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Abstract  

Social ideell sektor utgör en allt mer betydelsefull garant av välfärd för utsatta 
grupper. Forskning om sociala ideella organisationers roll på integrationsområdet 
saknas, en lucka som vi har tagit avstamp i. Genom kvalitativa intervjuer med 
företrädare från ideell och kommunal sektor som verkar på integrationsområdet i 
Lunds kommun har fyra ideella organisationers roll samt relation till kommunen 
undersökts. Utgångspunkten för analysen har varit ett teoretiskt ramverk utvecklat 
av Erik Blennberger. Det teoretiska ramverket har anpassats efter empirin och tre 
nya idealtyper för att beskriva social ideell sektors roll presenteras: 
Välfärdsläkaren, Mjukvaruleverantören och Godhjärtade Entreprenören. De tre 
idealtyperna präglas av olika ställningstaganden och intentioner till det offentligas 
integrationsverksamhet, vilket ger en indikation på den heterogenitet som präglar 
den sociala ideella sektorn.  
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Författarnas tack 

Vi vill sända all kärlek till Love Linder, Leif Olsson och Ylva Thor för 
uppmuntrande och konstruktiva kommentarer under skrivandets gång. De ideellt 
arbetande eldsjälar som har tagit sig tid att låta oss intervjua dem vill vi särskilt 
tacka genom att tillägna dem detta stycke ur Kents låt ”Sverige” (Berg 2002):  
 

 
 

Sverige, Sverige älskade vän 
En tiger som skäms 
Jag vet hur det känns 
När allvaret har blivit ett skämt 
När tystnaden skäms 
Vad är det som hänt 

 
Välkommen, välkommen hit 
Vem du än är, var du än är 
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1 Inledning  

Förändringar i välfärdsstaten och nya avgränsningar av vad som bör innefatta 
välfärdsområden har alltid varit ett aktuellt ämne på den politiska dagordningen. 
Under de senaste årtiondena har det skett en uppluckring av synen på det 
offentliga som huvudaktör vid implementering av välfärdspolitik. Insatser från 
ideell sektor har tillmätts en ökad betydelse, såväl som välfärdsgarant, som i den 
politiska debatten och inom forskarsamhället. Forskningen som berör den ideella 
sektorns roll rör sig om insatser riktade mot utsatta grupper så som 
omhändertagande av missbrukare, hemlösa, handikappade och äldre (Johansson 
2005, Wijkstöm och Söderholm 2002). Det finns dock ett outforskat policyområde 
där den ideella sektorn tar allt större plats och ansvar och utgör en allt mer 
betydelsefull aktör – på integrationsområdet. Nyamko Sabuni, ansvarig minister 
för civilsamhället, menar att den ideella sektorn ska spela en större roll i 
implementeringen av integrationspolitik (Folkpartiet 1). Dessutom har ett nytt 
avtal mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt idéburna 
organisationer som verkar inom integrationsområdet slutits under år 2010 med ett 
mål om ökat samarbete dem emellan (Regeringen 1).  
      Vi närmar oss därmed ett outforskat område - den ideella sektorns roll på 
integrationsområdet - som från samhällets håll tillmäts en allt mer ökad betydelse. 
En av statsvetenskapens kärnfrågor är att granska makten och den politik som 
möter medborgaren. Därför menar vi att det är högst relevant att ägna detta 
område en större uppmärksamhet, då ideell sektor förväntas utgöra en viktig aktör 
i det politiska systemets utflödessida. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Forskare har påtalat att det behövs mer empiriska iakttagelser av ideell sektors 
insatser på välfärdsområdet, samt att kritiska ansatser till att analysera ideell 
sektors förhållande till det offentliga lyser med sin frånvaro (Svedberg 
2005:45,58, s. 45-64). Vidare har påtalats att det behöver utvecklas en 
begreppsapparat för att förstå den ideella sektorn utifrån dess skilda karaktärer 
(Göransson 2005:38, s. 37-44). Vi tar avstamp i denna forskningens lucka och har 
utifrån denna formulerat vårt syfte och vår frågeställning.  

Vi vill i denna uppsats undersöka den lokala arenan med fokus på 
policyområdet integration i Lunds kommun. Syftet är att genom samtalsintervjuer 
med enhetschef på ansvarig förvaltning, ordförande i socialnämnden samt fyra 
centrala ideella föreningar som verkar på integrationsområdet undersöka och nå 
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förståelse om den roll och särart som präglar de ideella organisationerna, samt hur 
relationen med kommunen ser ut. Våra frågeställningar lyder som följande: 

 
Hur kan man förstå fyra sociala ideella föreningars roll som verkar på 
integrationsområdet i Lunds kommun, samt deras relation till kommunen? 

 
Kan social ideell sektors roll förstås utifrån Blennbergers typologi? Om inte, hur 
kan denna anpassas efter kontexten Lunds kommun och integrationsområdet? 

1.2 Teoretisk ansats 

Vår teoretiska ambition är främst teoriprövande men även teoriutvecklande.  Vi 
kommer att använda oss av en analysram utvecklad av Erik Blennberger 
(1993:43-49, s. 33-66) för att närma oss vårt material och utröna i vad mån man 
kan förstå den sociala ideella sektorns roll och relation till kommunen genom 
denna. Denna analysram innehåller en typologi över hur man kan förstå ideell 
sektors roll vilken vid behov kommer att utvecklas och anpassas till 
integrationsområdet och de fyra undersökta sociala ideella organisationerna. 
Därmed menar vi att vår ansats i viss mån är teoriutvecklande eftersom en sådan 
studie med startpunkt i empirin söker utröna nya faktorer som begripliggör ett 
fenomen (Esaiasson et al 2007:123ff).  

1.3 Avgränsning: den lokala arenan och integration  

Det svenska politiska systemet innefattar ett dynamiskt förhållande mellan 
kommunal, regional, nationell och europeisk nivå. På integrationsområdet finns 
framförallt ett spänningsförhållande mellan stat och kommun vilket kan illustreras 
med att kommunerna fram tills nyligen har innehaft ansvar för arbetsetablering, 
boende, svenskundervisning (SFI) och samhällsintroduktion. Från och med den 1 
december 2010 har Arbetsförmedlingen fått ta över ansvaret för 
arbetsetableringen, medan resterande ansvarsområden ligger kvar hos 
kommunerna (Regeringen 2). Spänningsförhållanden mellan stat och kommun 
och de problem detta genererat på integrationsområdet ligger dock utanför 
studiens undersökningsfält. Studien fokuserar på den kommunala arenan, vilket 
motiveras med studiens kvalitativa ambition. Kommunen utgör en garant för de 
centrala välfärdsområdena, samtidigt som det är på den kommunala arenan som 
dessa sociala ideella organisationer verkar, gör insatser och bidrar till ökad 
välfärd. Vi menar därför att detta område bäst förstås genom att undersöka 
interaktionen på den lokala arenan. 

Integration har beskrivits som ett utav samhällsvetenskapens mest 
svårgångade och kontroversiella begrepp (Bengtsson 2004:8, s. 7-29). 
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Följaktligen, att definiera detta begrepp, att svara på frågan om vad som skapar 
integration och huruvida sociala ideella organisationer kan lösa 
integrationsproblematik ligger utanför studiens syfte. Vår lösning är att utgå ifrån 
organisationernas egen förståelse av integration. 

1.4 Disposition 

I det inledande kapitlet har syfte, frågeställningar samt avgränsningar presenterats.  
Kapitel två innehåller det vi kallar den teoretiska plattformen. Denna plattform 
omfattar en definition av studiens centrala begrepp: sociala ideella sektorn, en 
generell teoribakgrund, en presentation av Blennbergers analysram. Till sist 
behandlas forskningen kring den sociala ideella sektorn och dess relation till 
kommunen. Kapitel tre ägnar vi åt att redogöra för vårt tillvägagångssätt och de 
principer som präglat vårt val av metod och material. Kapitel fyra är uppsatsens 
empiriska del, i vilken intervjuerna presenteras med hjälp av Blennbergers 
analysram. I kapitel fem besvaras frågeställningarna dels genom en diskussion 
kring en illustrerande figur, dels genom att presentera ett nytt förslag till typologi: 
Välfärdsläkare, Mjukvaruleverantör och Godhjärtade Entreprenören. Det näst 
sista kapitlet ägnar vi åt en problematiserande diskussion kring uppsatsens 
resultat. Slutligen presenteras förslag till framtida forskning. 
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2 Teoretisk plattform 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska plattform som vi behöver klarlägga för 
att besvara frågeställningarna. Först presenteras studiens centrala begrepp: social 
ideell sektor. Sedan följer en presentation av bakgrunden kring den ideella 
sektorns roll i Sverige. Efter detta kommer ett redogörande av Blennbergers 
analysram med dess typologi samt sex dimensioner. Slutligen följer en 
framställning av forskningsdiskursen kring den sociala ideella sektorn, dess roll 
och relation med kommunal sektor.  

2.1 Begreppet: social ideell sektor 

Vi vill undersöka den sektor som verkar i gott syfte, utan vinstintresse och som 
framförallt vilar på volontära krafter. Denna sektor benämns inom forskarvärlden 
bland annat som civilsamhället, sociala ekonomin, volontära sektorn, ideella 
sektorn och tredje sektorn (jfr. exempelvis Amnå 2006, Amnå (red.) 2005, 
Lundström & Wijkström 1997, Svedberg 2001). Dessa olika begrepp överlappar 
varandra, och ibland tycks en oenighet om vilken term som är lämpligast råda. Då 
vi inte ämnar fokusera på föreningar som utövar verksamhet i stil med kultur, 
idrott eller djurrätt utan på de föreningar som genom sin intention eller handling 
verkar inom välfärdsområdet anses begreppet social ideell sektor vara det mest 
fruktbara (jfr. Blennberger 1993, s. 33-53, Johansson 2005). Således är begreppet 
social ideell sektor det som kommer användas genom uppsatsen, förutom i vissa 
avsnitt då social utelämnas. Detta eftersom denna definition stundvis är allt för 
snäv och enbart inriktar sig på föreningar som gör välfärdsinsatser. 

2.2 Bakgrunden: från korporativism till 
välfärdsimplementör?  

Den ideella sektorn har haft stor betydelse i det svenska samhället. Den har 
historiskt sett verkat inom sektorer där välfärdsstaten varit passiv (kultur, fritid, 
fackföreningar) samt stått för att påverka det politiska systemet och vid en 
internationell jämförelse har den ideella sektorn inte utgjort en betydelsefull 
välfärdsproducent (Amnå 2006:3, Svedberg 2005:48, s. 45-64). Det 
korporativistiska särdraget i svensk förvaltning har ansetts vara både 
legitimitetsskapande och demokratistärkande (Amnå 2006:3).  
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Under 1990-talet inkorporerades dock ideell sektor allt mer som 
välfärdsproducent och både debatt och forskning om dess betydelse 
intensifierades. Utvecklingen sammanföll med en era av ett ifrågasättande av den 
offentliga sektorns förmåga att hantera välfärdsproblem, samt nedskärningar inom 
de sociala välfärdssystemen (Johansson 2005:14, Svedberg 2001:144, s. 141-188). 
Den ideella sektorn har beskrivits gå från att medverka i det politiska systemets 
inflödessida till dess utflödessida och verkar i dag som en service snarare än en 
röst (Amnå 2006:3). Ideella insatser spelar idag en betydelsefull roll för utsatta 
gruppers välfärd (Svedberg 2005:49, s. 45-64). Argument har framförts att det 
nödvändigtvis inte råder ett nollsummespel mellan blomstrande ideella insatser 
och en utbyggd välfärdsstat, då man hävdar att somliga statliga åtgärder minskar 
det ideellas bärkraft, medan andra ökat densamma. Det beror på i vilken form 
åtgärderna vidtas: huruvida de ökar medborgarnas autonomi eller bidrar till deras 
underordning (Svedberg 2001 s. 141-188, Rothstein 1995:113, s. 94-152). Denna 
balansakt mellan åtgärder som ökar deltagandet, samtidigt som en stark offentlig 
sektor önskas bibehållas, är i allra högsta grad även gällande på 
integrationsområdet: 

 
Utmaningen består i att upplåta ett större utrymme för politiskt deltagande bland 
samtliga delar av befolkningen, men att samtidigt skapa, bibehålla och offensivt 
vidareutveckla en offentlig jämlikhets- och integrationspolitik, med siktet inställt 
på ett jämlikt medborgarskap, inte bara i formell mening men också reell 
(Dahlstedt 2000:135) 

 
Forskare har påpekat att det ideella är en heterogen och diversifierad sektor, som 
inte präglas av några förgivet tagna, goda värden. Man har kritiserat 
användningen av begreppet då det blivit synonymt med demokrati, välfärd och 
tillväxt och hyllats som ett framgångsrecept för att lösa svåra välfärdsproblem, 
eller som en ”besvärjelse för politiska tillkortakommanden” (Amnå 2005:9, s. 9-
36, Dahlstedt 2001:135, Wijkström och Malmborg 2005:78, s. 74-100). Samtidigt 
har det understrukits att sektorn bör förstås utefter att den ger mening, tillhörighet 
och en upplevelse av delaktighet åt enskilda individer (Svedberg 2001:175, s. 
141-188). Vidare menas att det ideella engagemanget idag är betydligt mer djupt 
än bara filantropiskt, ljumt och välgörande (Wijkstöm & af Malmborg 2005:76, s. 
74-100). 

2.3 Analysramen: Blennbergers dimensioner och 
typologi 

För att kunna närma oss och förstå vårt primärmaterial har vi valt att använda oss 
av Erik Blennbergers analysram (1993:43-49, s. 33-66) Denna har i viss 
utsträckning blivit standard att använda inom forskning som söker utröna 
relationen mellan offentlig sektor och sociala ideella organisationer för att 
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klassificera det specifika i ideell sektor (Johansson, 2005:16). Analysramen består 
av sex dimensioner, samt en typologi som utgörs av fyra idealtyper. Vi börjar med 
att beskriva de sex dimensionerna som sammantaget beskiver den faktiska 
relationen. 

Med faktisk relation läggs fokus på att beskriva förhållandet mellan ideell och 
offentlig sektor på ett generellt plan. Faktisk relation undersöks genom att parter 
från både offentlig och social ideell sektor får uttala sig om varandra kring sex 
dimensioner: kunskap, värdering, samarbete, påverkan, kontroll och finansiering. 

Typologin, avsedd rollfördelning, avser att beskriva hur sociala ideella 
föreningar relaterar sin verksamhet till den offentliga sektorn. Den avsedda 
rollfördelningen delas in i fyra olika idealtyper: 
 
Avantgarde: Denna organisation ser sin verksamhet som en föregångare för hur 
den offentliga sektorn bör arbeta. De vill verka i offentligheten och att 
allmänheten ska få upp ögonen för den verksamhet de driver. Grundtanken är att 
de själva inte bör driva verksamheten, utan syftet är att inspirera den offentliga 
sektorn till att i förlängningen ta över arbetet. 
 
Komplement: Organisationen kan vara ett komplement till den offentliga sektorn 
i tre avseenden: parallell resurs och välfärdsförstärkare, samt samhällsmoralisk 
normgivare. 
     Parallell resurs: Organisation anser att den offentliga sektorn inte klarar av att 
uppfylla de välfärdsbehov som finns och driver därför verksamhet inom samma 
område och av samma sort som den offentliga sektorn. 
     Välfärdsförstärkare: en sådan social ideell organisation har som syfte att höja 
välfärdsnivån genom att utföra arbete som av resursmässiga eller principiella skäl 
inte kan krävas av den offentliga sektorn.   
 Samhällsmoralisk normgivare: denna sociala ideella organisation ser sig själv 
i ljuset av en demokratiskola där man både arbetar för att öka solidaritetskänslan 
med människor i svårigheter och med att skapa opinion för välfärdshöjande 
åtgärder inom den offentliga sektorn. 
 
Alternativ: När en organisations verksamhet rör sig inom samma område som 
den offentliga sektorn, men ändå har vissa karaktäristika som gör att deras 
respektive verksamheter skiljer sig åt är den ett alternativ.  Dessutom har 
organisationen som syfte att konkurrera med offentlig verksamhet, vilket härrör 
från en önskan om mångfald i välfärdsinsatserna. 
 
Ersättning: Denna form av social ideell organisation ämnar ersätta den offentliga 
sektorns myndighet eller dess insatser helt, ofta med avstamp i en idé om den 
goda egna dominansen (Blennberger 1993:43-49, s. 33-66) 
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2.4 Diskursen: social ideell sektor och dess roll och 
relation till kommunen 

I en undersökning av Staffan Johansson (2005:35) undersöks sociala ideella 
organisationers roll i svenska kommuner. Han har använt sig av Blennbergers 
typologi och menar att den generella bilden är att de framförallt verkar som 
avantgarde och/eller komplement och ibland även som alternativ. Rollen som 
ersättning anses dock kontroversiell, inte minst bland den svenska befolkningen 
(2005:31). Dock förekommer det i vissa kommuner, framförallt i de större 
städerna, att vissa ideella organisationer innehar en sådan betydande roll att de 
inte kan ses som avantgarde eller komplement, utan snarare alternativa 
vårdproducenter och ibland också ersättare för det som tidigare ansetts vara 
kommunal service. Bilden är dock inte enhetlig, i en stor del av Sveriges 
kommuner förekommer denna typ av samarbeten inte alls eller i mycket 
begränsad omfattning (2005:7). Johanssons undersökning (2005:35) visar att 
offentlig sektor har stora förväntningar på social ideell sektors roll inför 
framtiden. Detta argumenteras bero på att de arbetar oavlönat och frivilligt, 
samtidigt som de agerar självständigt och tillför andra värden än den offentliga 
och privata sektorn kan göra. Staten och kommunerna visar allt mer intresse av att 
samverka med ideell sektor med argumentet att få välfärdsområdet så 
välfungerande och effektivt som möjligt, vilken kan underminera det ideellas 
särart och självständighet. Dessutom tenderar offentlig sektor att i ökad grad ägna 
sig åt styrning av social ideell sektor genom finansiellt bistånd med krav på 
resultat samtidigt som organisationernas förväntningar och krav på offentlig 
sektor minskar (Johansson 2005:9, Amnå 2008:153). Dock är det inte säkert att 
det ideella oavlönade arbetet kan öka ytterligare i omfattning, och det är mindre 
troligt att de som arbetar ideellt vill göra det inom de områden som kommunerna 
pekar ut (Johansson 2005:35). Man har ställt sig frågorna: hur långt räcker 
frivillighet som medel? (Garsten 2005:118, s. 111-122) samt: vem vill bita den 
hand som föder en? (Johansson 2005:39) 

Argument har framförts att de flesta kommuner hellre vill få mer 
serviceverksamhet och inte mer kritik när de ger bidrag till ideella organisationer 
(Johansson 2005:37). Dock är denna utveckling inte entydig över hela landet, i en 
stor del av Sveriges kommuner har styrning grundat i offentligt finansierat stöd 
inte varit förekommande (Johansson 2005:7). Wijkstöm och Malmborg (2005:84, 
s. 74-100) pekar på två risker som präglar den ideella sektorn, där den ena är en 
aktivitetsfälla, då föreningens projekt genomförs utan egentlig utvärdering om 
dessa uppfyller föreningens syfte. Den andra risken är en resursfälla, där 
föreningen knyts för nära kommunens behov, och det egna syftet urholkas.  

Erik Amnå menar att ideella sektorns allt närmre förbindelse till 
förvaltningens verkställandeled utmanar grundläggande demokrativärden, som 
offentlighet, ansvarsutkrävande och jämlikhet. Vidare argumenterar han att 
sammanbindningen utmanar förvaltningens opartiska roll, som beskyddare av 
rättsstaten (Amnå 2008:161). Problembilden består av att det ideellas 
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demokratifunktion urholkas, gällande tre funktioner: för det första som kritiskt 
visionär röst i samhällsdebatten, för det andra som inspirerande pionjär i 
välfärdsproduktionen, för det tredje som en plats där enskilda människor kan få 
erfara individuell politisk frigörelse med inflytande och ansvar (Amnå 2008:162). 
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3 Tillvägagångssätt  

När vi nu har den teoretiska plattformen klargjord går vi vidare till att diskutera 
den metod som valts för att besvara frågeställningarna. Vi börjar med att motivera 
kvalitativ metod och samtalsintervjuer. Därefter följer en presentation av hur vi 
använt Blennbergers analysram. Sedan följer en diskussion kring undersökningens 
validitet och reliabilitet. Slutligen fokuserar vi på den situation i vilken materialet 
tillkommit, samt beskriver hur urvalet av intervjupersoner gjorts.  

3.1 Varför kvalitativ metod med samtalsintervjuer? 

Att genomföra kvalitativa intervjuer sammanfaller med vår vetenskapssyn om det 
fruktbara i att göra djupgående snarare än generaliserade studier. Studien har 
således begränsade generaliserade ambitioner då vi gör en fallstudie av 
förhållandena i en kommun.  Vi instämmer med den hermeneutiska tankeskolan 
där förståelse söks, och där det unika och specifika vill utrönas (jmf. Lundquist 
1993). Vi ämnar undersöka något outforskat och anser därför att en fallstudie 
baserad på samtalsintervjuer är att föredra, då denna metod kan bidra till en 
analytisk öppenhet och följsamhet inför oväntade förhållanden (Lundquist 
1993:104). Styrkan med samtalsintervjuer är de möjliggör ett synliggörande av 
intervjupersonernas uppfattningar (Esaisasson et al 2007:284ff) Därmed ökar 
möjligheten att få fram gråzoner, inneboende motsägelser och studera en social, 
komplicerad verklighet. Intervjuer till skillnad från enkäter kan även bidra till 
objektivitet i den mån att de tillåter intervjuobjekten opponera sig mot forskarens 
förförståelse och antaganden (Kvale och Brinkmann 2009: 267).   

3.2 Tillämpning av Blennbergers analysram 

Vi har använt Blennbergers analysram som ett teoretiskt nät för att fånga upp, 
jämföra och förstå vår empiri och i förlängningen besvara våra frågeställningar. 
Uppsatsens syfte är att undersöka sociala ideella organisationers relation till 
kommunal sektor, samt dess roll på integrationsområdet. Blennbergers sex 
dimensioner kunskap, värdering, samarbete, påverkan, kontroll och finansiering, 
har använts som medel för att nå empiriska iakttagelser och förståelse för både 
roll och relation. Blennberger ser att dessa dimensioner endast ger information om 
relationen, vi menar dock att de även utgör en indikation om det specifika i det 
som de social ideella organisationer tillför: de facto ideell sektors roll. 
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Blennbergers avsikt med sin typologi avsedd rollfördelning är att beskriva hur 
sociala ideella föreningar relaterar sin verksamhet till den offentliga sektorn. Vi 
har valt att utöka denna och även undersöka hur offentlig sektor relaterar social 
ideell sektors verksamhet till sin egen, vilket stärker studiens validitet. Genom att 
ställa frågor (se bilaga 1 och 2) utifrån de sex dimensionerna samt de 
karaktäristika som idealtyperna avantgarde, komplement, alternativ, ersättning 
rymmer till båda sektorer menar vi att en uttömmande undersökning av studiens 
frågeställningar möjliggörs. 

3.3 Intervjuer, validitet och reliabilitet 

Inspirerade av Kvale och Brinkmanns synsätt som de presenterar i Den kvalitativa 
forskningsintervjun ser vi validitet som en process införlivad i 
forskningsprocessens alla steg, som en hantverksskicklighet snarare än enbart 
fokus på mätbarhet och validering av slutprodukten (Kvale och Brinkmann 2009: 
267). Reliabilitet i detta sammanhang handlar om huruvida svaret skull blivit 
annorlunda om frågorna ställts av en annan forskare (Kvale och Brinkmann 
2009:263ff). Om detta är fallet kan vi aldrig veta, däremot redovisa alla 
förhållanden som präglat intervjusituationen, allt från miljö till frågor, för att på så 
vis uppnå transparens kring i vilken situation som materialets skapats (Kvale och 
Brinkmann 2009:16). En sådan redogörelse kommer att ske i avsnitt 3.5.  

Till samtalsintervjuns brister hör även att vi som intervjuande kan ha påverkat 
våra intervjupersoner på ett omedvetet sätt och att dessa kan ha svarat på ett visst 
sätt för att de upplevt förväntningar kring detta (Esaiasson et al 2007:266). Det 
finns även en risk för att våra intervjupersoner har haft ett intresse av att 
framställa sin organisations syfte och verksamhet i ett visst ljus och att vi därmed 
kan ha fått ta del av en vinklad form av verkligheten (Esaiasson et al 2007:321). 
Vi menar dock att våra följdfrågor till viss del har motverkat detta, då vi många 
gånger bett de intervjuade att förtydliga oklarheter.  

Ytterligare en möjlig problematik i detta sammanhang är att organisationerna 
präglas av inneboende konflikter, och vi inte fått ta del av organisationens 
helhetssyn där andra medlemmar kan ha andra synpunkter. Detta kan verka 
negativt för studiens validitet, och därför det i nästa avsnitt (3.4) redogörs för de 
förhållanden som präglat urvalet.  

3.4 Urval av intervjupersoner 

Vi har intervjuat en representant från var och en av de fyra organisationerna Röda 
Korset, Rädda Barnen, Individuell Människohjälp och Tamam. Det är 
organisationerna som Lunds kommun själva länkar till på deras hemsida som 
behandlar invandring och integration; under rubriken "vilket stöd kan man få" 
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(Lunds kommun 1). Dessa fyra föreningar överensstämmer med definitionen av 
social ideell sektor då de utför olika former av aktiv integrationsverksamhet i 
Lunds kommun. Individuell Människohjälp har svenskundervisning för dem som 
inte klarat av Svenska För Invandrare (SFI), samt ett café där utlandsfödda kan 
umgås med volontärer och varandra (Individuell Människohjälp 1). Rädda Barnen 
har en mentorsverksamhet där utlandsfödda elever i gymnasieförberedelseklasser 
tilldelas en ideellt verksam mentor som ska ge stöd (Rädda Barnen 1).  Röda 
Korset bedriver svenskundervisning, samt simskola och golfspel för invandrare 
och flyktingar (Röda Korset 1). Tamam utför många olika slags 
integrationsprojekt, bland annat har de läxhjälp på flera lundaskolor, ett språkcafé 
för ungdomar på Komvux och en föreningsförmedling för barn och ungdomar där 
de ges chansen att pröva på olika föreningars verksamheter (Tamam 1). 

När vi valt intervjupersoner från de ovan nämna föreningarna har vi utgått från 
centralitetsprincipen (Esaiasson et al 2007:291), och medvetet valt ut de 
representanter från respektive förening som vi tror har störst insyn och mest 
överblick över föreningens insatser. Från Röda Korset och Rädda Barnen har vi 
intervjuat lokalordföranden, från Tamam ordföranden (föreningen har sitt säte i 
Lund) och från Individuell Människohjälp den verksamhetsansvariga. Givetvis 
finns möjligheten att vi skulle ha intervjuat andra representanter, men vid 
inledande kontakt med föreningarna har vi även blivit förmedlade till dessa 
personer eftersom de av organisationen har ansetts vara mest lämpade.  

Från Lunds kommun har enhetschefen på flyktingteamet intervjuats. Denna 
del av förvaltningen har hand om mottagandet av nyanlända i Lunds kommun, 
samt för deras introduktion i samhället. Socialnämnden är den nämnd som är 
ansvarig för denna förvaltning, i denna har ordföranden intervjuats. 
Socialnämndens ordförande tillhör Moderaterna, vilket måste tas i akt vid 
läsningen av intervjusvaren. Vi detta urval har vi återigen utgått från 
centralitetsprincipen, det vill säga intervjuat de personer med störst inblick på 
förvaltnings- respektive politikernivå.    

3.5 Intervjuernas utformning 

Våra intervjuer har följt intervjumallar, en för social ideell sektor och en för 
offentlig sektor (se Bilaga 1 och 2). Som nämnts tidigare är dessa en 
operationalisering av Blennbergers analysram (se Kapitel 2.3). De intervjuade 
erbjöds att läsa igenom frågorna innan intervjun ägde rum, något alla utom Röda 
Korsets representant valde att göra. Detta kan ha påverkat intervjuerna i den mån 
att de kan ha förberett sina svar, vilket i sig kan ha positiv inverkan då de har 
hunnit tänka efter och begrunda sina svar. 

Intervjuerna har skett i semistrukturerad form, där följdfrågor ställts då vi sökt 
ett förtydligande eller en utveckling av ett svar. Tre av intervjuerna har bestått av 
möten med personerna i deras arbetsmiljö (Röda Korset, Tamam och 
Socialnämnden). De resterande tre (Individuell Människohjälp, Rädda Barnen och 
Flyktingteamet) har skett i form av telefonintervjuer.  
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Alla intervjuer har spelats in, för att sedan transkriberas för att på så vis få ett 
bättre underlag inför analys och kategorisering. En negativ aspekt med inspelning 
kan vara är att våra intervjupersoner kan ha blivit mer slutna och restriktiva på 
grund av inspelningen. Till det positiva hör att full uppmärksamhet kan riktas mot 
intervjupersonerna.  
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4 Analys 

Detta är uppsatsens empiriska kapitel. I detta avsnitt ämnar vi redogöra för det 
som framkommit genom våra intervjuer. De representanter som intervjuats 
kommer att presenteras var och en utifrån Blennbergers typologi, samt de sex 
dimensionerna. Först kommer de fyra sociala ideella organisationerna presenteras, 
därefter följer kommunal sektor. Alla presentationer följer samma mall: först 
redogörs för varför verksamheten bedrivs, därefter en kategorisering utifrån 
typologin och slutligen en skildring av relationen mellan organisation och 
kommun. 

4.1 Social ideell sektor 

4.1.1 Individuell Människohjälp 

Individuell Människohjälp menar att Sverige har problem med ensamhet, ett stort 
utanförskap och en integration som vissa gånger inte fungerar. Deras verksamhet 
riktar sig framförallt till människor som hamnat i någon form av utanförskap, 
människor som kommunen många gånger inte prioriterar att hjälpa. De vänder sig 
till dem som inte klarat av SFI av olika anledningar eller som inte kan finna något 
arbete: 

 
Vi kan vara dem som försöker med detta (förf anm: hjälpa människor som hamnat 
i utanförskap), vi kan inte ta emot alla men det är ju rätt typiskt att socialtjänsten 
hör av sig till oss när det gäller personer som man inte vet var man ska placera 
någonstans.  Men jag tror ambitionerna som varit har varit goda, det ska jag inte 
säga något annat om (Bäckman, Eva-Lotta). 
 

Individuell människohjälp menar att vänskapsbanden som skapas mellan frivilliga 
och deltagare är deras styrka och menar att många av deltagarna annars endast 
möter svenskar i rollen som kommuntjänstemän. Dock ser de inget egenvärde 
med att allt arbete de utför sker ideellt och anser att kommunen faktiskt skulle 
kunna utföra majoriteten av deras verksamhet: 

 
Det är inget självändamål i sig att de ideella organisationerna ska göra det. De 
ideella organisationerna kan tillföra, men det har funnits och finns fortfarande bra 
kommunal verksamhet (..) Men eftersom att det är ganska tuffa tider så tror inte 
jag, eller vad jag har sett, så drar man ju snarare ner än att man bygger ut 
(Bäckman, Eva-Lotta) . 
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De bedriver i dag inget påverkansarbete på lokal nivå: “Vi har med det i våra 
planer, men vi hinner aldrig med det riktigt, tycker jag” (Bäckman, Eva-Lotta). 
Tanken är dock att verka mer opinionsbildande i framtiden då det på senare år 
hamnat högre upp på organisationens dagordning. Individuell Människohjälp 
tycks ha en ambition att verka avantgardiskt, men i brist på tid och ork är deras 
roll av komplementär karaktär. Till skillnad från de andra intervjuade 
organisationerna kategoriseras Individuell Människohjälp framförallt som 
parallell resurs, då de upplever att de täcker upp de luckor som finns inom dagens 
kommunala verksamhet, eftersom denna stundvis inte räcker till.  

Den verksamhetsansvariga säger sig ha någorlunda god kunskap om Lunds 
kommuns verksamhet, men kan inte berätta om den i exakthet. Vid beskrivning av 
samarbetet mellan dem nämner de vissa brister; både gällande intresse, 
finansiering (sådan förekommer inte) och dialog. De skulle gärna se att det togs 
mer initiativ, gärna regelbundna träffar där varje organisations behov och 
synpunkter tillvaratogs. Dock beskrivs en rädsla för att påverkas allt för mycket 
av kommunens sätt att arbeta, och att det finns ett värde i att ideella föreningar 
värnar sin självständighet. 

4.1.2 Rädda Barnen 

Rädda Barnens ambition är att jobba för barns rättigheter, något de anser behöver 
arbetas med överallt och i alla tider. När det gäller deras verksamhet i Lund är 
deras intention att verka för utsatta nyanlända ungdomar och barn från utländska 
familjer. Rädda barnen kan främst kategoriseras som ett komplement då de ansett 
sig se ett behov i samhället eftersom barns rättigheter kränks överallt. Om de 
utgör en välfärdsförstärkare eller parallell resurs är svårare att urskilja: 

 
(V)i kan nå människor som är svåra att nå på annat sätt. Jag tänker främst på de 
här unga personerna i tjej till tjej, kille till kille. Som har svårt att ta sig ut ur 
hemmet. Det här kan vara en möjlighet att ta ett första steg, ut i samhället 
(Ekström, Lisa). 

 
I dag har Rädda Barnen ingen kontakt med Lunds kommun och beskriver deras 
relation som obefintlig. De ser dock ett värde i att båda parter i större utsträckning 
utbyter information om varandras arbete med mål då de skulle kunna komplettera 
varandra på ett bättre sätt. Dessutom har Rädda Barnen hört ryktesvägen att 
föreningar kan få stöd med hyran, något de skulle vilja undersöka närmare. 

Rädda barnen hade planer på att utöva påverkansarbete på politiker i Lund 
kommun, främst gällande ensamkommande flyktingbarn inför valet: 

 
Men det blev faktiskt inte av, på grund av tidsbrist. Det är just det här med tid och 
människor, när det är ideellt(...) Det bygger på att människor vill ge av sin tid. 
Man har inte tid att göra allt man vill (Ekström, Lisa). 
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4.1.3 Röda korset 

Röda Korset i Lund har arbetat med integrationsfrågor i drygt 20 år. Deras 
verksamhet beskrivs på följande vis: “Så länge invandring pågår, flyktingar 
kommer till Lund och så, tycker vi att vi har ett existensberättigande” (Carlsson, 
Gunilla. 

Röda korset upplever sig klart och tydligt inneha rollen som 
välfärdsförstärkare då de menar att organisationen utför uppgifter som inte kan 
krävas av Lunds kommun. De säger sig inte vilja överta det ansvar som den 
offentliga sektorns innehar gentemot sina medborgare, utan verka som ett 
komplement och bidra med det som inte kommunen kan: 

 
Kommunen hårdvaran, vi är mjukvaran. Kommunen har inte tid att sitta och ta 
hand om gråtande människor som är ledsna för att världen fallit ihop. Har inte tid 
att ägna sig åt trauma, posttraumatisk stress. Det medmänskliga bemötandet och 
så. Det är vi till för att ha tid med (Carlsson, Gunilla).  
 

Föreningens lokalordförande säger sig veta väldigt lite om kommunens 
verksamhet, förutom de sammanhang där de själva samverkar med kommunen: 

 
Jag tror inte de har mycket verksamhet, de sysslar mer med förmedling. De är den 
första kontakten som en nyanländ får när den kommer till Sverige, sen går det 
vidare från kommun till frivilligorganisationer (Carlsson, Gunilla.  

 
När det gäller samarbetet med kommunen så upplever Röda Korset att de två 
parterna har bra kommunikation och säger att det beror på god personkemi dem 
emellan. En jämförelse med andra kommuner görs där dialogen mellan Röda 
Korsets lokalförening och vissa berörda kommuner har varit sämre. Röda Korset 
har samarbete med Lunds kommuns flyktingenhet och socialförvaltning genom att 
elever förmedlas till deras verksamhet. Det med start efter ett studiebesök som 
gjordes från kommunen för fyra år sedan och efter muntligt avtal: 

 
De tyckte att det vi gjorde var intressant och i den mån de behöver hjälp att 
sysselsätta flyktingar som inte kommer ut på arbetsmarknaden, som behöver hjälp 
med svenska, så skickar de hit dem till oss (Carlsson, Gunilla). 
 

Samarbetet sägs inte innebära någon styrning, utan de bestämmer själva inom 
föreningen hur verksamheten ska se ut.  De får heller ingen finansiering från 
Lunds kommun, förutom att kommunen bistår med gratis tillträde till simhall när 
Röda Korset har simundervisning för invandrarkvinnor. Röda Korset säger sig 
inte heller i nuläget vara intresserad av ett utökat stöd då de vill vara en oberoende 
samarbetspart och värnar sin självständighet. 

När det gäller opinionsbildning på lokal nivå förekommer inte sådan. “Vi har 
inte varit provokativa”, utan de vill vårda det goda samarbete de upplever ha med 
kommunen. Skulle dock något vara “åt pepparn galet” så menar Röda Korset att 
de skulle göra sin röst hörd (Carlsson, Gunilla). 
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4.1.4 Tamam 

När Tamam ska beskriva anledningen till att de driver sin verksamhet berättar de 
om ett bevittnande av ett utanförskap, en segregering, som de inte tycker är 
önskvärd. Detta är något som de vill råda bot på, och samtidigt ha roligt, och de 
riktar sig framförallt till nyanlända-  och invandrarungdomar. 

Tamam rör sig i större utsträckning mellan de fyra kategorierna än de andra 
föreningarna. Föreningen har drag av både alternativ och ersättning. De menar att 
kommunen bör se dem som en ”jämlik genomförare av tjänster” och ideella 
föreningar kan vara i nära relation till kommunen eller i kommunregi utan att 
meningen är att deras verksamhet i sig ska tas över av kommunen. De anser att de 
innehar kompetens som från kommunens sida generellt sett inte tillvaratas: 

 
 Det skulle kunna bli mycket bättre om kommunen som helhet hade en annan 

inställning till den ideella sektorn. Om man kunna träffas tillsammans och utforma 
projekt (..) Det har båda något att vinna på, inte minst målgruppen (Sörnmo, 
Gustaf). 

 
Tamam landar dock framförallt i att vara av komplementär karaktär och sorteras 
främst in under välfärdsförstärkare: 

 
Som sagt, vi är komplementära till det de (författarnas anm: kommunen) gör. Det 
är meningen att vi ska jobba annorlunda. Både överlappande och åtskillnad mellan 
kommunal och ideell sektor. För deras del handlar integration mer om boende, 
skola och samhällskunskap och sociala koder. För oss är integration att träffas, det 
är inte så att vi tycker filosofiskt annorlunda än dem, det är bara att vi jobbar på ett 
annat sätt. Vi försöker skapa mötesplatser genom våra aktiviteter som inte någon 
annan skulle skapat. Dessa genererar nya kontakter och kunskap. 
Kompisrelationerna om uppstår är vår styrka. Det är inte så att kommunen 
misslyckas med detta, det är bara inte deras roll (Sörnmo, Gustaf). 

 
Dock kan denna syn ifrågasättas då det framkommer att Tamam hjälpt kommunen 
att ordna boende, ta hand om nyanlända som bara suttit hemma samt med barn 
som råkat ut för en försenad skolstart. Detta samtidigt som de enligt utsago menar 
att detta är kommunens ansvarsområden vilket gör att Tamam delvis hamnar 
under kategorin parallell resurs. 

När Tamams ordförande beskriver relationen med Lunds kommun förklaras 
det att samarbetet dem emellan stundvis är otillräckligt, då kommunikationen ofta 
brister. I dag får Tamam inget finansiellt stöd från kommunen, förutom 
föreningsstöd för varje deltagare från Kultur och Fritidsnämnden. Detta ger 
upphov till frustration då de anser sig behöva stöd för att kunna samordna och 
utveckla sin verksamhet: 

 
Då tänker de att dem (förf anm: ideella föreningar) finns där, det fixar sig. Vi vill 
utvecklas, vi vill växa, men det förutsätter att det finns någon uppbackning från 
kommunen för att kunna stabilisera det vi håller  på med. Annars kommer det 
försvinna i tomma luften när vissa eldsjälar försvinner (Sörnmo, Gustaf). 
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När det frågas om påverkan gentemot kommunen besvaras detta genom säga att 
de inte bjudits in, och därför är svårt. Nu är dock Tamams grundare ledamot i 
Lunds Socialnämnd, så de hoppas på ett större gensvar, framförallt finansiellt. 

4.2 Kommunal sektor 

4.2.1 Flyktingteamet 

Flyktingteamets enhetschef beskriver att kommunens mål med integration är att 
underlätta och påskynda integrationsprocessen. Enligt henne ligger de ideella 
föreningarnas styrka i att de möter de nyanlända utifrån deras egna behov och att 
arbetet sker frivilligt. Beskrivningen av ideell sektor kan kategoriseras som 
välfärdsförstärkning: 

 
Ideella föreningar bör finnas på den arenan som kommuner och statliga 
myndigheter inte finns på, för att stötta invandrare och flyktingars introduktion i 
samhället (Olsson, Marie). 

 
De ideella föreningarna anses “täppa till viktiga luckor” på integrationsområdet, 
exempelvis att hjälpa människor till rätta eller stödja ensamma som saknar socialt 
liv. Det exemplifieras med ideell verksamhet som hjälper invandrare att hitta in i 
föreningslivet, föräldralediga som blir ensamma och behöver stöd, samt lär ut 
svenska till de som in klarat av SFI. Det ideella utgör alltså ett viktigt 
komplement. 

Relationen mellan kommunen och föreningarna beskrivs inte bestå av något 
organiserat samarbete med kontinuerliga möten, “men samarbetet finns där och vi 
känner väl till varandra” (Olsson, Marie). Det rådande samarbetet beskrivs snarare 
i formen av att kommunen hänvisar människor till de sociala ideella föreningarnas 
verksamheter om de känner att det finns behov, dock sägs samarbete med Rädda 
Barnen vara ickeexisterande. Hänvisningen till föreningarna sägs handla om 
information om deras existens och verksamhet. Informationen som kommunen 
tillhandahåller om verksamheterna beskrivs variera, men att intentionen är att 
försöka hålla sig uppdaterade. Enhetschefen vill inte beskriva verksamheterna 
som uppdrag som utförs åt kommunen, utan viljebaserad involvering där de 
ideella föreningarna kliver in för att de upplever att de har något att tillföra, de får 
inte någon kommunal finansiering från flyktingenheten utan allt sker på ideell 
basis. 

Från kommunen har de inte upplevt något direkt påverkansarbete gentemot 
dem från de fyra ideella föreningarnas håll. Dock påpekas att de är av 
uppfattningen att ifall de ideella föreningarna skulle bevittna behov som 
kommunen bör ta tag i, då skulle de bli medvetna om detta. 
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4.2.2 Socialnämnden 

Integrationsområdet beskrivs av Socialnämndens ordförande (m) som att 
historiskt sett ha varit okomplicerat och givit sig självt, men att en förändring med 
en ökad problembild nu kan skymtas: 
 

Gör vi inte något nu, för det har man inte gjort i mångt och mycket när man 
pratar om flyktingar rent allmänt, då kommer vi få jättebesvär i framtiden 
(Wallén, Göran). 

 
Social ideell sektor anses kunna utgöra en avlastning för offentlig sektor och en 
vision beskrivs där ett organiserat samarbete med ideella organisationer i viss mån 
kan lösa integrationsproblematik. 

Socialnämndens ordförande menar att allt som faller utanför kategorierna 
arbete och bostad är områden där den sociala ideella sektorn behövs. Den roll som 
målas upp av social ideell sektor rör sig i termer av välfärdsförstärkning då han 
menar att myndigheternas svaghet tillika den sociala ideella sektorns styrka är 
kulturkunnande och kulturöverbryggande kunskaper samt att tillhandahålla ett 
nätverk. Dessa två områden anses bli konstlade om de utförs i offentlig regi, 
däremot i social ideell regi kan nyanlända ges en bättre chans att tillvarata de 
möjligheter som finns i samhället. Det som väsentligt särskiljer social ideell 
verksamhet från det offentliga anses vara att de inte är myndighet i den meningen 
att de tvingas följa lagar och föreskrifter, verkar i avsaknad av byråkrati. Det till 
skillnad från sociala ideella sektorn som är startade utifrån ett intresseområde. 
Den sociala ideella sektorn hyllas även för sin tillgänglighet i jämförelse med den 
kommunala verksamheten: “(V)i kan vara hjälpsamma mellan 8-12, sen är vi inte 
hjälpsamma mellan 12-13, sen är vi hjälpsamma igen mellan 13-16” (Wallén, 
Göran).  

Kunskapen om vilka föreningar som verkar på området tycks inte vara särskilt 
god då han menar att han inte är särskilt insatt i specifika föreningars verksamhet. 
När det gäller finansiering tror inledningsvis Socialnämndens ordförande att 
kommunala bidrag ges till föreningar som verkar på integrationsområdet, men 
efter att tittat igenom sina papper inser han att så inte är fallet. Samarbetet mellan 
social ideell sektor och Lunds kommun menar ordföranden bygga på att 
organisationen i fråga självmant erbjuder sin hjälp. Dock påpekas att 
Socialnämnden kanske bör ser över sitt synsätt på de ideella organisationernas roll 
gällande integration, att de tidigare ansetts vara välgörare men att du nu kanske 
bör ses mer som professionella utförare av olika typer av serviceverksamheter  
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer uppsatsen frågeställningar att besvaras. I början av denna 
uppsats ställdes följande frågor: 

 
Hur kan man förstå fyra sociala ideella föreningars roll som verkar på 
integrationsområdet i Lunds kommun, och deras relation till kommunen? 

 
Kan social ideell sektors roll förstås utifrån Blennbergers typologi? Om inte, hur 
kan denna anpassas efter kontexten Lunds kommun och integrationsområdet? 

 
Inledningsvis kommer våra resultat utifrån analysramen att sammanfattas, för att 
sedan konkretiseras i en figur över de sociala ideella organisationers roll samt 
deras relation med Lunds kommun. Därefter kommer problematiken i 
Blennbergers typologi att diskuteras. Slutligen presenterar vi ett nytt förslag till 
typologi anpassad till integrationsområdet och Lunds kommun. 

5.1 Social ideell sektor som komplement 

I intervjuerna har det framkommit att alla aktörer framförallt uppfattar den sociala 
ideella sektorn som ett komplement till den offentliga sektorn. Individuell 
Människohjälp hamnar i dess underkategori parallell resurs, med en intention att 
verka avantgardiskt. Rädda barnen hamnar i kategorin komplement men huruvida 
de tillhör underkategorierna parallell resurs eller välfärdsförstärkare är svårt att 
utröna, framförallt på grund av deras obefintliga relation till kommunen. Röda 
korset sorteras in under benämningen välfärdsförstärkare. Även Tamam är 
välfärdsförstärkare, men vetter även mot alternativ och ersättning. Likaså 
företrädarna för kommunen anser att de sociala ideella organisationernas roll är av 
komplementär karaktär. Frågan är då vad de kompletterar med? En konkretisering 
av detta behövs och kommer därför i nästa avsnitt att presenteras och diskuteras 
genom en figur (figur 1).  

5.1.1 En konkretisering av roll och relation 

Genom de empiriska iakttagelser som gjorts har en förståelse för social ideell 
sektors roll och dess relation till kommunen på integrationsområdet i Lund 
kommun skapats. I tidigare avsnitt presenterades det centrala som framkom i 
empirin utifrån de sex dimensionerna och typologin. I detta avsnitt kommer vi inte 
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att styras lika mycket av Blennbergers analysram, utan redovisa och diskutera det 
i primärmaterialet som varit särskilt intressant för att ytterligare besvara vår första 
frågeställning.  

 
 
     OFFENTLIG SFÄR              SOCIAL IDEELL SFÄR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Offentlig och social ideell sektors angränsande och överlappande sfärer på 
integrationsområdet i Lunds kommun  
 
Modellen består av två sfärer: den offentliga sfären och den sociala ideella sfären. 
I den offentliga sfären finner vi de områden där den offentliga sektorn beskrivs ha 
sitt säte: arbete, bostad samt ekonomiskt bistånd. I den sociala ideella sfären hittar 
vi det som den sociala ideella sektorn tillför i integrationsarbetet: kontaktnät, 
kulturöverbyggnad, tillgänglighet, lyhördhet, vänskapsband, mötesplatser, 
medmänsklighet och tillhörighet. Den blåa sfären är alltså det som utgör de 
sociala ideella organisationernas roll, då det är dessa insatser som båda parter 
anser att de kompletterar det offentliga med. Då det är på integrationsområdet vi 
rör oss är det kanske dessa värden som vi finner i den blåa sfären som är de 
centrala. Det är varma värden, som syftar till att motverkar utanförskapet och 
skapa inkludering.  

I mitten av modellen finner vi en överlappande sfär där båda sektorer verkar. 
Denna gråzon menar vi kan förstås både i ljuset av en oklar rollfördelning, samt 
illustrera relationen mellan offentlig och social ideell sektor, då denna består av 
ett ibland outtalat, ibland uttalat samarbete.  I denna gråzon finner vi 
språkundervisning, samhällsintroduktion, omhändertagande och sysselsättning. 
När det gäller språkundervisning har Individuell Människohjälp, Röda Korset 
samt Tamam sådan verksamhet samtidigt som kommunen genom Komvux 
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tillhandahåller Svenska för Invandrare (SFI). Individuell Människohjälp och Röda 
Korset har undervisning för dem som inte klarat av SFI (Bäckman, Eva-Lotta, 
Carlsson, Gunilla), medan Tamam verksamhet har som syfte att komplettera 
Komvux (Sörnmo, Gustaf).  Samhällsintroduktion ges av båda sektorerna och 
innefattar områden som samhällskunskap och sociala koder. Kommunens 
åtagande är att stå för sådan (Regeringen 2) medan alla intervjuade 
organisationerna menar att deras verksamheter är ett stöd till att förstå och komma 
in i det svenska samhället (Bäckman, Eva-Lotta, Carlsson, Gunilla, Ekström, Lisa 
och Sörnmo, Gustaf), Omhändertagande och sysselsättning bistås även av båda 
aktörer, då Röda Korset, Tamam och Individuell Människohjälp bistår kommunen 
då utlandsfödda har svårt att komma in på arbetsmarknaden och/ eller i samhället 
och är i behov av tillhörighet och aktivitet (Bäckman, Eva-Lotta, Carlsson, 
Gunilla och Sörnmo, Gustaf). 

Den pil med förmedling som går från offentlig till ideell sfär i figuren är ännu 
ett åskådliggörande av den relationen som i dag råder mellan de två sektorerna. 
Från kommunens sida förmedlas information om att de sociala ideella 
organisationernas verksamhet existerar (Olsson, Marie), likaså förmedlar 
deltagare som är behov av organisationernas insatser (Bäckman, Eva-Lotta, 
Carlsson, Gunilla, Olsson, Marie och Sörnmo, Gustaf). Värt att notera i detta 
sammanhang är att ingen av föreningarna menar att denna förmedling innebär 
någon styrning från kommunens sida. Däremot anses från kommunens håll att 
ifall en ytterligare en pil skulle komma till i form av finansiering, skulle ökad 
kontroll och uppföljning av den ideellas verksamheter behöva ske (Wallén, 
Göran). Alla föreningar utom Röda Korset uttrycker en önskan om mer finansiellt 
stöd vilket de motiverar med att de tar ett stort samhällsansvar. Röda korset 
däremot har egna finansieringskanaler, samt vill värna sin självständighet 
gentemot kommunen varför de inte är intresserade av finansiellt stöd (Carlsson, 
Gunilla).  

Observera att det inte finns någon pil tillbaka från ideell till offentlig sfär, 
detta då föreningarna har menat att de inte utövar något påverkansarbete gentemot 
Lunds kommun. Röda Korset är av åsikten att om de skulle kännas vid påtagliga 
problem och behov som kommunen misslyckas med skulle de göra sin röst hörd 
men att detta inte är aktuellt i nuläget (Carlsson, Gunilla). Individuell 
Människohjälp och Rädda Barnen menar att detta är något de har planer på att 
göra men inte har tid och resurser till (Bäckman, Eva-Lotta, Ekström, Lisa). 
Tamam, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp har en vilja till både mer 
kommunikation och dialog med kommunen, samt intentioner att detta ska ske mer 
i framtiden eftersom detta spås kunna generera bättre samverkan och 
kunskapsutbyte på integrationsområdet. 

Figuren har ytterligare en dimension, vilken förklarar vad de olika sfärerna 
byggs upp av för grund (de mörkare delarna under respektive cirkel). Den 
offentliga sfären byggs upp av lagar och förordningar samt skattemedel, medan 
den sociala ideella sfärens grund utgörs av intresse, frivillighet och engagemang. 
En viktig skillnad mellan dessa är att det offentliga byggs upp av en stabil 
stomme, med kontinuitet och stadigt inkommande skattefinansiering. Det medan 
de ideella organisationerna vilar på flyktiga byggstenar då intresse, engagemang 
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och frivillighet aldrig går att ta för givet. Det går att fråga sig i sammanhanget: hur 
länge räcker frivilligheten som medel? (Garsten 2005:118, s. 111-122). Detta har 
även kommit upp under våra intervjuer: då områden som administration, påverkan 
på politiker och för stort ansvar inför deltagares välbefinnande inte hinns med 
eller kan krävas av ideella krafter. Detta kan även bekräfta farhågor om att ideell 
sektors demokratifunktion utmanas som innovativ pionjär, som kritisk visionär 
röst och som en plats till politiskt inflytande (jfr. Amnå 2008:162). Denna 
distinktion mellan ideellt och offentlig arbete är betydelsefull att diskutera, och 
det är något som vi kommer ta upp i vår avslutande diskussion. 
Sammanfattningsvis målar vi upp en bild av en diversifierad skara av föreningar, 
som präglas av åtskilda inställningar till kommunens verksamhet. Vår 
undersökning tycks dock peka på att de ideella föreningarna utgör en betydelsefull 
garant för välfärd för nyanlända och utlandsfödda i Lunds kommun.  

5.2 Förslag till ny typologi 

Blennbergers analysram har nu använts för att presentera studiens resultat. Där det 
framkommit att de samtliga sex intervjuade aktörer ser de sociala ideella 
organisationerna som ett komplement. Typologin är således allt för platt och 
trubbig och idealtyperna är inte av så stor nytta i kontexten integrationsområdet 
och Lunds kommun. Därför ämnar vi i detta avsnitt presentera ett förslag till en 
utvecklad typologi för hur man kan förstå social ideell sektors roll. Denna 
innehåller tre nya idealtyper.  

I Blennbergers typologi står vissa intressanta aspekter i skymundan, andra 
utelämnas helt medan vissa är intetsägande för vårt fall. Framförallt är skiljelinjen 
mellan komplementen parallell resurs och välfärdsförstärkare allt för diffus i 
typologin. Den första karaktäriseras av att de offentliga inte klarar av att uppfylla 
välfärsbehoven och därmed går in, medan den sistnämnda kännetecknas av att den 
välfärdsnivå som det ideella genererar inte kan krävas av det offentliga. Denna 
skillnad menar vi är viktig att påtala, vilket inte görs i Blennbergers typologi i 
tillräckligt stor grad då båda sorteras in i samma idealtyp. Dessutom finner vi 
svagt stöd i empirin för den tredje benämningen inom idealtypen komplement, 
samhällsmoralisk normgivare. De andra tre idealtyperna, avantgarde, alternativ 
och ersättning, kommer att sorteras in i våra nya idealtyper i viss uppdaterad form 
för att bättre överensstämma med den insamlade empirin. De nya idealtyperna 
benämner vi som välfärdsläkaren, mjukvaruleverantören och den godhjärtade 
entreprenören. Dessa tre kommer nedan att beskrivas.  

5.2.1 Välfärdsläkaren  

Vårt första förslag till idealtyp är i viss mån en kombination av Blennbergers 
avantgarde och parallell resurs i något vi benämner välfärdsläkaren. Denna typ av 
organisation ser integrationsproblem i samhället som de vill åtgärda, då det 
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offentliga anses otillräckliga att lösa dessa. Dock menar välfärdsläkaren att det 
inte finns något egenvärde i att de utövar sin verksamhet, utan fördelaktigast vore 
i fall att kommun eller stat tog över. Detta kan illustreras med Individuell 
Människohjälp tanke om sin verksamhet:  
 

Det är inget självändamål i sig att de ideella organisationerna ska göra det. De 
ideella organisationerna kan tillföra, men det har funnits och finns fortfarande bra 
kommunal verksamhet (..) Men eftersom att det är ganska tuffa tider så tror inte 
jag, eller vad jag har sett, så drar man ju snarare ner än att man bygger ut 
(Bäckman, Gunilla).  

 
Välfärdsläkaren har en vilja att göra sin röst hörd och påverka den offentliga 
sektorn, men det är inte säkert att det hinns med på grund av tids- och resursbrist 
då verksamheten bygger på volontära krafter. Den möjliga paradoxen är därmed 
att kommunen inte kommer att ta över då arbetet nu fortlöper i gratis form, 
samtidigt som ingen påverkar dem att införliva verksamheten (jfr. Amnå 2008: 
114). Vi menar att Individuell Människohjälp kan beskrivas som Välfärdsläkare.  

5.2.2 Mjukvaruleverantören 

Denna idealtyp är en anpassning av välfärdsförstärkaren. Mjukvaruleverantören 
menar att deras verksamhet verkar särskiljd från det offentliga, då de tillför värden 
och insatser som inte kan krävas av offentlig sektor. Det rör sig i termer av det 
som ryms inom sociala ideella sfären (se Figur 1. avsnitt 5.1) så som 
vänskapsband, lyhördhet och medmänsklighet. Mjukvaruleverantören menar 
kommunens roll rör sig om myndighetsutövning och att:  
 
 Kommunen har inte tid att sitta och ta hand om gråtande människor som är 
 ledsna för att  världen fallit ihop. Har inte tid att ägna sig åt trauma, 
 posttraumatisk stress. Det medmänskliga bemötandet och så. Det är vi till för att 
 ha tid med  (Carlsson, Gunilla). 
 
Denna organisation präglas även av en tanke om att de alltid vill finnas, oavsett 
hur det offentligas verksamhet ser ut. Vi menar att Röda Korset, och i viss mån 
Rädda Barnen, kan beskrivas som Mjukvaruleverantören. 

5.2.3 Godhjärtade entreprenören 

Godhjärtade entreprenören är vår typologis motsvarighet till alternativ och 
ersättning, kombinerat med drag av parallell resurs. Dessa transformeras dock till 
att utgöra en aktör med en vilja att tas på allvar och verka professionellt inom 
kommunen, men där majoriteten av arbetsstyrkan utgörs av volontärer. Tamam 
illustrerar denna idealtyp med följande uttalande:  
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  Det finns en växande skara ungdomar i yngre generationer som vill engagera sig 
 i de frågor som folkrörelserna höll på med, men som vill göra det på mer 
 professionellt,  kanske vill jobba med det till och med (Sörnmo, Gustaf). 
 
Denna organisation menar att kommunen inte hängt med utvecklingen och inte ser 
potentialen i social ideell sektor. Godhjärtade entreprenören vill utforma projekt 
tillsammans med det offentliga och därmed ses som en jämlik aktör. I utbyte mot 
att de tillför integrationsarbetet med goda insatser där kommunen inte verkar, 
menar denna organisation att de bör få kommunalt stöd. I denna vilja kan en 
problematik skymtas, vem vågar bita den hand som föder en? (Johansson 
2005:37). Risken finns därmed att den godhjärtade entreprenören blir allt för lik 
kommunen i dess sätt att verka. Vi menar att Tamam kan beskrivas som 
Godhjärtade entreprenören.  
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6  Avslutande diskussion 

Vi började denna uppsats med att påtala att forskare har sagt att kritiska ansatser 
till att analysera förhållanden mellan offentlig och ideell sektor saknas. Vi menar 
att denna uppsats kan ses som ett försök till detta. När vi nu har besvarat studiens 
frågeställningar avslutar vi med en problematiserande diskussion kring den ideella 
sektorns utmaningar och möjligheter i allmänhet och demokratin i synnerhet.  

Kommer välfärdsläkarens eldsjälar att fortsätta brinna? Kommer 
mjukvaruleverantören att finnas tillgänglig i alla kommuner för att leverera 
vänskap och tillhörighet? Kommer den godhjärtade entreprenören få genomslag 
för sin vilja att ses som den professionella, jämlika aktör den vill vara?  Vi vill 
knyta an till statsvetaren Erik Amnå som menar att risken med att ideella 
organisationer knyts allt närmre förvaltningens utförandeled är att grundläggande 
demokrativärden utmanas, så som offentlighet, ansvarsutkrävande och jämlikhet 
(Amnå 2008:161). I avsnitt 2.4 redogjordes för den problembild som Amnå ser 
där den ideella sektorns demokratifunktion försvagas i tre avseenden: för det 
första som kritiskt visionär röst i samhällsdebatten, för det andra som inspirerande 
pionjär i välfärdsproduktionen, för det tredje som en plats där enskilda människor 
kan få erfara individuell politisk frigörelse med inflytande och ansvar (Amnå 
2008:162). Med andra ord, att de sociala ideella organisationerna inte längre 
verkar som i Blennbergers idealtyp avantgarde så som det historiskt gjort (jfr. 
Amnå 2006:3). En utveckling som även styrkts i vår undersökning, där ingen av 
organisationerna innehar rollen som avantgarde. Denna viktiga 
demokratifunktion, att identifiera nya områden som kräver reglering, samt att 
påverka den politiska agendan att få upp ögonen för dessa områden, är en funktion 
som utmanas (Garsten 2005:118 s, 111-122). Det ideella tycks ha transformerats 
från att vara något ljumt, välgörande, till en problemlösande, reaktiv sektor, som 
täcker upp för de luckor som välfärdsstaten inte kan tillgodose (jfr. Amnå 2006:8).   

 Den sociala sektorns framtid rymmer samtidigt många möjligheter, men de 
värden och insatser de kan tillföra i integrationsprocessen (se social ideell sfär, 
figur 1, avsnitt 5.1) kan inte tas för givet. Kärnfrågan i detta sammanhang är om 
den ideella och kommunala interaktionen på integrationsområdet är något 
parallellt växande eller om det är ett nollsummespel där den enas växande insatser 
och engagemang minskar den andras: alltså att den sociala ideellas sektorns 
verksamhet täcker upp där den offentliga sektorn drar sig tillbaka eller inte räcker 
till, och förlitar sig på att det ideella ska täcka upp dessa luckor (jfr. Svedberg 
2001 s. 141-188, Rothstein 1995:113, s. 94-152).  Den oklara 
ansvarsfördelningen, gråzonen som vi menar präglar Lunds kommun kan spås öka 
i framtiden, då regeringens intentioner talar för ökade förväntningar och 
samverkan med ideell sektor i framtiden. Social ideell sektors självständighet och 
värde för demokratin kan således komma att äventyras. 
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Integrationsproblematiken och utanförskapet är något Sverige måste ta på 
allvar, en demokratiutmaning med mål att utveckla solidaritet och medkänsla i ett 
mångkulturellt samhälle. Denna utmaning beskriver Erik Amnå här vara den 
störta som vår demokrati har att ta tag i: 

 
Jag tänker framförallt på utmaningen att lokalt, nationellt och globalt utveckla 
tolerans och respekt tillsammans med medmänniskor som inte är våra 
spegelbilder. Där har vi egentligen väldigt lite träning historiskt sett. Det är därför 
den största demokratiska uppgiften av dem alla. Vår stolta demokratiska historia 
har trots allt mestadels varit en fråga om att öva tolerans inom en jämförelsevis 
homogen medborgarkrets (Amnå 2008:177). 

 
De insatser som de sociala ideella organisationerna gör i Lunds kommun är utom 
tvivel ett steg i rätt riktning. De kompisrelationer, samt den drivenhet och kärlek 
som de sociala ideella organisationerna rymmer, är ett tecken på en vilja till 
förändring.  Men frågan kvarstår: hur långt räcker frivillighet som medel?  
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7 Förslag till framtida forskning 

Vår studies svaghet är dess begränsade generaliserande möjligheter. Fler studier 
kring lokala beroendeförhållanden och relationer mellan kommunal och ideell 
sektor behövs: i andra kommuner och på andra områden. Då studiens resultat 
pekade på skilda problembilder och visioner hos de ideella föreningarna, finns det 
belägg att anta att variationen är stor mellan föreningar i landet. Med detta menar 
vi att om variationen är så stor då vi endast undersökt fyra föreningar, kan den 
även antas vara stor generellt sett. Mer empiriska iakttagelser av detta behövs 
således, med avstamp i ett antagande att ideell sektor är en skiftande 
samhällssektor som tillför olika värden i välfärdssamhället. Vår typologis 
intention är inte att kunna svara för en generaliserbarhet på integrationsområdet, 
utan att förklara kontexten i Lunds kommun. Men eftersom typologin och 
utvecklingslinjerna styrks genom tidigare forskning tycker vi att det finns ett 
värde i att pröva denna i andra kommuner och på andra sociala ideella 
organisationer.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till social ideell sektor 
 
Föreningens arbete med integration 
1. Vad för slags arbete utför ni när det gäller nyanlända och integration? 
 
2. Vad har ni för mål med ert arbete gällandet detta? 
 
3. Kan du berätta lite om hur det kom sig att ni började med 
integrationsverksamhet? 
 
Relation till kommunen 
4. Kan du berätta om vad ni vet om kommunens arbete med integration? 
 
5. Vad är er uppfattning om kommunens arbete med integration? 
 
6. Om ni jämför ert arbete med kommunens arbete med integration, vad finns det 
för likheter och skillnader? 
 
7. Kan du berätta om hur er kontakt och dialog med kommunen ser ut? 
 
8. Har ni utfört något uppdrag för kommunen? 
 
9. Får ni något finansiellt stöd av kommunen? 
Om ja: Innebär det någon form av styrning eller krav på dokumentation från   
kommunens  sida? 

         Om nej: Skulle ni vara intresserade av detta? 
 

10. Om ni skulle få ändra något i relationen med kommunen, vad skulle det vara?  
 
Roll 
10. Vad är anledningen till att ni engagerar er i dessa frågor?  
 
11. Vad är det unika i er verksamhet? 
 
12. Vilken roll när det gäller integration tycker ni att ideella föreningar bör ha? 
 
Påverkan 
13. Arbetar ni med opinion och påverkan i Lunds kommun?  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Flyktingenheten och Socialnämnden 
 

Kommunens arbete med integration 
 

1. Vad för slags arbete utför ni när det gäller nyanlända och integration? 
 
2. Vad har ni för mål med ert arbete gällandet detta? 
 
3. Hur har ert arbete utvecklats genom åren? 
 
4. Vilka anser du vara de relevanta aktörerna på integrationspolitiska området i 
Lunds kommun? 
 
Relation till den sociala ideella sektorn 

 
5. Vi fann länkar till ideella föreningar på er hemsida som beskriver ert 
integrationsarbete. Hur kommer det sig att ni länkar till dessa?  
 
6. Vad vet ni om de ideella föreningarnas arbete med integration? 
 
7. Vad är er uppfattning om de ideella föreningarnas arbete med integration? 
 
8. Vilka likheter och skillnader finns det mellan ert arbete och ideella föreningars 
arbete med integration? 
 
9. Har ni någon kontakt eller dialog med de ideella föreningarna? 
 
10. Utför någon av de ideella föreningarna uppdrag för kommunen? 
 
11. Ger ni något finansiellt stöd till ideella föreningar? Eller till något projekt de 
driver? 
 
Roll 
12. Hur ser ni på de ideella föreningarnas roll gällande integrationsarbete i Lunds 
kommun? 
 
13. Vilken roll när det gäller integration tycker ni att ideella föreningar bör ha? 
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14. Är det nödvändigt med ideella krafter på det integrationspolitiska området i 
Lund? 
 
Sociala ideella sektorns påverkan 
15. Anser ni att någon av de ideella föreningarna påverkar kommunen? 
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