev under arbetets gång klart att representanter för den politiska sfären i Malmö 
är viktiga intervjupersoner eftersom att de kan bidra med erfarenheter om hur man 
på politisk nivå diskuterar kring uppsatsens frågeställningar. Det visar även på den 
ideologiska kluvenhet som tenderar att finnas inför den idéburna sektorns roll på 
det socialpolitiska fältet.  
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Uppsatsens intervjuer var semistrukturerade och spelades in med bandspelare 
och transskriberades sedan. Genom att låta respondenten relativt fritt få prata 
utifrån större frågor och teman fick jag som forskare möjlighet att ta del av 
intervjupersonens egna tolkningar och prioriteringar inom sakområdet1 (jämf. 
Kvale,1997:13). Det gav mig således möjlighet att nå förbi utsagoplanet ner till 
det mer komplexa informationsplanet och verklighetsplanet för att studera hur 
aktörerna uppfattade och såg på frågan. Arbetsprocessen ställde krav på källkritik 
(Lundquist, 1993:108f). 

 
Intervjupersoner: 

Emelie Wieslander, Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden Malmö, 3/6 
2008. 
Birthe Wallin Rudlow, Stadsmissionen i Malmö, 5/6 2008.  
Ronny Hallberg, Nätverket Social Ekonomi Skåne, 5/6 2008. 
Nadal Almudafar, Stadskontoret i Malmö, 9/6 2008. 
Rolf Nilsson, samordare inom hemlöshetsområdet i Malmö stad, 10/6 2008. 
Eva Hall, Röda korset, 11/6 2008. 
Ivar Scotte, Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation (MIP), 11/6 2008. 
Björn Gudmundsson, Socialdemokraterna i Malmö, 26/6 2008. 
Lena Pripp, Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden Malmö, 16/7 2008. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
1 Se intervjuguide i bilaga 1. 
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2 Teori 

Sektorsprotektionism är ett utmärkande drag inom forskningen om välfärdspolitik 
såväl nationellt som internationellt. Forskare tenderar att fokusera på en sektor 
(marknad, stat eller ideburen) medan andra nedvärderas och ignoreras 
(Lundström, Wijkström, 1997:8ff). Det finns få kopplingar mellan forskning om 
välfärdsstaters socialpolitik och forskning om den idéburna sektorn (Nordfeldt, 
1999:87). Idéburna organisationers roll i välfärdsstaten förenklas ofta i 
diskussionerna till att antingen beskrivas som en blindtarm till förvaltningen eller 
till att enbart ses som en partner på marknaden i ”managementstaten” (Bode, 
2004:347). Kritiken mot att det saknas en stark forskningstradition (se Udhammar, 
Zetterberg, Lundberg) rörande den idéburna sektorns roll inom det socialpolitiska 
fältet kan även tolkas som en indirekt kritik av statens makt. Detta är till stor del 
en politisk fråga och i slutändan handlar det om vilket typ av samhälle som 
eftersträvas. Studier om den idéburna sektorns roll i dagens samhälle är således av 
samhällsrelevans då de berör grundläggande frågor om välfärdens räckvidd men 
även ansvaret och legitimiteten i dagens välfärdssystem.  

2.1.1 Teoretiskt ramverk  

 
Forskning och vetenskap handlar om ackumulering av den samlade kunskapen 
inom ett fält men också om att våga korsbefrukta olika discipliner för att nå nya 
perspektiv på samhällsfenomen. Uppsatsens inomvetenskapliga relevans grundas i 
ambitionen att analysera förklaringskraften i dagens typologier om den idéburna 
sektorns roll i samhället och sedan utifrån dessa skapa idealtyper på en högre 
abstraktionsnivå som används för att analysera samhällsförändringar med 
avseende på ansvar och legitimitet (jämf. Esaiasson, Gillijam, Oscarsson, 
Wängertud, 2003:29f). Typologin används för att genom klassifikation analysera 
det empiriska utfallet och skiftningarna mellan de olika typologiska kategorierna i 
frågor rörande de idéburna organisationernas roll inom produktion. I begreppet 
produktion inkluderar jag den finansiella delen (jämf. SOU 1993:82:33ff). Jag 
menar att produktion och finansiering är så tätt sammanflätat i dagens samhälle att 
en exkludering av denna aspekt skulle försämra analysen. Vidare är den 
finansiella delen av produktionen en central komponent för att kunna koppla 
typologin till idealtyperna och till en analys av mer övergripande 
samhällskonsekvenser.  

Erik Blennbergs typologi för de idéburna organisationernas roll i samhället 
består av fyra fåror; avantgarde, komplement, alternativ och ersättare 
(Blennerberg, Svedberg i Frivilligt välfärdsarbete och offentligt ansvar, 
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1996:72ff). Det finns olika tolkningar av var gränserna går mellan de olika 
delarna av typologin. Den har tidigare främst använts för att belysa den idéburna 
sektorns syn på sin egen roll men kan enligt mig fungera som kategoriskt verktyg 
i mer generell bemärkelse. Rollen som avantgarde innebär att driva pionjärarbete 
inom ett visst område och att upptäcka nya målgrupper och utmaningar för att 
sedan se till att staten verkligen tar sig an området. Den idéburna sektorn kan även 
ha rollen som komplement. Den ska komplettera statens grundarbete, vilket kan 
vara som parallell resurs eller som välfärdsförstärkare.  Ett exempel på en parallell 
resurs är natthärbärgen som drivs av både kommun och frivilligorganisationer. De 
idéburna organisationerna arbetar alltså inom samma fält och med samma 
uppgifter som det offentliga. Rollen kan innebära att organisationerna gör något 
som ”toppar” de grundläggande tjänster som det offentliga tillhandahåller, 
exempelvis hembesök hos pensionärer. Rollen som alternativ innebär 
konkurrensförhållande. För att hamna i denna kategori måste de idéburna 
organisationernas verksamhet skilja sig från den offentliga sektorns. Detta kan 
leda till pluralism och konkurrens eftersom man erbjuder något annorlunda. I 
rollen som ersättare utför de idéburna organisationerna tjänster istället för staten, 
det kan vara på kontrakt eller genom anbudsgivning. Det rör sig ofta om 
organisationer som är ombud eller företrädare för en viss grupp och som individer 
(ibid.)  

Det teoretiska ramverket har vaskats fram från flera teoretiska perspektiv. 
Skiljelinjen mellan idealtyperna ligger vid när den idéburna sektorns roll går över 
från vara komplementär till att bli ett alternativ. Det är även i gränsen mellan 
dessa två typologier som dagens utveckling och debatt centreras. 

2.1.2 ”Den gamla svenska modellen” 

Enligt ”den gamla svenska modellen” finns förklaringen till den idéburna 
sektorns roll i dagens Sverige att finna i landets historiska och kulturella rötter. 
 Stein Kuhnle och Per Selle presenterar en analysmodell rörande relationen mellan 
staten och den idéburna sektorn som används för att belysa internationella 
variationer. Den ideella sociala sektorns roll i Sverige antas i denna modell kunna 
förstås utifrån historisk-kulturella förklaringsmodeller då man menar att 
relationerna mellan stat och den idéburna sektorn i Sverige traditionellt präglas av 
en stark stat och en stark ideell sektor, snarare än konkurrens mellan dem 
(Kuhnle, Selle, 1992:26ff).  
En av de mer framträdande forskningsbidragen till analysen om välfärdsstatens 
karaktär är Gösta Esping Andersens (et al.) utveckling av regimtyper. Sverige 
skulle klassas som en socialdemokratisk regim med höga statliga skatter för att 
täcka välfärdsuppgifter och med en relativ frånvaro av såväl den vinstdrivande 
som den idéburna sektorn inom statens kärnområde (Esping Andersen, 
1993:27ff). De inkluderar dock inte explicit den idéburna sektorn i analysen 
(Lundström, Wijkström, 1997:8). Klassificeringen grundar sig på en empirisk 
studie av olika transfereringssystems konstruktion, analysen kopplas även till 
arbetarrörelsens mobilisering och klasskoalitioner (Esping Andersen, 1993). Det 
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kan överföras till den svenska arbetarrörelsens administration av A- kassan och  
till en generell tendens där organisationer tidigt var en part inom det 
socialpolitiska fältet. Organisationernas roll inom det socialpolitiska fältet var 
både som utförare i betydelsen praktisk omvårdnad och som avantgarde. De 
pressade staten att utveckla de sociala tjänsterna och underströk vikten av 
förändring inom sakområdet. Staten tog senare över de flesta av dessa funktioner 
och detta ledde till en kultur av nära samarbete mellan stat och frivilligsektorn 
men där den idéburna sektorns roll alltså låg i att vara avantgarde och 
komplement till en stor och stark stat (SOU 2007:66:40). Den idéburna sektorn har 
således snarare försökt påverka staten och få den att ändra politisk inriktning men 
utan att ta avstånd från denna eller betona sin självständighet utan genom 
påtryckningar (Svedberg, Trägårdh i Fokus 07. En analys av ungas hälsa och 
utsatthet, 2007:113ff). Den civila sektorn är beroende av statligt stöd för att 
överleva ekonomiskt men relationen mellan de två sektorerna har generellt 
karaktäriserats av närhet och förtroende.  Den ömsesidiga kommunikationen 
mellan de två sektorerna ger den ideella sektorn en relativt självständig roll 
gentemot staten (Kuhnle, Selle, 1992:26ff).  
     Pär Zetterberg menar att de tre sektorerna grundar sig i olika värdesystem. För 
den offentliga sektorn är ordning och byråkrati ett vägledande värde medan det är 
idealitet respektive vinst för den idéburna och vinstdrivande sektorn (Udhammar i 
SOU 1999:95f). Inom denna idealtyp betonas således den idéburna sektorn unika 
roll utifrån att sektorerna bygger på olika normer. I ”den gamla svenska 
modellen” ligger ansvaret för de socialpolitiska tjänsternas produktion helt på 
staten eftersom de idéburna organisationerna har roll som avantgarde eller 
komplement. Det innebär också ett tydligt hierarkiskt ansvar utifrån en 
weberiansk modell (Rothstein i Politik som organisation, 2001:68). 
     Legitimiteten till samhällssystemet inom ”den gamla svenska modellen” är 
kopplad till att staten som enhetlig aktör sörjer för medborgarnas välfärd genom 
standardiserade system och principer om likabehandling. De idéburna 
organisationernas legitimitet grundar sig på deras roll som demokratiska väktare 
och att vara medborgarnas röst och forum för förkovran såväl som inflytande. 

2.1.3 ”Den nya svenska modellen” 

Idealtypen ”den nya svenska modellen” kopplas till begreppet välfärdsmix. Den  
har sitt ursprung i den breda trend som kommit att kallas för ”New Public 
Management (NPM)”. Målet inom NPM är att skapa kostnadseffektivitet men 
även pluralism och konkurrens mellan olika aktörer (Lundström, 2004:45).  

I relation till New Public Management kan man tala om en förändring från 
välfärdsstat till välfärdssamhälle i vilken till exempel idéburna organisationer 
förväntas spela en större roll i välfärdsproduktionen och den precis som 
marknaden i alla fall delvis ersätter staten som huvudsaklig utförare (Dahlberg, 
2005:741). Utifrån Erik Blennerbergs typologi är rollen som alternativ eller 
ersättare kopplade till ”den nya svenska modellen”. Välfärdsmixen implikerar att 
två processer löper parallellt; decentralisering och en förändrad syn på vilken 
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sektor som ska ta hand om produktionen av välfärden och ett indirekt stöd för den 
idéburna sektorn som aktiv aktör inom fältet (Kuhnle, Selle, 1992:35f). Statens 
roll blir då att ange det offentliga uppdraget och ekonomiskt ersätta de 
producenter som ges uppdragen att utföra en tjänst.  

Inom ramen för rollen som alternativ har staten det politiska ansvaret för att 
tjänsten lever upp till de politiska mål som satts medan utföraren blir mer 
fristående från direkt politisk styrning. Utföraren har samtidigt större ansvar för 
den praktiska verksamheten (Blomqvist, 2000:50ff). Ansvaret tenderar i detta 
system att försvåras genom att många aktörer involveras och samagerar. I de fall 
där den idéburna sektorn blir ersättare för en verksamhet som tidigare funnits 
inom ramen för det offentligas ansvar kan den idéburna sektorn bli garant för en 
välfärdstjänst.  

Julien Forder menar att det socialpolitiska fältet är centrum för ”the mixed 
economy of welfare (Forder i Dalhberg, 2005:744)”. Den ökade interdependensen 
mellan stat och den idéburna sektorn är ett utmärkande drag av välfärdsmixen i 
vilken komplexa och genomträngande nätverk av offentlig och privat finansiering 
och en blandning av frivilliga och offentliga organisationer leder till utsuddning 
av gränserna mellan de tre sektorerna (Hood, Schuppert i Kuhnle och Selle, 
1992:36). Vi går mot servicesystem och institutioner som skapas samtidigt av alla 
tre sektorerna, deras värden och styrmekanismer. Det leder till att legitimiteten för 
systemet grundar sig i att kunna erbjuda valfrihet och tillgodose medborgarnas 
individuella preferenser (Bode, 2003:347). Den idéburna sektorns roll och 
legitimitet grundar sig då i att de fungerar som producenter av tjänster och således 
erbjuder större valfrihet åt klienter, snarare än i att vara en röst åt medborgarna.  

 
Modell för teoretiskt ramverk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Idealtyp: ”Den gamla 
svenska modellen” 

Idealtyp: ”Den nya svenska 
modellen” 

ANSVAR Staten Fragmenterat 
LEGITIMITET Standardisering Valfrihet/individualitet 
 

Idealtyp: 
”Den gamla 

svenska modellen” 

Komplement 

Idealtyp: 
”Den nya svenska 

modellen” 

Alternativ   Ersättare Avantgarde 
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3 Den idéburna sektorn 

Civila samhället, social ekonomi och idéburna sektorn är några av många begrepp 
som används för att benämna sektorn.  Friedrich Hegel, precis som andra 
teoretiker, menade att det finns två samhällssfärer; det civila samhället (privat 
sektor) och det offentliga som representerar det allmänna, universella intresset 
(Trägårdh i I rörelse, 2006:252). Andra hävdar att samhället består av tre sfärer; 
en privat (vinstdrivande) sektor, en offentlig sektor och slutligen det civila 
samhället. Det civila samhället blir då en sfär bestående av familj och 
organisationer med samhällsteoretiska rötter utanför staten och marknadens fält 
(Dalhqvist i Civilsamhälle kontra offentlig sektor, 1995:153). Ur det civila 
samhället, från den lokala bygden och de informella banden mellan människor 
som önskar att frivilligt främja gemensamma intressen, växer traditionellt de 
idéburna organisationerna (jämf. Stubbergaard i SOU:1999:84). Den del av 
civilsamhället som är intressant för denna uppsats är föreningslivet, som såväl  
Alexis De Toqueville som Robert Putman har betonat är en grundinstitution för att 
skapa en hållbar demokrati med fokus på vad som ofta benämns som socialt 
kapital (Trägårdh i SOU 1999:84:35). Fokus för uppsatsen är dock de idéburna 
organisationernas roll för välfärden.  

Den idéburna sektorn definieras utifrån att dess grundläggande värde är idén. 
Vidare bygger sektorns organisationer på ett personligt medlemskap och en 
frivillig anslutning.  De har inte uppkommit eller kan upplösas genom 
myndighetsbeslut. Verksamheten som sker inom den idéburna sektorn syftar inte 
till privatekonomisk vinst, den vinst som görs går in i verksamheten på något sätt 
(jämf Blennberger 1993, Johansson 2004, Lundström 2004). Jag kommer i 
uppsatsen använda begreppet idéburna organisationer eftersom att begreppet  
ställer ”idén” i fokus för klassificeringen2.   

3.1 Den idéburna sektorn och välfärden 

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det 

                                                                                                                                                         
 
2 Detta ska dock inte tolkas som ett ställningstagande i frågan huruvida ”idén” som drivkraft i praktiken 
verkligen kännetecknar denna sektors verksamhet och ska inte heller tolkas som ett skäl för att legitimera den 
idéburna sektorns ökade  roll inom det socialpolitiska fältet, utan som ett sätt att begreppsliggöra en 
svåravgränsad sektor. 
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allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka 
för social omsorg och trygghet  (Regeringsformen, kap 1, §2).” 

 
Innan välfärdsstatens övertagande av sociala tjänster skötte de idéburna 
organisationerna en stor del av den sociala verksamheten i Sverige. Lennart 
Lundqvist menar i en studie av ”fattigvårdsfolket”, ett nätverk av personer som i 
början av 1900-talet engagerade sig i sociala frågor, att det fanns nära kopplingar 
mellan organisationerna och de offentliga myndigheterna. Man kan tala om ett 
överlappande medlemskap och möjligheter för fattigvårdsfolket att låna 
makthavarnas öra (Lundquist, 1997:374). De var således både avantgarde, 
samarbetspartner till staten och faktiska utförare av sociala tjänster.  

Per Albin Hanssons folkhemstanke lade grunden för 40 år av 
socialdemokratiskt ledarskap där en ny välfärdspolitik grundad på universalism 
genom socialförsäkringssystemet och generella bidrag blev basen i välfärdsstaten 
Sverige (Meuwisse, 2008:119f). Detta är den ”gamla” svenska modellens 
ursprung. Staten skulle genom den sociala ingenjörskonsten trygga och strukturera 
upp livet för landets medborgare.  

3.1.1 Vem äger frågan om den idéburna sektorn roll i samhället? 

För att förstå vilken roll den idéburna sektorn har inom det socialpolitiska 
fältet måste man analysera hur dess roll diskuteras i samhället som helhet. De 
senaste årtiondena har den idéburna sektorn förespråkats som en viktig aktör av 
såväl sympatisörer på den politiska vänstersidan som av företrädare från den 
borgliga sidan. SSU startade på sjuttiotalet en kampanj i vilken den började lyfta 
fram folkrörelsernas betydelse för demokratin. Lösningen på vad 
vänsterdebattörer under sjuttio- och åttiotalet såg som välfärdsstatens 
legimititetsproblem var enligt många att decentralisera för att anpassa 
verksamheten till medborgarnas behov och leva upp till idealet om det 
demokratiskt styrda kollektivet (Blomqvist, Rothstein, 2000:47). Det skedde en 
attack mot konsensusorienterad folkhemskapitalism och paternalistisk social 
ingenjörskonst från sympatisörer placerade såväl till höger som vänster på den 
politiska skalan. En sammanfallande punkt, oavsett politisk färg, i kritiken mot 
välfärdsstaten utformning var dess brist på flexibilitet och oförståelse inför 
grupper och individers behov, även om det var olika grupper och livsstilar man 
vurmade för (ibid.:48). Detta var således ett steg bort och kritik mot ”den gamla 
svenska modellen” som inte bara fälldes från välfärdsstatens motståndare utan 
även inifrån de tidigare kärngrupperna.  

De gamla etablerade folkrörelsernas roll som avantgarde kom att ifrågasättas i 
takt med att samarbetet med socialdemokratiska staten fördjupades. Föreningar 
fick annan innebörd än enbart som demokrati- och rättighetsförkämpar, de 
förknippades även med ”pampvälde” och ”medlemspassivitet”. Nya rörelser 
bildades som kunde fånga upp och ge uttryck för unga människors politiska 
lidelser. Det kan kopplas till vad Tommy Lundström och Lars Svedberg tolkar 
som långsiktig trend i vilken de folkrörelsebaserade föreningarna inom det sociala 
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området har haft svårt att överleva och locka till sig medlemmar medan 
organisationer med större betoning på individualitet ser en positiv utveckling 
(Socialstyrelsen, 2003:10). 

3.1.2 Reformer och rollfördelning 

Anna Nordfeldt kopplar utvecklingen inom det socialpolitiska fältet till en 
diskussion om välfärdsstatens ideologiska och ekonomiska kris (Nordfeldt,  
1999:12ff). Under nittiotalet gjordes en rad genomgripande reformeringar av 
välfärdsstaten som påverkade de idéburna organisationernas roll. Förändringar i 
kommunallagen och konkurrenslagstiftningen ökade möjligheten för alternativa 
utförare att komma in på den socialpolitiska arenan. Detta innebar att idéburna 
organisationer kunde bli omsorgsutförare, och således få rollen alternativ, på ett 
mer strukturerat sätt än tidigare (Johansson, 2004:86). Konsekvensen blev ökad 
konkurrensutsättning och privatisering av vissa offentliga verksamheter.  

1992 skapades åter en offentlig debatt om de idéburna organisationernas roll i 
förhållande till den offentliga sektorn och folkhemsmodellen. Det var inte bara en 
skiljelinje mellan höger och vänster, även inom exempelvis socialdemokratin 
rådde det delade meningar om civilsamhällets funktion. På nittiotalet fortsatte 
reformivrarna inom socialdemokratin att plädera för ”från det starka samhället till 
civilsamhället” och de betonade mångfald istället för enhetlighet men nu stod den 
liberala tankesmedjan Timbro redo att tävla om vem som ägde definitionen av 
civilsamhället och dess organisationer (jämf. Burenstam, Linder 1983).  
Diskussionen kan kopplas till Erik Blennerbergs typologi och till uppsatsens två 
idealtyper som utgår från delvis samma resonemang. Detta visar att frågan om de 
idéburna organisationernas roll är en del av den ständigt pågående diskussion som 
i förlängningen berör frågan om vilken samhällsmodell som är eftersträvansvärd. I 
relation till Blennerbergs typologi som utgår från att staten är den huvudsakliga 
aktören inom det socialpolitiska fältet kan denna historiska tillbakablick visa att 
system förändras över tid och att samhällssystem ingår i ett paradigm som 
naturaliserar en given rollfördelning så att den framstår som den enda tänkbara, i 
Sveriges fall utifrån och i ständig relation till staten (jämf. Blennerberg, Svedberg 
i Frivilligt välfärdsarbete och offentligt ansvar, 1996:72ff). 
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4 Den idéburna sektorn blir åter i fokus 

Den nationella dialogen Förslag till överenskommelse mellan regeringen och 
idéburna organisationerna inom det sociala området (Internet 2) som började 
2007 kom upp efter att den idéburna sektorn en längre tid velat öka samarbetet 
med staten. Det fanns även ett politiskt intresse för att diskutera den idéburna 
sektorns roll inom det socialpolitiska området. Den nya ambitionen togs upp i 
regeringsförklaringen 2006, vilket kom att mynna ut i en dialog mellan de två 
aktörerna. Statssekreterarna och den verkställande gruppen inom regeringskansliet 
började utforma en process där man bland annat åkte till Storbritannien för att 
studera deras Compact-satsning, en utarbetning av partnerskap mellan staten och 
den idéburna sektorn3, och man bjöd in 90 organisationer till hearing. Det har 
sedan skapats en dialoggrupp bestående av representanter från såväl staten som 
den idéburna sektorn. De har tillsammans utformat en rad gemensamma principer 
för samarbete rörande frågor som långsiktighet, kvalité och mångfald (Internet 3). 
Detta kan ses som ett tecken på ökat samförstånd och en förändrad syn från båda 
parter på vilken roll den idéburna sektorn bör ha i dagens samhälle. Metoden att 
arbeta utifrån dialog gör att den idéburna sektorn direkt eller indirekt i hamnar i 
policyprocessens kärna. Detta torde ha gett den idéburna sektorn stora möjligheter 
att såväl definiera som understryka sin roll inom fältet. Regeringen beskriver de 
idéburna organisationernas roll på följande sätt: ”Förhoppningen är att en 
framtida överenskommelse kan bidra med ett viktigt erkännande av de idéburna 
organisationernas roll som opinionsbildare, intresseorganisationer och utförare 
(ibid.).”  Den betonar således rollen som avantgarde men även det gränsland 
mellan rollen som komplement och rollen som alternativ. Organisationerna ska 
balansera mellan att vara röst för medborgarna och många gånger de svaga i 
samhället och att vara utförare av de tjänster som erbjuds samma grupp. Kan båda 
dessa roller fyllas av samma aktör och vad betyder det för den idéburna sektorns 
legitimitet i samhället? Utifrån idealtyperna betyder en förändring från 
komplement till alternativ att även legitimitets- och ansvarsfrågan tenderar att 
skifta fokus och leda till en större samhällsförändring mot en ”ny svensk modell”. 
 
 

                                                                                                                                                         
 
3 Compact-satsningen började på nittiotalet främst på nationell nivå men övergick sedan till att även gälla lokal 
nivå. Det grundar sig i partnerskap mellan olika aktörer och började med lokala governance-strukturer 
(exempelvis Local Strategic Partnerships) där den idéburna sektorn blev en av flera aktörer som ingick i 
partnerskap med staten (Internet 6).   
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4.1 Den lokala nivån- exemplet Malmö 

Den stora utmaningen utifrån den nationella dialogen om den idéburna sektorns 
roll är att få kommunerna intresserade av att diskutera ämnet då kommunerna 
själva kan avgöra om de vill arbeta med frågan. Flera regionala konferenser har 
anordnats under våren 2008 vid vilka representanter från såväl den nationella 
dialoggruppen som från kommuner och idéburna organisationer har medverkat.  

Nätverket Social Ekonomi Skåne, en sammanslutning av en rad idéburna 
organisationer på regional nivå, inledde under 2007 en dialog med Malmö stad 
(och flera andra kommuner). Dialogen rör den idéburna sektorns roll i dagens 
välfärdsstad och samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorns aktörer. 
Kommunen och Nätverket Social Ekonomi Skåne har tillsatt en arbetsgrupp 
bestående av tjänstemän ur den kommunala förvaltningen och representanter från 
den idéburna sektorn. Arbetsgruppen har ordnat aktiviteter där aktörer från den 
politiska sfären, förvaltningen och den idéburna sektorn bjudits in att delta.  

Den idéburna sektorns roll definieras till viss del av politikerna eftersom dessa 
som på många sätt  skapar ramarna för i vilken verksamhet och med vilket mandat 
den idéburna sektorn kan verka inom det socialpolitiska fältet. Frågan om den 
idéburna sektorns roll upplevs dock av de intervjuade aktörerna i Malmö som en 
politisk ickefråga. De tyckte det var svårt att veta vad man politiskt vill i frågan. 
Stadsmissionens direktor menar att: 

 
”I Malmö har man en lång tradition av att här ska man klara allt själv. Här ser 
man absolut ingen skillnad på det som är privat och det som är den här andra 
sektorn [idéburna sektorn]//...//. Politiskt blir vi behandlade på samma sätt. Bland 
tjänstemännen finns där en nyanserad bild (Wallin-Rudlow).” 
 

En annan representant från den idéburna sektorn menar dock att politikerna i 
egenskap av folkvalda och partimedlemmar har förståelse för sektorns väsen; idén 
och det medborgerliga engagemanget.  Den pågående diskussionen om den 
idéburna sektorns roll i Malmö innehåller komponenter av de mer generella 
argumenten i frågan om de idéburna organisationernas roll. Risken för 
paternalism såväl som möjligheten för sektorn att fungera som välfärdsförstärkare 
understryks i debatten. Det upplevs svårt att placera in frågan på en politisk skala, 
vilket gör den oerhört spännande men också tenderar att leda till försiktighet. 
Utifrån det teoretiska resonemanget kan detta möjligtvis förklaras utifrån det att 
den idéburna sektorns roll idag fortfarande anses vara avantgardistisk och 
komplementär, vilket således inte berör den stora andelen medborgares vårdbehov 
och välfärd. Ett exempel på frågans ”ickekaraktär” är budgetförslaget i Malmö. 
Enligt den politiska sekreteraren för socialdemokraterna i Malmö fördes inga 
diskussioner om den text rörande frågan som skrevs in budgetförslaget för staden 
2008. Budgetförslagets text lyder: 

 
”Vi stödjer det engagemang som finns i den sociala ekonomin i Malmö. Social 

ekonomi är demokratiskt organiserad verksamhet som har allmännytta och 
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medlemsnytta som drivkraft. De är organisatoriskt fristående stat, kommun och 
kommersiella aktiviteter. Verksamheter inom den sociala ekonomin är en viktig 
del av Malmö och vi vill ta vara på deras kraft.” 

4.1.1 Idén och ekonomi- vad betyder det för rollen? 

Den sociala ekonomin är ett begrepp som utnyttjas flitigt i dagens debatt och är 
det begrepp som används inom Malmö stad för att beskriva sektorn. I Malmö är 
man i uppbyggnadsprocessen i skapandet av en sektorsidentitet. Det kompliceras 
av att organisationsformer som ligger närmare den vinstdrivande marknadssektorn 
(kooperationer, stiftelser etc.) såväl som stora och välkända föreningar och små, 
nätverksbetonade rörelser inkluderas i sektorsdefinitionen. Det finns risk för 
glidning i gråskalan mellan den idéburna sektorn och den vinstdrivande. Många 
av de kooperationer och stiftelser som ryms inom den sociala ekonomin kan sägas 
bära på en idé men agerar på ett snarlikt sätt som de vinstdrivande företagen. 
Detta visar på att begrepp kan få konsekvenser för vad som inkluderas i ett 
begrepp, hur vi talar om ett ämne och i slutändan hur frågan tolkas i samhället. 

En av de stora aktörerna inom samarbetet kring samverkan i Malmö är 
Malmös Ideella Föreningars Paraplyorganisation, (MIP). Det är en av Sveriges 
största paraplyorganisationer för föreningslivet med lång historia i Malmö. MIP  
fungerar som remissinstans och för dialog med en rad olika förvaltningar och 
nämnder inom sakområdet. Dess roll är intressant, den blir talesman för ungefär 
150 olika organisationer gentemot Malmö stad men även samarbetspartners åt 
kommunen i dess planering.  Det innebär att den myriad av föreningar som finns 
inom organisationen måste strukturera sin profil utåt, vilket torde leda till hierarki 
mellan föreningarna, vilket står i kontrast till kärnan av föreningslivets 
traditionella roll i samhället.  

Dagens behov av att skapa en sektor kan kopplas till det faktum att 
organisationer innehar rollen som såväl avantgarde som ersättare och inte längre 
har en självklar stomme som de kan presentera inåt rörelsen och således inte 
heller utåt mot samhället (jämf. Hallberg, Gudmundsson). Det påverkar de 
idéburna organisationernas roll inom såväl produktion som finansiering eftersom 
en oklar uppfattning om den egna organisationens och sektorns roll torde leda till 
att det unika värde, idén, som man vill föra in i produktionen av sociala tjänster 
inte alltid inkluderas. Slutsatsen blir att definitionen vad som är en idéburen 
organisation och hur man ska definiera en idé ständigt ändras.  

4.1.2 Utvärdering av roller 

Utifrån den forskning som Socialstyrelsen har presenterat kan man notera att de 
tre svenska storstäderna utmärker sig genom att ha hög ambitionsnivå när det 
gäller utvärdering av stöd och bidrag till den idéburna sektorn (Socialstyrelsen, 
2003:31f). Enligt Staffan Johanssons studie tycker kommunala företrädare 
generellt att det är viktigt med uppföljningsdokument men att den viktigaste 
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utvärderingen grundar sig på den bild av sig själva som organisationerna 
presenterar och trovärdigheten hos organisationernas ledare (Johansson, 2001).  
Malmö har fortfarande relativt små projekt som stöds på stadsdelsnivå. Eftersom  
det för tillfället saknas en gemensam policy för samverkan, vilket leder till en mer 
informell uppföljning, upplevs det svårt att ha möjlighet till insyn i de 
verksamheter som får stöd (Wieslander).  2003 saknade 56 procent av de 
tillfrågade kommunerna i rapporten från Socialstyrelsen en fastställd policy för 
kommunens stöd och samverkan med idéburna föreningar (Socialstyrelsen, 
2003:27). Detta kan ses som ett tecken på att den idéburna sektorns roll 
fortfarande enligt kommunen anses vara som välfärdsförstärkare inom områden 
som inte täcker statens grunduppgifter. Det finns dock en fara att man i 
förändringen mot en ökad rollfördelning till den idéburna sektorn inte ändrar det 
faktiska förhållningssättet till sektorn. Detta tenderar att få som konsekvens att 
ansvarsutkrävande inte kopplas till det faktiska ansvaret, vilket i längden torde 
leda till en dränering av såväl den offentliga som den idéburna sektorns legitimitet 
bland medborgarna. Fötterna hamnar i ”den nya svenska modellen” och 
överkroppen i ”den gamla svenska modellen”; de idéburna organisationernas roll 
inom produktionen flyttats till att vara alternativ (och borde således enligt mitt 
teoretiska ramverk  ansvars- och legitimitetsmässigt ligga inom ramen för ”den 
nya svenska modellen”) medan man fortfarande kopplar ansvars- och 
legitimitetsfrågorna till ”den gamla svenska modellen” i vilket staten har det 
enskilda ansvaret för välfärdstjänsterna såväl politiskt som produktionsmässigt. 

4.2 Hemlöshet och äldreomsorg – nya roller? 

Hemlöshet och äldreomsorg är två exempel på socialpolitiska områden inom vilka 
det sker en rollförändring på lokal nivå. Inom hemlöshetsområdet i Malmö är flera 
delar av den kommunala förvaltningen involverade. Under 2008 kommer även en 
förändring av strukturen göra att hemlöshetsfrågan på ett tydligare sätt 
centraliseras från att ha legat på stadsdelsnivå. De idéburna organisationer vars 
representanter intervjuats, och generellt de som deltar inom hemlöshetsfältet i 
Malmö, är både marknadsagerande producenter och ideella föreningar. 
Organisationerna driver en rad verksamheter på entreprenad och även annan 
verksamhet, exempelvis sängplatser på boenden, som vid behov köps upp av 
kommunen. Det finns en privaträttslig aktör, Förenade Care, inom 
hemlöshetsområdet i Malmö. Enligt den ansvariga tjänstemannen på kommunen 
råder stabilitet och klar rollfördelning mellan de olika aktörerna sedan flera år 
tillbaka (Nilson). Rollen som välfärdsförstärkare och parallell resurs (inom ramen 
för typologin komplement) gör sig gällande inom hemlöshetområdet. Ett möte 
med den idéburna sektorn är ofta frivillig för såväl den som söker hjälpen som för 
organisationen, medan mötet med en myndighet inte är på samma villkor eftersom 
att det kan vara kopplat till myndighetsutövning. 

Inom äldreomsorgen är rollfördelningen med avseende på produktion 
annorlunda. Äldreomsorgens organisationsformer har förändrats mycket de 
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senaste åren och äldreomsorg på entreprenad hade 2003 fyrdubblats på tio år 
(Socialstyrelsen, 2003:22f). Resurserna till den idéburna sektorn har koncentrerats 
till de grupper som är i störst behov av hjälp, vilket gjort att den minst 
vårdkrävande kategorin av äldre har fått förlita sig på privata alternativ, anhöriga 
och idéburna organisationer (ibid.). 

 Det finns från statens sida en önskan om att den idéburna sektorn ska ta en 
större och aktivare roll på äldreomsorgsarenan. Malmö inför en Malmömodell 
som innebär att de som får hemtjänst ska ges ökat inflytande över utformandet av 
de tjänster som erbjuds (Internet 3). Det kan ses som en reaktion mot Lagen om 
Valfrihetssystem som regeringen presenterade som ett sätt att konkurrensutsätta 
äldrevården (Internet 4). Även om modellerna skiljer sig åt på flera punkter 
innebär båda att den idéburna sektorn har möjlighet att bli en aktör på 
”välfärdsmarknaden”,  vilket tidigare inte varit en del av deras huvudsakliga 
uppgift. Den idéburna sektorns roll blir således att inte bara vara ett komplement 
utan också ett alternativ till den offentliga verksamheten. Detta har sedan länge 
funnits inom exempelvis missbruksvård och även inom delar av äldreomsorgen på 
vissa orter (Lundström, 2004:28). Att vara ett alternativ innebär att föreningarna 
ska erbjuda tjänster som är av en särskild karaktär. De idéburna organisationerna 
lyfter ofta fram sin idé som ett unikt signum men utifrån den likriktning mellan 
det privata, offentliga och idéburna sektorn som såväl intervjuer som tidigare 
forskning visat tecken på måste detta våga ifrågasättas och diskuteras. 
Fundamentet för typologin alternativ är att värdepluralism ska styra systemet och 
på det sättet skapa vitalitet och konkurrens som vårdtagare och samhälle tjänar på. 
Det är således, och det är viktigt att understryka, ett steg bort från den 
värdeneutralitet som det svenska välfärdssystemet traditionellt byggt på inom 
ramen för ”den gamla svenska modellen”. 

En delslutsats är att det skiljer sig mycket åt mellan olika delar av 
välfärdsområdet, som exempelvis hemlöshetsområdet och äldreomsorgen, i fråga 
om verksamhetsutveckling och rollfördelning.  

4.2.1 Produktion- förändrade roller och uppdrag? 

Den idéburna sektorns roll inom äldreomsorgen är att vara ett socialt stöd till 
de äldre, alltså i en roll som välfärdsförstärkare snarare än alternativ. Ibland är det 
personalen själv som startar en grupp som besöker de boende på ett vårdboende, 
ibland organiserar föreningar som exempelvis Röda korset aktiviteten (Hall).  I 
Malmö, och andra städer, börjar man nu arbeta med modeller för frivillighet inom 
ramen för det offentliga. Detta inkluderar således såväl personer som utför 
frivilligt arbete inom ramen för en idéburen organisation som de frivilliga 
medborgare som inte är kopplade till en organisation (Al-Mudafar). Det är 
intressant att notera att detta på många sätt går emot den idéburna organisationens 
fundament eftersom medlemskapet och gemenskapen i att arbetar mot en 
gemensam idé inte sätts i fokus. Man hamnar således utanför den Blennerbergska 
typologin. De idéburna organisationerna får inte en avantgardisk roll men inte 
heller en roll som komplement eftersom de varken toppar välfärden som 
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självständig aktör eller är en parallell resurs. Organisationerna kan inte heller 
anses ha rollen som alternativ eftersom kommunen och den idéburna sektorn 
indirekt arbetar tillsammans och således inte erbjuder tjänster av olika karaktär. 
Var hamnar vi då? Troligtvis i en hybridiserad organisering av välfärdstjänsterna 
som försvårar synen av den idéburna sektorns roll i välfärdsstaden. 

Hybridorganisationer gör att det individuella sociala stödet till de äldre får en 
egen organisatorisk inramning. De offentligt anställda organiserar verksamheten 
medan volontärer inom den idéburna sektorn men även från 
arbetsmarknadsåtgärder utför de direkta stödinsatserna till äldre (Johansson, 
2007:10).  Marion Johansson menar att det skapas ett nytt fält mellan den 
idéburna och den offentliga som innehåller värden från båda. Volontärerna bär på 
en önskan om att hjälpa till, vilket eventuellt skulle kunna klassas som en idé, men 
de är inte fristående från den offentliga sektorn och volontärbyrån kan bildas och 
upplösas genom myndighetsbeslut (Johansson, 2007:111ff). Johansson visar detta 
genom att teckna ett möjligt scenario: 

 
”Äldre i behov av stöd i dag får sina hjälpbehov bedömda av kommunala 
biståndshandläggare, hjälp av anhöriga med sin tvätt, privat firma med städning, 
privat vård– och omsorgsorganisation med den kroppsliga vården, Fixar-Malte 
för byte av glödlampor i hemmet och frivilliga, volontärer eller människor i 
arbetsmarknadsåtgärder för ledsagning till läkare, bank och affär (Johansson, 
2007:111).” 

 

I Malmö finns hemsidan www.frivillig.se som administreras av Föreningen 
Öresund bestående av olika typer av offentliga organ på båda sidorna sundet i 
vilken exempelvis Malmös Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) är 
samarbetspartners. Hemsidans mål är att matcha idéburna organisationer med 
människor som vill göra längre eller kortare frivilliga insatser. MIP visar enligt 
mig tecken på en hybridorganisation som utvecklas mellan den offentliga och den 
idéburna sektorn. Det innebär samarbete mellan sektorerna i nätverk i vilka det 
offentliga är drivande, EU finansierar och den idéburna sektorn är mottagaren . Ett 
annat exempel på denna utveckling finns i Stockholm där intresseorganisationen 
Forum för Frivilligt Socialt Arbete har bidragit till framväxten av kommunala 
volontärverksamheter genom att kommuner som finansierar sidan även får 
tillgång till förmedlingstjänsten i den egna kommunen (Johansson, 2007:130).  

En delslutsats är att staten fortfarande är huvudfinansiär, producent och den 
aktör som bär det slutgiltiga ansvaret inom det socialpolitiska området. Den har 
dock blivit varse om att det behövs samarbete med andra samhällsaktörer. Det 
finns på lokal nivå både i Malmö och enligt andra studier generellt i Sverige ett 
ökat beroende mellan sektorerna. Komplexiteten och konkurrensen i dagens 
samhälle gör att man söker nya vägar och metoder för utveckling. 
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4.2.2 Att vara strateg och värmekälla-  bortom komplement? 

Volontärsamordnaren i Malmö beskriver, precis som flera andra aktörer, de 
flytande, varierande former för finansiering och samarbete som en del av dagens 
och framförallt morgondagens finansiering av sektorn (Al-Mudafar). Statliga 
bidrag och EU-fonder bygger ofta på samarbete mellan stat och den idéburna 
sektorn. Dessa tenderar att vara utformade i projektform och med olika teman som 
byts med jämna mellanrum. Detta får konsekvenser för den idéburna sektorns roll 
då den förväntas vara flexibel i förhållande till den offentliga sektorns mål och 
önskningar, snarare än att inneha en avantgardistisk inställning. 

De idéburna organisationerna måste tydligt koppla sina projektidéer till den 
rådande samhällsdebatten eftersom att de är i ständigt behov av medel från staten 
eller privata givare. Organisationerna försöker väcka debatt för en viss fråga inom 
området för att ha möjlighet att genomföra det (Rudlow-Wallin, Hall). De söker 
nya sätt att locka till sig bidrag, vilket gör att föreningar satsar på fundraising och  
på att stärka  ”sitt varumärket”. Detta gäller exempelvis Röda korsets satsningar 
inom hemlöshetsområdet. Röda korset menar att man delvis gick in på 
hemlöshetsområdet i Malmö av strategiska skäl eftersom frågan var aktuell i 
samhällsdebatten. Genom att rikta sig mot mycket utsatta grupper fick 
organisationen möjlighet att utveckla den egna verksamheten. Via ett samarbete 
med Hemlösas förening kunde Röda korset nå ut till målgruppen och men även 
använda vad man benämner sin starka sida som organisation, att rekrytera 
volontärer. Röda korsets representant säger: 

 
”Det fanns en rädsla inom Röda korset att organisationen inte kunde jobba 

med de här grupperna. Inte kan man väl jobba frivilligt med de här grupperna.//.. 
…//Vi kan om vi är klara med vår roll//…//Vi kan inte hjälpa dem att hitta 
lägenhet eller lösa deras missbruksproblem men med att möta människor som 
träffar dem för att de tycker att det är roligt.” 

 

En hybridisering leder till att alla sektorer genomför samma uppgifter i 
samhället och således till att den uppdelning i olika inneboende 
organisationsnormer som ”den gamla svenska modellen” byggde på 
undermineras. Organisationerna måste vara uppfinningsrika, flexibla och hitta nya 
strategier och marknader eftersom deras roll och legitimitet i en välfärdsmix inte 
längre kan tas för självklar. Detta skapar konkurrens mellan aktörer inom samma 
sektor, eftersom det skapas en ”civilmarknad”(Bode, 2004:351). 

4.2.3 Välfärdens yttre gränser definierar organisationernas roll 

De yttre gränserna för det offentligas uppdrag inom det socialpolitiska fältet är i 
slutändan en politisk fråga. Välfärdsstatens neddragningar tar sig bland annat 
uttryck i en generell minskning av hemtjänsttid till den äldre delen av 
befolkningen men även i att exempelvis fritidsdelen av de äldres liv inte 
inkluderas inom ramen för det offentliga ansvarsområdet. I en rapport om 
hemlöshet i Stockholm från 1997 menar forskare att socialtjänsten och de 
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idéburna organisationerna till stor del har olika målgrupper.  Kategorin uteliggare 
var mycket överrepresenterad bland de hemlösa som hade kontakt med idéburna 
organisationer, och medelåldern var betydligt högre bland dem som vårdades i 
privat regi. En minskad tillgång på institutionsplatser kan leda till att en grupp 
äldre missbrukare kan trängas ut från olika typer av hem för vård och istället 
hamna på härbärgen som drivs i enskild eller idéburen regi (Nordfeldt, 1999:71). 
Detta innebär i praktiken att den idéburna organisationen går in i rollen som 
ersättare utan att någon egentlig diskussion förts om frågan. Ansvaret för de mest 
utsatta glider således ut ur det offentligas ansvar och fångas i bästa fall upp av den 
idéburna sektorn. Ett framtida ökat fokus på vad som kan benämnas 
kärnverksamheter i ett välfärdssamhälle skulle således kunna leda till att 
hemlöshet blir ett fält för den idéburna sektor där rollen skulle kunna innebära att 
den idéburna sektorn gör någon istället för det offentliga. Ansvaret för gruppen 
hamnar då inom den privata sektorn, vilket riskerar att leda till att den offentligt 
garanterade välfärdsnivån sjunker och att den idéburna sektorn ersätter, lappar och 
lagar systemet. Den idéburna sektorn blir då garant för välfärdstjänster. Man ska 
enligt mig inte se Blennerbergs typologi ( och mina boxar) som en vänster till 
höger skala, en eventuell överfasning mot rollen som ersättare skulle även kunna 
innebära att den idéburna sektorns roll blir mer avantgardistisk än den är i 
dagsläget. 

 
En slutsats  är  att den svenska välfärdspolitiken är under förändring och man på 
flera sätt går mot en ”ny svensk modell” där den offentliga sektorns ansvar för 
produktion och finansiering går tillbaka och den idéburna sektorns ansvar ökar. I 
de större städerna menar Socialstyrelsen att organisationer har så viktig roll att de 
kan ses som alternativa vårdutförare eller ersättare för det som tidigare 
betraktade som kommunal service (Sociala ideella organisationer- som 
kommunerna ser dem, 2002:7f). I nuläget kan man således förutspå att den 
idéburna sektorn är på väg att få en ökad roll inom det socialpolitiska fältet  men 
frågan är om detta är en långvarig eller kortvarig trend. Inom vissa sakområden 
där organisationer sedan länge varit aktiva blir detta en mindre markant förändring 
medan steget in som producent på en mer generell basis och organiseringen av 
detta, som jag visat i uppsatsen, fortfarande är i sin vagga.  
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5 Mot en ny samhällsmodell? 

Med utgångspunkt i mina och många andra forskares slutsats om att den idéburna 
sektorns organisationer på många sätt går mot en förändrad roll inom det 
socialpolitiska fältet, blir nästa fråga vad detta får för samhällskonsekvenser i 
frågor rörande legitimitet och ansvar? 
Osäkerhet är en del av dagens trend och kan tolkas som ett tecken mot en ”ny 
svensk modell” . Gyu Jin Hwang (2002)  menar att nya idéer kan bli inflytelserika 
i tider när ett paradigm är i kris. Dessa idéer är ofta inte nya utan har redan 
existerat sedan en tid tillbaka men lyfts upp av någon i maktposition som en 
lösning på ett problem (Lowe, Hudson, 2004:51). Regeringsförklaringen och såväl 
socialminister Göran Hägglunds som äldre- och folkhälsominister Maria Larssons 
uttalade önskan om att de idéburna organisationerna ska få en större, förändrad  
och utökad roll inom det socialpolitiska fältet kan ses som tecken på  detta. 
Välfärdsstatens svårigheter att upprätthålla sina tidigare välfärdsfunktioner kan 
tolkas som problemet och att ge den idéburna sektorn en ökad roll kan blir en  
lösning. Detta är inte nytt sett ur ett historiskt perspektiv men passar dagens 
samhälle. Enligt mig är det dock intressant att notera att den sektor man sätter 
hoppet till på många sätt inte är den typen av aktör den en gång var, på gott och 
ont. Den idéburna sektorn är en del av globaliseringens och individualiseringens 
tid, med metoder, finansiering och produktion som inte är lätta att skilja från den 
vinstdrivande och offentliga sektorn. Styrkan i många organisationer inom det 
socialpolitiska fältet är att människor som själva upplevt exempelvis hemlöshet  
arbetar med grupper utifrån ett annat perspektiv än det strikt vetenskapliga, 
standardiserade sättet som legitimerade sociala insatser inom ”den gamla svenska 
modellen”.  Idag är det således i rollen som främst komplement men även 
alternativ med andra perspektiv inom det socialpolitiska fältet som den idéburna 
sektorns definierar och rättfärdigar sin legitimitet som aktör inom det 
socialpolitiska fältet.  
Synen på den idéburna sektorns roll överensstämmer inte alltid mellan de olika 
aktörerna men kan tendera att likriktas. Det sker en ökad professionalisering av 
den idéburna sektorns organisationer när dessa går in i mer komplexa uppgifter. 
Professionalisering blir ett konkurrensmedel och ett sätt att skapa legitimitet 
gentemot den offentliga sektorn. Det är i många organisationer yrkesfolk och 
volontärer snarare än medlemmarna som aktivt arbetar med föreningens 
verksamheter (Trägårdh,Svedberg i Fokus 07. En analys av ungas hälsa och 
utsatthet. 2007:121). Idag finns stora krav på att sociala tjänster ska gå att mäta, 
vilket kan ses som ett tecken på en större samhällelig förändring mot ökade krav 
på riskkalkylering i det senmoderna samhället (Olofsson, 2007:68f). Det innebär 
att för att idéburna organisationerna ska kunna göra ett större inträde som 
producenter inom de socialpolitiska kärnområdena måste deras kvalité gå att 
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mätas och jämföras med de offentligt producerade tjänsterna liksom med de 
vinstdrivande aktörernas tjänster. Detta är vid första anblick ett steg mot ”en ny 
svensk modell” eftersom det leder till introduktion av nya aktörer men samtidigt, 
och det är viktigt att poängtera, kan man enligt mig även se detta som ett sätt för 
staten att i ett förändrat samhälle hålla kvar vid principer om likabehandling och 
standardisering som snarare härrör från ”den gamla svenska modellen” (jämf. 
Esping-Andersen, 2002:14). Att hitta mätinstrument blir således ett sätt att 
legitimera både den idéburna sektorn, som avmystifieras som aktör och kan 
uppvisa sina komparativa fördelar, och den offentliga sektorn som kan skapa 
transparens i jämförelsen mellan olika aktörers insatser.                                                                                                                  
      Enligt många forskare tenderar ett starkt samarbete och detaljerade krav från 
statens sida på den idéburna sektorn att leda till att den idéburna sektorns unika 
värden försvinner då den försöker efterlikna statens normer och arbetssätt. Detta 
är ett hot mot både den offentliga sektorn och mot den idéburna sektorn eftersom 
man tenderar att likrikta verksamheten så att det i slutändan blir mindre egentliga 
valmöjligheter för medborgarna. För den idéburna sektorn är dess särart, idén, 
livsavgörande för att erhålla legitimitet. En allt för långtgående anpassning till 
statens krav riskerar att utarma dess existensberättigande (Nordfeldt, 1999:183). 
 Detta kan kopplas till den brist på diskussion inom den idéburna sektorn om 
organisationernas roll i samhället som enligt Tommy Lundström finns och som 
kan ses som ett tecken på sektorns avpolitisering. Det innebär att organisationerna 
går från att vara en röst till att bli en serviceproducent som inte vågar eller orkar 
vara en kritisk samhällsdebattör (jämf. Lundström, 2004).  Detta får 
samhällskonsekvenser eftersom uppdelningen mellan olika aktörers 
samhällsfunktioner, och således ”den gamla svenska modellens”  
legitimitetsgrund, förändras. Den idéburna sektorn har traditionellt utmanat 
statens syn på socialt arbete och kvalité. Om det finns få egentliga skillnader 
mellan stat, vinstdrivande sektor och den idéburna sektor vem står då som 
avantgarde, övervakare och utmanare av systemet? 

5.1.1 Mellan två idealtyper? 

 
Ökad konkurrens och mångfald av aktörer har inneburit att det offentliga 
monopolet på produktionen av välfärdstjänster till stor del försvunnit och med den 
också indirekt principen om enhetlighet och standardlösningar (Blomqvist,   
2000:62f).  Statens roll i dagens samhälle är att försäkra alla medborgares tillgång 
till grundläggande sociala rättigheter utifrån ett universalistiskt perspektiv inom 
vilket jämlikhet mellan individer, oberoende och lika värde är grundpelarna. Den 
idéburna sektorn kämpar för demokratiska principer och för medborgerligt 
deltagande men utgår ofta från det partikulära och med relativt specificerade 
syften för verksamheten i komparation till vad staten gör och inom sin roll 
traditionellt haft möjlighet att göra (Trägårdh, Svedberg i Fokus 07 En analys av 
ungas hälsa och utsatthet, 2007:114).  
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      Generellt har diskussionen om välfärdspolitik fokuserats på vad staten kan 
göra för medborgarna och i ”den gamla svenska modellen” har de sociala snarare 
än individuella rättigheterna stått i fokus. En minskad betoning på de sociala 
rättigheterna och fokus på det individuella ansvaret kan enligt Stuart Lowe och  
John Hudson kopplas till marknadsanpassning i en globaliserad värld och enligt 
min idealtyp till ”en ny svensk modell”(Hudson, Lowe, 2004:45). Även den 
idéburna sektorns fokus på partikularitet skapar utmaningar i en tid när regeringen 
och kommunerna vill att denna sektor ska penetrera välfärdsstatens kärna och 
delvis bli alternativ snarare än enbart komplement i produktionen inom det 
socialpolitiska fältet. Detta kan skapa ojämlikhet genom att vissa grupper och 
invånare förfördelas i relation till andra grupper. De idéburna organisationerna har 
delvis följt en internationell trend då man gått från att ha varit en sektor som 
kämpade för allmänna sociala rättigheter till att komma att understryka 
individuella rättigheter inom framför allt klientrörelserna. Dessa har fått en 
starkare ställning gentemot kommunerna och kräver nu rätten att själv välja 
personlig assistent istället för att bli tilldelad en av kommunen (Lundström, 2004). 
Bo Rothstein understryker att värderingsförändringar hos medborgarna mot ett 
mer individualistiskt synsätt måste, för att skapa legitimitet för det demokratiska 
systemet, leda till att det blir en balansförskjutning från kollektiva till mer 
individualistiska ideal (Rothstein i Civilt samhälle kontra offentlig sektor, 
1995:141). 

Sammanfattningsvis får en förändrad roll för den idéburna sektorn stora 
effekter på såväl ansvars- som legitimitetsfrågor. Den idéburna sektorn är en 
mycket intressant indikator på en större samhällsförändring  mot individualisering 
i vilken den idéburna sektorn paradoxalt nog blir en passande och idealiserad 
aktör. Regeringens arbete för att ge den idéburna sektorn en ökad roll är ett tecken 
på en strävan mot ett annat typ av samhälle där det unika önskemålet får 
genomslag men också på en önskan om närhet och småskalighet i de mänskliga 
mötena inom det civila samhället som ett sätt att förändra maktrelationerna mellan 
stat, marknad och idéburen sektor. Vi förefaller således delvis vara på väg mot 
legitimitet för den socialpolitiska verksamhet som grundar sig på att man erbjuder 
specialutformade lösningar för individers särskilda behov inom vad som kan 
klassas som del av ”den nya svenska modellen” ( Pierre, Rothstein, 2003:112ff).  

5.1.2 Vem har ansvaret  för och gentemot medborgarna? 

För att kunna utkräva ansvar krävs det att man kan urskilja vem som är ansvarig, 
att man har kunskap och således insyn i hur verksamheten drivs men också att det 
finns mekanismer för att faktiskt kunna utkräva ansvaret (Ahlbäck i Politik som 
organisation, 2001:292). Idag har fortfarande, som mina tidigare slutsatser visat, 
den offentliga sektorn det största ansvaret för de socialpolitiska tjänsterna, vilket 
leder till att ansvaret fortfarande inte är fragmenterat i stor usträckning. En 
förskjutning mot ”den nya svenska modellen”, i vilken de idéburna 
organisationerna fungerar som alternativ, tenderar  dock få att leda till att 
ansvarsfrågan försvåras eftersom många aktörer är involverade. En ökad 
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aktörsskala fragmenterar välfärdssystemet och får således effekter på alla aktörers 
roller som sedan påverkar ansvarsfrågan. Det leder indirekt till att risken och 
ansvaret flyttas till den privata sektorn (den idéburna och vinstdrivande sektorn). I 
samarbetsformer och nätverk mellan olika aktörer tenderar insynen  i 
verksamheten av vara mindre och saknas klara mekanismer för 
ansvarsutkrävande. Det kan leda till svårigheter att hitta den aktör som har 
ansvaret för begångna misstag. Detta betyder dock enligt  Michael Lipsky och 
Steven Smith inte att politiska ansvaret försvinner. Det är staten som är ytterst 
ansvarig för de tjänster som ligger inom ramen för den offentligt finansierade 
verksamheten, men denna utveckling kan leda till att kopplingen mellan staten 
och medborgaren minskar när det är en privat aktör som utför tjänsten och blir en 
ansvarsbuffert mellan medborgarna och staten. (Smith, Lipsky, 1993:118f). Den 
idéburna sektorns medarbetare kan i rollen som alternativ och ersättare inom det 
socialpolitiska fältet således bli representanter för staten gentemot medborgarna.   
De som arbetar inom den idéburna sektorn blir då de nya gatubyråkraterna som 
hittar problem, handlingsplaner, ger service och således omvandlar den offentliga 
välfärdspolitiken till individuell upplevelse för den enskilda medborgaren 
(ibid.:98ff). Medborgarna blir klienter till den idéburna sektorn, inte den 
offentliga. Diskussionen om  ansvarsutkrävande i relation till den så kallade 
gatubyråkraten (för djupare diskussion se Michael Lipsky) har länge pågått inom 
forskningen kring förvaltningspolitik men gör sig möjligen ännu mer gällande i 
frågan om de idéburna organisationernas förändrade roll inom socialpolitiken 
(jämf. Smith, Lipsky 1993).  

Är det legitimt att skjuta över det praktiska ansvaret för utsatta grupper på 
andra aktörer än staten och vad får det för konsekvenser för individers rättigheter 
när detta sker? Diskussionerna om valfrihet i skolan har kommit längre än den av 
förklarliga skäl gjort inom den socialpolitiska sektorn. Inom det 
utbildningspolitiska fältet diskuterar man nu huruvida olika typer av religiösa eller 
metodologiskt alternativa rörelser verkligen bör ha tillgång till välfärdsstatens 
grundfunktioner och vad det får för effekter på samhällsmedborgarnas fostran 
(jämf. Gudmundsson). Detta argument torde även gälla socialpolitisk verksamhet 
eftersom det rör sig inom den offentliga sektorns traditionella kärnuppgifter. Å 
andra sidan erbjuder de idéburna organisationerna något som staten behöver; 
möjlighet till flexibilitet och alternativa lösningar som kan tillgodose andra värden 
i samhället. Undersökningar från nittiotalet  visar att de socialt inriktade insatserna 
från den idéburna sektorn har mycket stor betydelse för speciellt mycket utsatta 
gruppers välfärd och skapar något som ingen av de andra sektorerna haft 
möjlighet att erbjuda (Trägårdh, Svedberg i Fokus 07. En analys av ungas hälsa 
och utsatthet., 2007:119).  

Slutsatsen blir att ansvaret förändras och fragmenteras vid förändrad 
rollfördelning, vilket leder till svårigheter att utkräva ansvar. Makt tenderar även 
att förändras snabbare än ansvarsfrågan, vilket kan göra att fel aktör får ta 
ansvaret, eller att ingen aktör tar på sig ansvaret. Detta betyder i längden att 
rättssäkerheten kan komma att sättas ur spel och att ingen tar det slutgiltiga, 
praktiska ansvaret för en av samhällets grundpelare, socialpolitiken. Effekten kan 
bli att grupper som har svårt att göra sin röst hörd i samhällsdebatten halkar 
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utanför det sociala skyddsnätet och ingen aktör utkrävs på ansvar (Lundqvist i 
Politik som organisation, 2001:270).  

5.1.3 Mot ett hybridiserat system?  

Min sammanfattande slutsats av uppsatsens frågeställningar är att man kan se 
tendenser mot en hybridisering av hela systemet; i såväl rollfördelningen som i 
frågor rörande legitimitet och ansvar, vilket i sin tur påverkar användbarheten av 
Blennerbergs typologi och indirekt mina två idealtyper. 
     Vilken användbarhet har Erik Blennerbergs typologi när det gäller analysen av 
den idéburna sektorns roll? Jag anser att typologin ska ses som ett sätt att 
klassificera som fortfarande har relevans för att strukturera analysen. Genom 
Blennerbergs typologi kan man studera förskjutningar från en kategori mot en 
annan. Eftersom typologin, som jag tidigare betonat, har staten som utgångspunkt, 
är den begränsad i sin användning ur ett internationellt perspektiv  och eventuellt 
även  ur ett längre svenskt tidsperspektiv. Svaret på frågan om användbarheten av 
idealtyper blir att man med hjälp av idealtyper kan renodla analysen av en 
komplex utveckling för att se på intressanta förändringar. När det rör frågor som 
legitimitet och ansvar som är svårdefinierade blir idealtypsmodellen ett sätt att 
tydliggöra och bena upp för att på så sätt se kärnan i olika samhällsmodeller.    
Utifrån uppsatsens fråga om övergripande samhällskonsekvenser av förändrade 
roller inom det socialpolitiska fältet drar jag slutsatsen att  det inte handlar om att  
dagens samhälle antingen kan definieras utifrån idealtypen ”den gamla svenska 
modellen” eller utifrån ”en ny svensk modell”. Det finns ett komplext samspel 
mellan gammalt och nytt i det organisatoriska landskapet  och en generell 
förändringströghet ( jämf. Ahrne Papakostas, 2006).  
     Vem som producerar en tjänst kan tyckas vara en enkel empirisk fråga men i 
grunden är det tecken på en mycket mer djupgående samhällsförändring. Jag har 
dragit gränsen mellan idealtyperna i fåran mellan att de idéburna 
organisationernas roll är att vara komplement respektive alternativ. En skiftning 
över gränsen kan enligt min teori således sägas vara en indikation på en skiftning 
mot en större samhällsförändring. Man kan inte alltid se tydliga rörelser från en 
del av typologin till en annan utan systemet har blivit hybridiserat. 
Hybridiseringen påverkar de empiriska indikatorer (i denna uppsats produktion), 
vilka i sin tur är kopplade till övergripande samhällsförändringar som systemets 
legitimitet och möjligheten att utkräva ansvar. Vi får således ett system där rollen 
kan vara en kombination av en eller flera typologier över gränsen komplement-
alternativ. Det leder till en hybridisering även på den högre abstraktionsnivån, 
idealtyperna ”den gamla” respektive ”den nya svenska modellen”. Det betyder att 
ansvars- och legitimitetsfrågor betonas utifrån både ett standardiserat och ett 
individualiserat perspektiv.  
Till en början förändras inte medborgarnas syn på systemets legitimitet genom 
hybridiseringen eftersom att det offentliga  inkluderar den idéburna sektorn, och 
således indirekt folkviljan, i dialoger i kommunala utvecklingsfrågor och den 
idéburna organisationen som traditionell fanbärare av den civilsamhällets idéer 
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utifrån sin roll som idéburen organisation har fortsatt legitimitet trots närmare och 
mer komplext samarbete med det offentliga. Detta tenderar dock på sikt att leda 
till svårigheter att placera ansvar eftersom två principer samagerar och således till 
minskad legitimitet för ett system i vilket medborgarna har svårt att uppfatta 
vilken aktör som gör vad för vem, när och hur.  
     Jag anser det vara viktigt att nyansera diskussionerna om effekterna av en 
förändrad roll för den idéburna sektorn i förhållande till frågor rörande ansvar och 
legitimitet. En hybridisering kan leda till att civilsamhället och således 
medborgarna får större inflytande (vilket i och för sig inte betyder att det blir mer 
jämlikt eller per definition uppfattas som ett mer legitimt system av den samlade 
delen av befolkningen) men det kan även innebära att den idéburna sektorn vänder 
sig bort från det civila samhället och slutar vara en länk till staten och marknaden 
för att istället bli en aktör bland flera i  nätverk inom vilka frågor rörande 
legitimitet och ansvar blir obesvarade. Framtida forskning behöver utveckla 
teoretiska modeller som kan användas för att tolka den idéburna sektorns roll i 
denna början till hybridisering inom det socialpolitiska fältet som uppsatsens 
resultat indikerar på. 
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6 Bilaga 1-Intervjuguide 

Övergripande frågor: 
Beskriv din verksamhet/ ditt sakområde? 
Hur ser det organisatoriskt ut mellan de olika aktörerna i ditt sakområde? 
Hur beskriver du den idéburna sektorn? 
Hur skulle du beskriva den idéburna sektorns roll inom område X? 
 
Beskriv den pågående samverkansprocessen i Malmö stad? 
Hur ser samarbetet ut mellan kommunen och den idéburna sektorn i 
Malmö/enskilda stadsdelar?  
Beskriv samverkan ut mellan de olika aktörerna inom sakområde X? 
Hur diskuterar  och planerar man  i frågor rörande kvalité? 
Förs diskussioner om ansvarsfördelning? 
Finns det finansiella samarbeten finns mellan den offentliga och idéburna 
sektorn inom ditt sakområde? 
 
Vilken syn uppfattar du att Malmö stad har gentemot den idéburna sektorns 
roll i frågor rörande produktion? 
Uppfattar du inom ditt arbete att det finns särdrag som skiljer de olika 
aktörerna åt? Var går gränsen mellan de olika samhällssektorerna? 
Vilka problem/möjligheter finns det i samverkan mellan olika aktörer? 
 
Vilka problem/möjligheter finns det att de idéburna organisationerna tar större 
roll inom socialpolitiska fältet? 
Uppfattar du, utifrån din position, att det sker/den senaste tiden skett 
rollförändringar inom sakområde X? Vad kan det bero på? 
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