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Sammanfattning 

Den svenska välfärden förknippas ofta med en väl utbyggd trygghetsapparat för landets 

medborgare. Dock har välfärdssystemet allt mer kommit att kritiseras och kritiken baseras 

bland annat på att det stöd och den trygghet som systemet förväntas tillhandahålla, inte är 

tillräckligt. Företrädare från frivilligorganisationer, bland annat generalsekreteraren från 

Riksförbundet barnens rätt i samhället, Göran Harnesk, anser att välfärden är under 

nedmontering och att ansvaret för sociala insatser inom utsatta grupper, till exempel 

våldsutsatta kvinnor och barn i behov av stöd, istället läggs på frivilliga organisationer.  

 

Den svenska regeringen är en socialdemokratisk minoritetsregering och i det 

socialdemokratiska partiprogrammet definieras dess människosyn; ”Människan är en social 

varelse, och som samhällsvarelser är vi alla beroende av varandra./../Frihet, jämlikhet och 

solidaritet är värdeord som ytterst handlar om den enskilda människans liv. Men 

möjligheterna till frihet, jämlikhet och solidaritet skapas i stor utsträckning av villkoren i det 

omgivande samhället. En politik för frihet, jämlikhet och solidaritet handlar därför om att 

skapa strukturer i samhälle och arbetsliv som gör det möjligt för alla samhällets invånare att 

leva fria, jämlika och solidariska.”1 Denna definition överensstämmer väl med den 

kommunitära teorin som baseras på en tanke om det gemensamma bästa och där staten, 

genom den förda politiken, är en viktig aktör som en samlande kraft för dess medborgare. 

Med tanke på den kritik som framförts mot regeringens förda politik i förhållande till de 

politiska intentionerna utgör den kommunitära teorin ett intressant analysverktyg. Den 

socialdemokratiska politiken gällande utsatta barn och kvinnor kan antas kännetecknas av 

kommunitarianism – som betonar det gemensamma bästa. Den kritik som regeringen fått 

grundar sig bland annat i att ansvaret för delar av välfärden, dit stödet för utsatta kvinnor och 

barn torde räknas, istället ligger på frivilligorganisationernas ansvar.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera förhållandet mellan den svenska staten, 

representerad av regeringen, dess medborgare och frivilligorganisationerna med utgångspunkt 

i den kritik som framförts mot den förda politiken rörande välfärden för utsatta kvinnor och 

barn. Uppsatsen inleds med den kommunitära teorin och den svenska regeringens politik, för 

att därefter behandla frivillighetens kännetecken, det sociala kapitalet, staten och 

frivilligorganisationerna. De ideella organisationerna representeras av Barnens rätt i samhället 

                                                 
1 Internet 3. 

 



(BRIS) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). Detta för att 

besvara följande frågeställningar:  

 

• Överensstämmer regeringens kommunitära värderingar med den politik de driver inom 

området utsatta kvinnor och barn?  

• Finns det belägg för påståendet att ansvaret för delar av välfärdspolitiken, i detta fall 

rörande utsatta kvinnor och barn, ligger på frivilligorganisationerna istället för 

staten? Om så är fallet; vilka tendenser finns för det svenska sociala kapitalet - kan 

förändringar i detta ha ett samband med frivilligorganisationernas eventuella ansvar? 

 

Enligt den svenska regeringen är dessa politiska områden, utsatta kvinnor och barn, högt 

prioriterade. Dock visar utredningar och uttalanden från frivilligorganisationerna att så inte är 

fallet; regeringens förda politik får hård kritik. Kvinnor och barn som av olika skäl är i behov 

av stöd och även ibland skydd, torde utgöra två grupper vilka är i behov av den 

trygghetsapparat som välfärden anses utgöra. För att välfärden ska utvecklas och förstärkas 

anser regeringen att villkoret är att alla gemensamt bidrar vilket förutsätter en social 

gemenskap mellan medborgarna, men också i relationen mellan stat och individ. Detta 

framkommer i det faktum att regeringen, i enlighet med kommunitarianismen, ser sig själva 

som förutsättningen för att exempelvis välfärden ska utvecklas och förbättras. Därmed är 

staten, representerad av regeringen, en viktig aktör i den sociala gemenskapen. Detta är ett av 

de kommunitära drag som kan identifieras i regeringens politiska mål och syften. 

Kommunitarianismens ledord är en aktiv stat och en social gemenskap; endast i gemenskap 

med andra kan vi utvecklas och solidaritet är huvudordet i relationerna mellan individerna. 

Riksdag och regering, som i egenskap av statlig makt företräder de dominerande 

värderingarna i samhället, utgör därmed de aktörer som skapar medborgarnas möjligheter att 

agera inom samhället. Underförstått att enskilda individer inte kan agera utan de verktyg som 

regeringen tillhandahåller genom sin politik.  

 

Det svenska engagemanget i frivilliga organisationer har ökat under 1990-talet, vilket enligt 

en av de teorier som uppsatsen bygger på även innebär att det sociala kapitalet har ökat. Det 

sociala kapitalet innebär att mänsklig interaktion skapar ett socialt kapital som är positivt för 

den demokratiska utvecklingen. Detta samtidigt som regeringens politik utsatts för hård kritik, 

vilket kan ses som att det ökande engagemanget kan vara ett uttryck för den uttalade kritiken 

– människor engagerar sig för att skapa ett stöd som inte tillhandahålls av samhället. Det är 

 



positivt att det sociala kapitalet ökar och allt det för med sig, men det borde inte öka på grund 

av att regeringen inte kan ta sitt fulla ansvar. 

 

Den omfattande kritiken mot regeringens arbete visar tydligt att den förda politiken inte är 

tillräcklig. Det talas om ett gemensamt ansvar samtidigt som ansvaret läggs på regionala och 

lokala aktörer, vilket kan leda till stora skillnader vad gäller det erbjudna stödet. Sammantaget 

ger detta en bild av att den välfärd som staten ska tillhandahålla till viss del skapas av ideella 

krafter. Om staten vore den enda aktör som stod för välfärden vad gäller utsatta grupper borde 

också det statliga stödet finnas tillgängligt för alla. Så är inte fallet idag, då det endast finns ett 

fåtal kommunala kvinnojourer och inte någon statlig motsvarighet till BRIS. Det behöver inte 

innebära något negativt att välfärden även skapas av ideella krafter; men staten bör erkänna 

dessa organisationers betydelse och erbjuda ett utökat stöd.  
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1 Inledning 
Den svenska välfärdspolitiken har under det senaste decenniet kommit att utsättas för en stark 

kritik. Generalsekreterare från bland andra Forum för frivilligt socialt arbete, Göran 

Pettersson, Riksförbundet barnens rätt i samhället, Göran Harnesk, och förbundsordförande 

för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Ireen von Wachenfelt, har 

gått samman och kritiserat den svenska regeringens välfärdspolitik i en debattartikel i DN den 

10 november 2003. Bland annat uttrycktes detta: ”Vi ser att vår välfärdsmodell är i en 

allvarlig kris och till stora delar beroende av frivilligorganisationernas insatser. Det gäller 

uteliggare, psykiskt sjuka, missbrukare, brottsoffer och andra utsatta grupper. Men det gäller 

också många andra människor; äldre och deras anhöriga, ensamstående föräldrar och barn. 

Dessa grupper utestängs allt oftare från folkhemmets grundskydd och är helt utlämnade till 

frivilligorganisationernas och enskilda individers engagemang. Utan frivilligorganisationernas 

insatser hade ytterligare flera tusen människor hamnat i svår nöd.”2  

 

Den svenska välfärdsstaten – ett ofta använt begrepp, men vad är dess egentliga innebörd? En 

definition av välfärdsstat innebär ett offentligt, omfattande system som ska utgöra en garant 

för befolkningens säkerhet sett ur ett hälsomässigt, socialt, och ekonomiskt perspektiv. 

Myndigheterna inom staten tar ansvaret för att befrämja och skydda välfärden genom 

lagstiftning. Denna lagstiftning kan bland annat innebära en garanti för inkomst, ibland 

kombinerat med tjänster och olika stöd till enskilda individer vid till exempel arbetslöshet, 

sjukdom och arbetsskador.3 Dagens stater har ofta höga krav på sig från sin befolkning att 

skapa en utveckling där välfärden ständigt ökar. Om staten inte uppfyller de ställda 

förväntningarna kan det därmed uppstå en utveckling där de enskilda individerna tvingas 

skapa egna lösningar på problemen.4 Medborgarnas förväntningar kan ha skapats av 

traditionella politiska utopier och ideologier,5 till exempel den socialdemokratiska ideologin 

som bland annat innefattar en generell välfärdspolitik.6  

 

Den nuvarande regeringen i Sverige är socialdemokratisk. I sitt partiprogram, under rubriken 

”solidaritet”, finns denna definition av människan och samhället: ”Människan är en social 

varelse, och som samhällsvarelser är vi alla beroende av varandra. Det är i samspelet med 

                                                 
2 Internet 1. 
3 Statsvetenskapligt lexikon, 1997. 
4 Boström, Forssell, Jakobsson, 2004. 
5 aa 
6 Internet 2. 
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andra som människor utvecklas som individer, känslomässigt och intellektuellt. Det är i 

samverkan med andra som människor bygger det samhälle, som formar villkoren för den 

enskildes liv. Detta ömsesidiga beroende nödvändiggör en ömsesidig hänsyn och respekt, och 

detta är solidaritetens kärna./../Frihet, jämlikhet och solidaritet är värdeord som ytterst handlar 

om den enskilda människans liv. Men möjligheterna till frihet, jämlikhet och solidaritet 

skapas i stor utsträckning av villkoren i det omgivande samhället. En politik för frihet, 

jämlikhet och solidaritet handlar därför om att skapa strukturer i samhälle och arbetsliv som 

gör det möjligt för alla samhällets invånare att leva fria, jämlika och solidariska.”7 Detta är 

drag som även går att återfinna inom kommunitarianismen; vad som anses vara det goda i 

livet kan inte utvecklas och skapas av enskilda individer, där av betoningen på det 

gemensamma och den aktiva staten.8  

 

Regeringens förda politik rörande utsatta grupper i samhället får således kritik av flera 

svenska frivilligorganisationer. Frivilligorganisationer är ett exempel på utomstående aktörer 

som kan verka inom samma område som staten. Organisationer utformade som 

frivilligorganisationer bygger på en princip om ett frivilligt9 deltagande och medlemskap. De 

uppstår kring gemensamma intressen rörande sociala, politiska och kulturella förhållanden.10 

Det engagemang som finns kring bildandet och deltagandet i frivilligorganisationer kan ses 

som ett uttryck för en individualisering och ett annorlunda förhållande gentemot staten.11 

Robert D Putnam argumenterar i sin bok Den ensamme bowlaren (2001) att interaktionen 

mellan människor skapar ett socialt kapital. Detta kapital påverkar demokratin i samhället. 

Den sociala gemenskap som betonas inom det kommunitära kan sammankopplas med det 

sociala kapital som Putnam presenterar. Inom kommunitarianismen anses den sociala 

gemenskapen skapa de förutsättningar som krävs för att samhället ska utvecklas – Putnam 

menar att den sociala interaktionen skapar ett socialt kapital som i sig är en förutsättning för 

demokratin i samhället.  

 

Denna uppsats fokuserar på barn och kvinnor som på grund av olika orsaker är i behov av 

stöd, hjälp och i vissa fall skyddat boende. Kritiken från de frivilligt engagerade grundar sig i 

                                                 
7 Internet 3. 
8 Kymlicka, 1999. 
9 Frivillighet: Den frivilliga handlingen antas vara en handling som sker genom individens fria vilja. Individen 
har själv valt att utföra sin handling, den sker oombett och spontant. Det obligatoriska eller påtvingade utgör 
motsatsen. (Boström, Forssell (red.), 2004. 
10 Statsvetenskapligt lexikon, 1997. 
11 Boström, Forssell, Jakobsson, 2004. 
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första hand på att frivilligorganisationerna allt mer kommit att ta över det som egentligen 

anses vara statligt ansvar för den enskilda individen. Stämmer detta påstående och vad kan 

följderna i sådana fall bli? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att analysera förhållandet mellan den svenska staten, representerad av 

regeringen, dess medborgare och frivilligorganisationerna med utgångspunkt i den kritik som 

framförts mot den förda politiken rörande välfärden för utsatta kvinnor och barn. Dessa 

frågeställningar kommer att diskuteras: 

 

• Överensstämmer regeringens kommunitära värderingar med den politik de driver 

inom området utsatta kvinnor och barn? 

• Finns det belägg för påståendet att ansvaret för delar av välfärdspolitiken, i detta fall 

rörande utsatta kvinnor och barn, ligger på frivilligorganisationerna istället för staten? 

Om så är fallet; vilka tendenser finns för det svenska sociala kapitalet - kan 

förändringar i detta ha ett samband med frivilligorganisationernas eventuella ansvar? 

 

1.2 Teorianknytning 

Kommunitarianismen betonar det gemensamma bästa eftersom det som kännetecknar det 

goda i livet inte kan upptäckas eller förverkligas av den enskilde individen. Betydelsen av det 

sociala sammanhanget utgör därmed en påtaglig del i den kommunitära teorin; mellan 

individerna anses det finnas en naturlig samhörighet, närhet och en samling värderingar som 

är gemensamma. Det är statens uppgift att sammanställa individernas åsikter om vad det goda 

kan tänkas vara.12  

 

Teorin om det sociala kapitalet baseras på en tanke om att mänsklig interaktion skapar ett 

socialt kapital. Detta kapital kan uppstå i olika situationer och ha olika användningsområden; 

relationer inom familj, släkt och föreningar är alla exempel på olika former av socialt kapital. 

Ett värde skapas genom de olika sociala nätverk som individerna ingår i, därmed resulterar 

det sociala kapitalet och samhällsengagemanget i ett ansvarsfullt handlande och ömsesidiga 

förpliktelser. Det samhälle som karaktäriseras av en generell ömsesidighet är därmed mer 

                                                 
12 Statsvetenskapligt lexikon, 1997. 
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effektivt än ett samhälle präglat av misstro. Detta innebär att det sociala kapitalet påverkar 

demokratin i samhället.13

 

1.3 Metod och material 

Amitai Etzioni och Charles Taylor anses som två av de mest kända kommunitärerna av idag.14  

Etzioni, fil dr i sociologi, refereras även ofta som en av förgrundsgestalter inom den 

kommunitära rörelsen. Han grundade 1990 ”the Communitarian Network” som arbetar för att 

stärka de sociala, moraliska och politiska fundamenten i samhället.15 Charles Taylor är 

kanadensisk politisk filosof och professor eremitus.16 Will Kymlicka är professor i filosofi 

och arbetar för närvarande med politisk filosofi vid Queens universitet i Kanada,17 samt är 

ordförande för ”The American Society for Political and legal Philosophy”.18  Han har i sin 

internationellt uppmärksammade bok Modern politisk filosofi (1999) granskat olika 

teoribildningar, däribland kommunitarism.19 Grunden i den följande presentationen utgörs av 

Kymlickas redogörelse för den kommunitära teorin, men med inslag av Etzionis och Taylors 

åsikter. Detta för att förtydliga och förstärka det presenterade materialet. Amiati Etzioni 

åsikter baseras främst på hans egen hemsida och det kommunitära nätverkets hemsida. Detta 

eftersom det ger en aktuell bild av kommunitarismen idag. Charles Taylor citeras främst från 

Communitarianism and Individualism (1995) där Taylor medverkar som artikelförfattare.  

 

Kapitlet om det sociala kapitalet baseras enbart på Robert D. Putnam eftersom han anses vara 

en av pionjärerna inom det forskningsområdet, och har författat en bok Den ensamme 

bowlaren (2001) som har åtnjutit stor uppmärksamhet internationellt. Boken behandlar 

huruvida deltagande i föreningsliv påverkar det sociala kapitalet och i förlängningen 

demokratin. Putnams fokus ligger på det amerikanska samhället och en slutsats är att 

medborgarna i allt mindre utsträckning engagerar sig i frivilligorganisationer vilket leder till 

ett minskat socialt kapital. Detta innebär, enligt Putnam, att demokratin påverkas negativt.  

 

 

 

                                                 
13 Putnam, 2001. 
14 Internet 4. 
15 Internet 5. 
16 Internet 6. 
17 Internet 7. 
18 Internet 8. 
19 Kymlicka, 1999. 
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Magnus Boström, fil doktor i sociologi20 och en av redaktörerna för Den organiserade 

frivilligheten (2004), utgör den del av litteraturen som berör frivilligorganisationerna. 

Frivilligorganisationens uppbyggnad; vad som är utmärkande för en sådan och 

medlemmarnas intentioner är det centrala i redogörelsen. Detta sammankopplas genom att 

granska regeringens förda politik och målsättningar rörande de nämnda utsatta grupperna. 

Analysen bygger på statistik över svenskarnas eventuella engagemang i frivilliga 

organisationer, som antas skapa ett socialt kapital. Går det att skönja tendenser till ett 

eventuellt samband mellan ett påstått ändrat ansvarsförhållande mellan stat och 

frivilligorganisationer och förändringar i det frivilliga engagemanget? 

 

BRIS, Barnens rätt i samhället, och ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 

i Sverige, är de två aktörer som representerar frivilligorganisationerna. BRIS riktar sig främst 

till barn, medan ROKS är en så kallad paraplyorganisation för kvinno- och tjejjourer vars 

arbete går ut på att erbjuda stöd och ibland även skyddat boende för kvinnor som av olika skäl 

är i behov av stöd. ROKS och BRIS arbete; deras syften, resultat och finansieringar utgör en 

viktig del i granskningen av relationen mellan staten, det vill säga regeringen, och 

frivilligorganisationerna. Regeringens politik och målsättningar rörande det valda området, 

kvinnor och barn i behov av stöd, utgör en naturlig del i denna del. Utredningar som gjorts 

angående frivilligorganisationernas relation till staten, statistik som bland annat beskriver 

ekonomin för dessa organisationer och det statliga bidraget kommer också att användas.  

 

Internetkällorna dominerar eftersom regeringens politik, BRIS och ROKS, utredningar och 

aktuell statistisk inte i samma utsträckning finns att tillgå inom den skrivna litteraturen. 

Regeringens hemsida utgör en stor källa till material, samt de hemsidor som tillhör de två 

frivilligorganisationer som använts i studien; BRIS och ROKS.  

 

1.3.1 Källkritik 

Avsnittet rörande kommunitarianismen baseras som tidigare nämnts på den politiske filosofen 

Will Kymlicka samt kommunitärerna Amitai Etzioni och Charles Taylor. Kymlickas 

deltagande kan ifrågasättas eftersom han inte är en uttalad kommunitär. Detta bör dock inte 

utgöra ett problem eftersom Kymlickas bok Modern politisk filosofi (1999) är avsedd som en 

introduktion till en rad politiska filosofier och bör därför också betraktas som en sådan också. 

                                                 
20 Internet 9. 
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Avsnittet har dock kompletterats med kommunitärerna Etzionis och Taylors åsikter för att 

understryka det som Kymlicka redogjort för.  

 

Robert D Putnams bok Den ensamme bowlaren (2001) behandlar det sociala kapitalet i det 

amerikanska samhället. Eftersom det är det svenska samhället som granskas i denna uppsats 

och att det finns uppenbara skillnader mellan det svenska och det amerikanska samhället kan 

en viss problematik uppkomma. Detta undviks i möjligaste mån genom att endast beskriva 

hur Putnam anser att det sociala kapitalet uppkommer och vilken samhällelig påverkan det 

kan medföra, inte det amerikanska samhällets utveckling eller dylikt. Kärnan i det sociala 

kapitalet appliceras på svenska förhållanden, och därmed torde problematiken ha minimerats. 

 

Den svenska regeringens politik är bland annat hämtad från det socialdemokratiska 

partiprogrammet, vilket bör utgöra en av de mest tillförlitliga källorna. Urvalet av de politiska 

syften och målen rörande utsatta kvinnor och barn är subjektivt i så motto att endast vissa 

delar presenteras. Detta kan dock motiveras med att en av frågeställningarna berör 

regeringens politik och de eventuella kommunitära drag som går att återfinna i detta. Därmed 

är syftet att bland annat undersöka värderingar rörande vissa politiska områden. 

 

BRIS och ROKS verksamheter granskas både ekonomiskt och utifrån deras egen kritik mot 

regeringens målsättningar och faktiska handlingar. Även statliga utredningar, uttalanden från 

Socialstyrelsen och material från Det nationella rådet för kvinnofrid används som underlag för 

vad som sker med regeringens politik i praktiken. Målsättningen är att underlaget ska ge en 

bred bild av den undersökta problematiken.  

 

Internetkällorna i uppsatsen är många, och det medför ett annorlunda förfarande än med 

litteraturen. Internetkällor bör betraktas med en viss skepsis, och har valts med omsorg för att 

så långt som möjligt garantera tillförlitliga uppgifter. Det samma gäller för statistiken som 

presenteras; målet är att fakta och siffror i möjligaste mån ska kunna betraktas som 

tillförlitliga. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avser att behandla relationerna mellan stat, medborgare och frivilligorganisation 

med utgångspunkt i den kritik som framförts mot regeringens politik. Förhållandet mellan stat 

och medborgare har begränsats till att analyseras utifrån en teori; kommunitarianism, eftersom 
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ett av syftena är att definiera de kommunitära drag som eventuellt går att återfinna i den 

svenska regeringens politik. Den sociala gemenskap som betonas inom det kommunitära kan 

sammankopplas med det sociala kapital som Robert Putnam presenterar. Inom 

kommunitarianismen anses den sociala gemenskapen skapa de förutsättningar som krävs för 

att samhället ska utvecklas – Putnam menar att den sociala interaktionen skapar ett socialt 

kapital som inverkar på den samhälleliga utvecklingen.  

 

Regeringens politik har granskats med fokus på de valda problemområdena; utsatta kvinnor 

och barn, men även deras syn på det svenska samhället. Det kommunala ansvarsområdet har i 

möjligaste mån begränsats, vilket kan orsaka en del frågor. Uppsatsens syfte är att analysera 

förhållandet mellan den svenska staten, representerad av regeringen, dess medborgare och 

frivilligorganisationerna med utgångspunkt i den kritik som framförts mot den förda politiken 

rörande välfärden för utsatta kvinnor och barn. Utifrån detta perspektiv kan kommunerna 

sägas utgöra en mellanhand, den som utför. Tyngdpunkten ligger på hur politiska beslut och 

målsättningar på makronivå kan påverka individen på mikronivå. 

 

Relationen mellan stat och frivilligorganisationer är desto mer komplex. Förhållandet mellan 

dessa kommer därför att beskrivas och analyseras utifrån vad som framkommer från de 

berörda aktörerna, det vill säga den svenska staten och två frivilligorganisationer som genom 

sin verksamhet får exemplifiera denna relation; BRIS – Barnens rätt i samhället, och ROKS – 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Dessa har valts eftersom de 

representerar frivilliga organisationer som arbetar för att stödja utsatta kvinnor och barn; de 

två samhällsgrupper som problemställningarna kretsar kring. Eftersom den ena 

frivilligorganisationens syfte är att stödja utsatta kvinnor kan frågan uppkomma om inte en 

feministisk teori borde inkluderas. Detta kan dock försvaras med att det inte i första hand är ur 

ett könsperspektiv som frågorna ställs.   
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2 Staten och medborgaren 

Den inledande frågeställningen ”Överensstämmer regeringens kommunitära värderingar med 

den politik de driver inom området utsatta kvinnor och barn?” behandlas med hjälp av den 

kommunitära teorin med fokus på statens roll och synen på individen. Därefter följer den 

svenska regeringens politik rörande statens roll och medborgarnas roll i samhället, vad som 

förväntas av dem enligt den socialdemokratiska politiken, men även vad socialdemokratin 

ämnar göra för sina medborgare.  

 

2.1 Kommunitarianism  

Det är främst tre personer som figurerar i följande avsnitt om kommunitarianismen; Amitai 

Etzioni, Charles Taylor och Will Kymlicka. Amitai Etzioni, fil dr i sociologi, refereras ofta 

som en av förgrundsgestalter inom den kommunitära rörelsen.21 Will Kymlicka är professor i 

filosofi22 och har i sin internationellt uppmärksammade bok Modern politisk filosofi (1999) 

granskat olika teoribildningar, däribland kommunitarism.23  

 

2.1.2 Synen på staten  

Den kommunitära politiken verkar för det gemensamma bästa, och de individuella 

preferenserna som finns i ett samhälle är inte det som ligger till grund för vad som anses vara 

det gemensamma bästa. Det är statens uppgift att stimulera individerna så att deras 

föreställningar om vad som anses viktigt i livet överensstämmer med det som samhället 

förordar som gemensam livsstil. Det som kännetecknar det goda i livet kan inte upptäckas 

eller förverkligas av den enskilde individen. Det är istället statens uppgift att sammanställa 

individernas åsikter om vad det goda kan tänkas vara. Denna sammanställning bör sedan 

presenteras för medborgarna för att låta dem avgöra vilka alternativ som anses vara bäst, det 

vill säga de alternativ som bäst kännetecknar det goda livet. Politiken anses därmed ha respekt 

för individens självbestämmande i den meningen att den möjliggör en djupare förståelse för 

individuella sociala roller.24  

 

Amitai Etzioni anser att samhället karaktäriseras av två faktorer; ett sorts nätverk av relationer 

mellan individer, och dessa relationer överkorsar och förstärker varandra. Den andra faktorn 

utgör ett mått på individernas engagemang rörande normer, värderingar, identitet och 
                                                 
21 Internet 4. 
22 Internet 7. 
23 Kymlicka, 1999. 
24 aa 

 8



gemensam historia.25 Medborgarna i ett samhälle delar därför en känsla för vad som utgör det 

gemensamma bästa. Om staten är neutral resulterar detta i att den gemensamma känslan 

uppluckras och därmed också medborgarnas förståelse för de uppoffringar de måste göra för 

välfärdsstaten. Om det istället finns en högt värderad och gemensam syn på hur livet bör 

levas, får staten legitimitet och blir en källa till identifikation för medborgarna. Den politik 

som ska föras för det gemensamma bästa bör utformas så att alla medborgare kan tillägna sig 

dem. På så sätt utgör den kommunitära politiken en faktor som förenar människor. 

Gemensamma riktlinjer för alla anses därmed skapa en legitimitet bland alla grupper i 

samhället.26  

 
2.1.3 Synen på individen 

Kommunitarianism innebär, enligt Amitai Etzioni, att det som är bäst för individerna bestäms 

av samhället. Detta är både legitimt och nödvändigt, enligt Etzioni. Skolan, familjen och 

frivilliga sammanslutningar, som alla är del av samhället, upprätthålls genom de så viktiga 

sociala och historiska värderingarna.27

 

Förhållandet mellan samhället och det egna jaget är en viktig del i den kommunitära teorin. 

Eftersom jaget anses vara ”inbäddat” i de samhälleliga funktionerna kan det enligt Etzioni ses 

som att samhället begränsar individerna. Men istället är det så att de människor som är väl 

integrerade i samhället har bättre förutsättningar att agera på ett förnuftigt sätt. Dock påpekar 

Etzioni att jaget kan försvagas om det sociala trycket blir för starkt. 28

 

Individen ska upptäcka vem hon är; ”Den delade strävan efter ett gemensamt mål är inte ett 

sammanhang de väljer /.../ utan en bindning som de upptäcker.”29 Medborgarna i samhället 

upptäcker vad som anses vara värdefullt och erkänner detta som riktigt. Genom upptäckten av 

vilka vi är, får vi också reda på vilka mål vi bör ha. Alla individer har ett antal olika roller 

som utgör dennes person. Dessa roller måste tydas eftersom de anger vad som är värdefullt i 

livet. Det går inte att påstå att rollerna är meningslösa för individen eftersom jaget inte anses 

finnas utan dem - jaget utgörs av målen. För de medborgare som inte har sina livsmål klara 

för sig utgör staten en garant för att det ska finnas ett antal alternativ att välja mellan. Dessa 

består alla i någon mening av det som utgör det gemensamma bästa. Den sociala miljön, som 
                                                 
25 Internet 11.  
26 Kymlicka, 1999. 
27 Internet 11.  
28 aa  
29 Kymlicka, 1999, s 216. 
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anses vara oumbärlig för självbestämmandet, kan inte skyddas av en neutral stat. Vår förmåga 

att kunna välja det alternativ som representerar det goda kan enbart komma till stånd i ett 

samhälle som upprätthålls av en politik för det gemensamma bästa.30 Charles Taylor anser att 

vi som individer borde räkna med att våra egna tankar kan vara fel. Därför är det enda rätta att 

lära av varandra och därmed ta del av andras ”moraliska universum”.31

 

Vår identitet kan endast upprätthållas om vi lever i ett särskilt sorts samhälle, därför anser 

Charles Taylor att individerna bör ha ett intresse och engagemang för hur samhället 

utformas.32 Sociala institutioner i form av skola, familj, samhällen och grupperingar i 

samhället, till exempel frivilligorganisationer, är en annan viktig faktor inom 

kommunitarianismen. Den familj vi föds in i har en social roll, vilket enligt Etzioni innebär att 

det är familjens uppgift att inleda utvecklingen av moraliska jaget genom att introducera olika 

värderingar. Därefter är det skolans roll att vidareutveckla det jaget hos individen, men också 

kompensera det som familjen eventuellt inte har fullgjort.33 Enligt Taylor definieras 

individernas identitet alltid delvis i vår interaktion med andra.34

 

Kommunitarismens betoning av det sociala sammanhanget innebär att en av förutsättningarna 

för en vital demokrati anses vara frivilliga organisationer i det civila samhället. Mellan alla 

individer anses det finnas en naturlig samhörighet, en närhet och en samling värderingar som 

är gemensamma.35 Om fullständig frihet däremot skulle råda uppstår ett tomrum och ingen 

handling skulle vara värd att utföra. Jaget skulle sakna avsikter eftersom en total frihet 

innebär att karaktären försvinner. Den situation som vi för tillfället befinner oss i anger vilka 

mål vi bör ha, och detta är något som varje individ måste godta. Om vi skulle sträva efter 

självbestämmande innebär det även att de värden som anses vara gemensamma, kommer 

avvisas eftersom de anses som godtyckliga. Det är då enbart viljan till makt som kommer 

bestå.36  

 

 

                                                 
30 Kymlicka, 1999. 
31 Internet 10. 
32 Avineri, de-Shalit (red.), 1995. 
33 Internet 11.  
34 Avineri, de-Shalit (red.), 1995. 
35 Statsvetenskapligt lexikon, 1997. 
36 Kymlicka, 1999. 
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Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den kritik som regeringen fått för sin 

välfärdspolitik avseende kvinnor och barn i behov av stöd behandla huruvida de kommunitära 

inslagen i regeringens politik kan relateras till deras verkliga ageranden inom berörda 

områden. Den svenska staten, som i uppsatsen representeras av regeringen, granskas i så 

motto att dess målsättningar och politiska ståndpunkter rörande synen på individen, särskilt 

kvinnor och barn, redovisas. Detta för att definiera de kommunitära drag som antas finnas i 

den socialdemokratiska regeringens politik.  

 

2.2 Socialdemokratin i Sverige 

Den svenska socialdemokratin har anor mer än hundra år tillbaka i tiden; redan 1889 bildades 

det socialdemokratiska arbetarpartiet.37 Under större delen av 1900-talet har 

socialdemokraterna befunnit sig i regeringsställning,38 och sedan 2002 har Sverige en 

socialdemokratisk minoritetsregering.39 Detta innebär att regeringen inte har en majoritet av 

rösterna i riksdagen och därför måste få stöd av andra partier vid omröstningar för att kunna 

driva igenom sin politik. Nuvarande så kallade stödpartier är vänsterpartiet och miljöpartiet.40  

 

De svenska socialdemokraterna vill att samhället ska utformas med tanke på alla individers 

lika värde och de demokratiska idealen. Det solidariska samhället, jämlika och fria människor 

är målsättningen för den demokratiska socialismen. Den individuella friheten innebär rätten 

att bestämma över det egna livet, möjlighet att påverka samhället och den egna 

utvecklingen.41  

 

Friheten är en förutsättning för jämlikhet. Detta innebär att alla individer ska ha samma 

förutsättningar att forma sina liv, en jämlikhet, trots olika utgångslägen. De olikheter som 

finns mellan individerna ska enligt socialdemokraterna inte resultera i att inflytandet och 

makten blir ojämnt fördelade, eller att det sker en över- och underordning bland olika 

människor. Jämlikheten och friheten innebär därmed både kollektiva lösningar och 

individuella rättigheter. Denna kombination är en förutsättning för att skapa det 

”gemensamma bästa” vilket i sin tur är basal för den enskilde individens liv och potential.42  

 
                                                 
37 Internet 14. 
38 Internet 15. 
39 Internet 13. 
40 aa 
41 Internet 3.  
42 aa  
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Den socialdemokratiska synen på människan är att denne är en ”social varelse som utvecklas 

och växer i samspel med andra”43. Enbart genom en gemenskap med andra kan välfärden för 

enskilda individer komma till stånd. Solidaritet är därför en förutsättning för det gemensamma 

bästa; genom solidaritet skapas en sammanhållning eftersom individerna inser att det råder ett 

interdependent förhållande mellan dem, det vill säga ett ömsesidigt beroende. Skyldigheter 

och möjligheter ska vara lika för alla, solidaritet till andra förhindrar inte individens egna 

framgångar eller utveckling.44  

 

De främsta politiska målen är rättvisa och solidaritet mellan generationer, men även mellan 

länder. De behov som finns i dagens svenska samhälle ska tillgodoses utan att påverka 

möjligheten för framtida generationer att uppfylla sina behov, och detta sker bäst i ett 

demokratiskt samhälle. Regeringen definierar vidare sig själva och riksdagen som de som 

skapar förutsättningarna för en bra välfärd, en hållbar miljö och tillhandahåller möjligheter för 

aktörerna i samhället att arbeta för en stark tillväxt. Genom de beslut som riksdagen fattar och 

regeringens förda politik skapas dessa förutsättningar.45  

 

2.2.1 Hållbar social utveckling 

Den förda politiken grundas på synen om alla människors lika värde, där den enskilde 

individens utveckling styrs av hennes egna förutsättningar. Medborgaren anses ha viljan och 

förmågan att påverka, att delta och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Oavsett etnisk, 

kulturell eller socioekonomisk tillhörighet och kön menar regeringen att alla medborgare 

innehar likadana möjligheter. De val som den enskilde individen gör och de aktiviteter denne 

väljer att delta i inverkar på ett stort antal faktorer som rör hälsa, produktions- och 

konsumtionsmönster, demokrati och inflytande etc. Regeringen anser även att varierande 

erfarenheter är ett måste för att nödvändiga förändringar ska kunna genomföras och därför bör 

alla individer delta. Avsaknaden av integration, jämställdhet och jämlikhet i ett samhälle 

innebär därför ett samhälle utan någon som helst hållbarhet. Erfarenheter sprungna ur etnisk 

eller social bakgrund och kön kan ge differentierade infallsvinklar och lösningar på olika 

problem som det svenska samhället står inför. Den sociala hållbara utveckling som regeringen 

strävar efter kräver därmed en ökad integration och jämställdhet, dessutom är faktorer som 

ekonomisk tillväxt, bra folkhälsa och en hälsosam miljö också förutsättningar för den hållbara 

                                                 
43 Internet 3.  
44 aa 
45 Internet 1. 
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utveckling som regeringen eftersträvar. Därför är det av stor vikt för den samhälleliga 

utvecklingen att folkhälsan gynnas och förbättras.46

 

Skatten som medborgarna betalar in till staten är nödvändiga för att gemensamma 

verksamheter ska kunna finansieras och nyttjas. Dessutom skapar skatterna en ekonomisk 

utjämning mellan medborgarna där de som har mer bidrar till dem som har mindre.47 

Socialförsäkringarna finansieras därmed gemensamt av alla, och försäkringarna bör även vara 

folkligt förankrade. Den svenska regeringens syn på välfärd är därmed att den ska vara lika 

för alla och finansieras efter medborgarnas betalningsförmåga.48  

 

2.3 Sammanfattning 

Den socialdemokratiska politiken har således ett flertal kommunitära drag; bland annat 

betonas solidariteten som en avgörande faktor för att åstadkomma det gemensamma bästa 

som anses vara grundläggande för varje enskild individ. Även den kommunitära teorin 

innefattar en strävan efter det gemensamma bästa, detta skapas enbart inom en gemenskap. 

Den enskilde individen kan inte upptäcka eller förverkliga detta på egen hand, vilket även den  

socialdemokratiska politiken antyder när solidariteten framhålls.  

 

Staten bör enligt kommunitarianismen sammanställa vad medborgarna anser vara det goda i 

livet är, därefter ska medborgarna avgöra vilka av de presenterade alternativen som bäst 

exemplifierar det goda. Detta innebär att politiken har en respekt för det individuella 

självbestämmandet. Regeringens syn på problemlösningar är att dessa bäst uppnås genom en 

mångfald av bland annat social bakgrund. Samtidigt uttrycks att den individuella utvecklingen 

beror på de förutsättningar som individen har, vilket kan tolkas som att förutsättningarna 

beror på de olika rollerna som i sin tur anger de individuella målen.  

 

Statens uppgift enligt den kommunitära teorin är att bidra till en stimulans hos de enskilda 

individerna så att deras preferenser över vad som anses vara viktigt i livet är 

överensstämmande med det som staten förordar som det gemensamma bästa. Medborgarna 

kan därmed identifiera sig med staten och detta anses bidra till en legitimering av staten. En 

neutral stat innebär istället att gemenskapen bland medborgarna försvinner och att de därmed 

                                                 
46 Internet 16. 
47 Internet 17. 
48 Internet 18. 
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inte heller har någon förståelse för de uppoffringar som de bör göra för att upprätthålla 

välfärdsstaten.  

 

Regeringen och riksdagen anses av socialdemokraterna som de aktörer som utgör själva 

förutsättningen för välfärden. Detta sker genom den politik som socialdemokraterna 

förespråkar. Endast i gemenskapen med andra individer kan välfärden skapas – i likhet med 

den kommunitära teorin. De val som den enskilde individen gör påverkar bland annat 

inflytandet i samhället och utvecklingen för demokratin – detta påpekar både 

kommunitarianismen och socialdemokraterna. Individen förutsätts också ha en vilja att ta 

ansvar för samhällsutvecklingen. Stor vikt läggs därmed vid de val som individen gör 

eftersom dessa anses ha en stor inverkan på både demokrati, produktions- och 

konsumtionsmönster etc. Eftersom den socialdemokratiska regeringen anser att varierande 

erfarenheter är viktigt när förändringar ska ske bör också alla individer delta; det samhälle 

som saknar integration och jämlikhet har heller ingen social hållbarhet. Individen förutsätts ha 

ett samhälleligt intresse och vilja att ta ansvar för denna utveckling. Samtidigt är det regering 

och riksdag som utgör förutsättningen för en fungerande välfärd, och därmed också de som 

reglerar individernas möjlighet att påverka sin tillvaro. Endast i gemenskap med andra kan vi 

utvecklas, och solidaritet är huvudordet i relationerna mellan individerna.  

 

Att alla individer bör delta i strävan mot gemensamma mål är ett kommunitärt drag; de 

kommunitära anser att det finns givna mål som hör ihop med de roller som individerna 

upptäcker. De givna målen är något som alla bör sträva efter – även regeringen menar att alla 

bör delta för att förändringar, och målen, ska uppnås.  

 

Kommunitarianismen, den svenska staten, representerad av regeringen, och dess politik har i 

detta första led presenterats. I följande avsnitt redogörs relationerna mellan individen och 

frivilligorganisationen, därefter presenteras Robert D Putnam och hans tes om det sociala 

kapitalet. 
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3 Individen och frivilligorganisationen 
Kommande kapitel innefattar frivilligorganisationens kännetecken, dess roll i samhället, 

medlemmens rättigheter och skyldigheter. Detta för att understryka vad som särskiljer en 

frivilligorganisation, dess medlemmar och syften. Därefter följer en redogörelse för det 

sociala kapitalet – hur och varför det uppkommer samt vilken påverkan det kan ha på 

samhället. Antagandet är att det skapas ett socialt kapital i människors interaktion, därmed 

skapas ett socialt kapital genom frivilligorganisationerna.  

 

3.1 Frivilliga organisationer i dagens Sverige 

De ideella verksamheter som dominerar i Sverige idag kännetecknas av sociala insatser 

utförda av olika former av folkrörelser. Ideellt arbete utförs av individer från alla 

samhällsnivåer, men under 1990-talet blev det tydligare att utbildningsnivån hos den enskilde 

kom att spela en större roll. Detta innebar att sannolikheten för att en person skulle engagera 

sig ideellt ökade ju högre utbildning denne hade. Omvänt kan det också konstateras att de som 

inte arbetar ideellt oftare har lägre inkomst, lägre utbildningsnivå, lever i större städer och 

vars föräldrar inte har engagerat sig ideellt.49

 

Termen ideellt arbete anses anknyta till det språkbruk som formats av folkrörelserna, och 

avser det obetalda arbete som genomförs inom olika föreningar och organisationer. Ideella 

organisationer innefattar bland annat stiftelser, föreningar och riksorganisationer som inte i 

första hand har ett privat vinstintresse. Detta faktum innebär inte automatiskt att det enbart är 

ideella, oavlönade arbetsinsatser som driver verksamheten. Termerna ideell och frivillig är 

synonymer, vilket innebär att även frivilligsektor och ideell sektor är synonyma.50  

 

3.2 Frivillighetens kännetecken 

Att bli medlem i en frivilligorganisation är något som individen själv antas välja, och det för 

att individens egna övertygelser och intressen överensstämmer med organisationens. Att gå in 

och ur en organisation är även det en frivillig handling för en medlem, och enbart detta utgör 

ingen skillnad mot till exempel en anställning inom ett företag. Vad som anses vara det 

speciella med en frivilligorganisation är att dess medlemmars förvärvsarbete inte anses styras 

av någon form av ekonomiskt tvång. Dessutom innebär det att en medlem av en 

frivilligorganisation själv kan välja om, och vilka, aktiviteter hon vill delta i. Återigen kan en 
                                                 
49 Internet 19. 
50 aa  
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jämförelse göras med en anställning där den anställde har formella skyldigheter att åta sig och 

genomföra vissa uppgifter. Den verksamhet som frivilligorganisationen bedriver, och dess 

mål, bör överensstämma med de mål och intentioner som den enskilde medlemmen har.  

 

Något som utmärker frivilligorganisationerna är att dessa är ett resultat av gemensamma 

intressen bland ett antal människor som vill bedriva en särskild form av verksamhet. 

Dessutom är det organisationens medlemmar som i varierande grad skapar de resurser som är 

nödvändiga för arbetet, till exempel genom arbetsinsatser och bidrag. En annan särskiljande 

faktor mellan frivilligorganisationen och andra former av organisationer är de skillnader i 

motiv som finns bland respektive medlemsgrupp; det ideella är det unika för en 

frivilligorganisation. Om individen får betalt är det oftast det som motiverar till handlingen 

och inte meningen med handlingen.51  

 

3.2.1 Ideella, ekonomiska föreningar och federationer/metaorganisationer 

Frivilligorganisationer är juridiskt sett i första hand ekonomiska eller ideella föreningar. En 

ekonomisk förening är ett mellanting av ett företag och en frivilligorganisation och därför kan 

även vissa principer om frivillighet upphöra att gälla. Dock behöver det inte vara så att det 

enbart är det ekonomiska som driver en förening, utan en kombination mellan olika mål kan 

uppstå. Frivilligorganisationer vars sammansättning även innefattar andra organisationer 

kallas federationer eller metaorganisationer. Likheten mellan en frivilligorganisation och en 

metaorganisation är att de organisationer som är medlemmar är det av fri vilja. Dessutom har 

organisationerna rätt att vara med vid beslutsfattande och vid alla aktiviteter. Grundläggande 

för metaorganisationer är att det gått samman för att kunna uppnå resultat som de inte skulle 

kunna skapa på egen hand. Exempel på detta kan vara att sammanslutningen utgör skyddande 

egenskaper, eller att sammanslutningen gör det lättare att nå ut med sitt budskap.52  

 

3.2.2 Medlemskap – syften, rättigheter och skyldigheter  

Medlemmen i en frivilligorganisation antas ha starka personliga motiv för att delta i 

organisationens arbete. När individen väljer att bli medlem i en organisation antas det vara för 

att få ta del av de resurser som organisationen tillhandahåller, men samtidigt innebär reglerna 

inom organisationen att individen måste rätta sig efter dessa. Detta även om organisationen 

grundar sig på ideella normer. På så sätt kan det sägas att den individuella friheten begränsas, 

                                                 
51 Boström, Forssell (red.), 2004.  
52 aa 
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men även att den gemensamma och individuella handlingskapaciteten blir starkare genom de 

resurser som finns inom organisationen. Organisationen utgör därmed även en möjlighet 

eftersom ett flertal individer som alla arbetar mot ett gemensamt mål anses ha större chans att 

lyckas i sina strävanden.53

 

Medlemskapet i en frivilligorganisation kännetecknas av två faktorer: rättigheter och 

skyldigheter som gäller både organisationen och den enskilde medlemmen. För individens del 

innebär ett medlemskap vissa förpliktelser som är förenliga med organisationens mål, 

samtidigt som organisationen har förpliktelser gentemot sina medlemmar, till exempel genom 

måluppfyllelse. Vad gäller brytandet av kontrakt blir begreppet frivillig extra tydligt; 

medlemmen kan lämna organisationen när hon själv vill, samtidigt som organisationen kan 

utesluta en enskild medlem som bryter mot existerande stadgar. Dock ska det tilläggas att 

uteslutningar av medlemmar är synnerligen sällsynta. Uteslutning är dock en av de få 

instrument som organisationen har i sin makt gentemot medlemmarna.54

 

3.2.3 Frivilligorganisationens roll i samhället 

Frivilligorganisationerna har fyra huvudsakliga roller i samhället. Den första innebär att dessa 

organisationer är en bidragande orsak till den sociala integrationen. Detta sker genom att 

engagemanget i en frivilligorganisation skapar en identitet, en samhörighet och mening för 

individerna som väljer att delta. Den andra rollen innebär att människor som organiserar sig 

utgör ett bidrag till välfärden och därmed också är en ekonomiskt viktig funktion i samhället. 

Det beror på att de individer som tillsammans organiserar sig därigenom både ger pengar och 

tid till det ändamål som organisationen arbetar för.55  

 

Förutom den ekonomiska och sociala funktionen anses frivilligorganisationerna även ha en 

politisk och demokratisk funktion. Detta sker när medlemmarna genom organisationen lär sig 

olika former av demokrati, men också därför att organisationen ofta har en politisk 

ståndpunkt. Den fjärde samhälleliga funktionen är kulturellt betingad eftersom medlemmarna 

genom sitt deltagande kan förmedla normer och föreställningar, nya idéer och ny kunskap om 

samhällets organisation.56

 
                                                 
53 Boström, Forssell (red.), 2004. 
54 aa 
55 aa 
56 aa 
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Frivilligorganisationernas roll i samhället kommer i efterföljande kapitel att preciseras. Detta 

genom teoribildningen kring det sociala kapital som Robert Putnam utformat. Grundtanken är 

att den mänskliga interaktionen skapar ett social kapital som påverkar den demokratiska 

utvecklingen. Detta sammankopplas med det arbete som genomförs inom 

frivilligorganisationerna och hur deras verksamhet kan inverka på samhället. 

 

3.3 Socialt kapital  

I sin bok Den ensamme bowlaren (2001) hävdar Robert Putnam att det amerikanska 

samhället, som tidigare präglats av ett stort medborgerligt deltagande i frivilligorganisationer, 

numera domineras av individualister som är socialt isolerade. Det sociala kapitalet, ansedd av 

Putnam som en av förutsättningarna för demokrati, skapas genom ett aktivt föreningsliv men 

håller nu istället på att försvinna.57  

 

Följande redogörelse av Putnams tankar baseras enbart på Den ensamme bowlaren (2001). 

Det sociala kapitalet kan uppstå i olika situationer och ha olika användningsområden; 

relationer inom familj, släkt och föreningar är alla exempel på olika former av socialt kapital. 

De band som finns mellan individer, normerna för pålitlighet, ömsesidighet och sociala 

nätverk är alla faktorer som utgör det sociala kapitalet. Putnam anser att det sociala kapitalet 

påverkar produktiviteten hos grupper och individer genom de sociala kontakter som uppstår i 

olika mellanmänskliga relationer. Den enskilde individen skapar band och kontakter som är 

gynnande för dem själva.  

 

Det sociala kapitalet innebär därmed att ett värde skapas genom de olika sociala nätverk som 

individerna ingår i. Dessa nätverk innebär nästan uteslutande att ömsesidiga förpliktelser 

uppstår mellan deltagarna. När en investering görs i socialt kapital får den som gjort 

investeringen del av vinsten som uppstår, men även omgivningen får del av vinsten. Det 

sociala kapitalet kan därmed vara både en offentlig och privat vara.  

 

Samhällsengagemanget som grund för nätverk resulterar enligt Putnam i varaktiga normer för 

ömsesidighet. Det innebär att det som den enskilde individen utför bör resultera i att någon 

annan hjälper denne. Det mest värdefulla är dock den handling som kännetecknas av en 

generaliserad ömsesidighet. Denna innebär att individer utför saker åt andra utan att förvänta 

                                                 
57 Rothstein, 2002. 
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sig något i gengäld, eftersom antagandet är att mottagaren kan bistå individen vid ett senare 

tillfälle. Det sociala kapitalet och samhällsengagemanget resulterar i ett ansvarsfullt 

handlande och ömsesidiga förpliktelser. Det samhälle som karaktäriseras av en generell 

ömsesidighet är därmed mer effektivt än ett samhälle präglat av misstro. En faktor för att 

denna ömsesidighet ska uppstå är att det i en mångskiftande grupp existerar täta kontakter 

mellan individerna. De transaktioner som ständigt sker i samhället behöver inte, om generell 

ömsesidighet råder, ständigt granskas. 

 

De externa effekter som kan uppstå på grund av det sociala kapitalet kan även vara negativa. 

Ömsesidigheten och nätverken är oftast gynnande för dem som ingår i dessa, medan individer 

som inte är medlemmar kan uppfatta detta som ett utanförskap. Detta kan resultera i att dessa 

då organiserar sig i mer destruktiva grupper, menar Putnam och ger Ku Klux Klan som 

exempel på en sådan. Det sociala kapitalet innebär därför inte alltid något positivt, eftersom 

det även kan användas i antisociala och illvilliga syften.  

 

3.3.1 Exkluderande och inkluderande socialt kapital 

De sociala nätverk som uppstår kan vara kända och återkommande, men även anonyma och 

tillfälliga. De kan även vara organiserade rent formellt i form av medlemsavgifter, stadgar och 

praxis. Vissa har enbart ett privat ändamål medan andra både har ett privat och ett offentligt 

ändamål med sin verksamhet. Den viktigaste skillnaden mellan olika former av socialt kapital 

är dock det exkluderande (sammanbindande) och det inkluderande (överbryggande) kapitalet. 

 

De nätverk som kännetecknas av ett exkluderande förfarande har, frivilligt eller ofrivilligt, ett 

mer introvert synsätt som förstärker homogeniteten och identiteten i gruppen. 

Sammanbindande kapital, som det också kallas, kan exemplifieras av etniska 

sammanslutningar. Medborgarrörelser, till exempel IRA (katolsk medborgarrörelse på Irland), 

är ett exempel på ett nätverk med ett inkluderande socialt kapital. Motsatsen, överbryggande 

socialt kapital, innebär att nätverkets medlemmar består av individer som kommer från vitt 

skilda sociala förhållanden. 

 

Det exkluderande sociala kapitalet kan skapa ett motstånd gentemot utanförstående eftersom 

det uppstår en stark lojalitet inom gruppen på grund av det sociala kapitalet. Detta medför att 

det exkluderande, sammanbindande, sociala kapitalet oftare resulterar i negativa effekter än 
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det inkluderande, överbryggande kapitalet. Putnam påpekar dock att både ett exkluderande 

och ett inkluderande socialt kapital kan ha stora positiva sociala effekter. 

 

3.3.2 Individuellt engagemang 

Människans benägenhet att hjälpa andra kan vara det sociala kapitalets mest centrala mått. 

Putnam hänvisar till John Dewey, samhällsfilosof, som gör skillnad mellan att göra något för 

andra, och att göra något tillsammans med andra. De kanaler som skapas genom de sociala 

nätverken medför att individer kan rekryteras för att utföra goda handlingar. Dessutom gör de 

sociala nätverken att individerna får en ny syn på andras välfärd genom att skapa normer för 

ömsesidighet.  

 

Det finns enligt Putnam ett starkt samband mellan välgörenhet, ideella insatser och ett 

medborgerligt engagemang. Jämförelsevis förväntas de individer som är socialt isolerade att i 

mindre utsträckning stödja vissa ändamål med tid och pengar än de som tillhör informella och 

formella sociala nätverk. Samhällsengagemanget kan mätas bland annat genom att se på 

formella organisationers officiella medlemskap. Putnam påpekar dock att medlemsantalet i 

enskilda organisationer inte alltid fungerar som en relevant mätare på själva deltagandet i 

ideella föreningar. Den allmänna nivån på samhällsengagemanget är inte alltid tillförlitlig 

eftersom populariteten hos vissa föreningar kan fluktuera oberoende av detta engagemang. 

Dessutom innebär inte ett formellt föreningsmedlemskap att den enskilde individen är aktivt 

engagerad. Istället bör det aktiva medlemskapet vara det mest relevanta när 

medborgarengagemang och det sociala kapitalet studeras. 

 

Det skiljer mycket mellan olika generationers kunskap och intresse för det politiska, enligt 

Putnam. En av förutsättningarna för att det aktiva engagemanget ska öka är att individerna har 

ett intresse för det offentliga och innehar politiska kunskaper. Putnam gör en liknelse och 

menar att om vi varken känner till spelarna, spelets regler eller resultatet av matchen är inte 

sannolikheten stor att vi själva börjar spela. 

 

Faktorer som påverkar det ideella arbetet för den enskilde individen är bland annat ålder, 

familjestatus, utbildning och arbete. Den mest tillförlitliga faktorn som kan användas för att 

förutsäga individernas benägenhet att ge tid och pengar är dock samhällsengagemanget. Det 

ideella arbetet genererar ett växande engagemang. Ett aktivt medlemskap i en ideell förening 

verkar ha en benägenhet att orsaka altruistiska motiv som sträcker sig över en hel livstid. 
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Putnam menar att de vuxna som idag är engagerade i ideella sammanhang ofta har varit det 

sedan tonåren. Dessutom har de som blivit hjälpta av någon annan tenderat att i större 

utsträckning själva engagera sig.  

 

Sociala nätverk som har täta kontakter förstärker normen för en generell ömsesidighet, anser 

Putnam och ger följande exempel: två individer som båda ingår i samma sociala nätverk har 

starkare incitament att agera hederligt gentemot varandra eftersom ett icke accepterat 

beteende kan orsaka stor skada för deras anseende i gruppen. Människor som i hög grad har 

stor tillit till andra har oftast en större respekt för andras egendom och en mindre benägenhet 

att fuska, stjäla eller ljuga. Ur detta perspektiv kan det sägas att social tillit, medborgaranda 

och hederlighet har en ömsesidig förstärkning. Det innebär att de som har ett engagemang i 

det samhälleliga livet är mer tillförlitliga och har en större tillit till andra jämfört med 

individer som inte är engagerade. Tvärtom så är de individer som inte är engagerade oftare 

mer misstänksamma mot sin omgivning och har därför inte heller starka incitament att själva 

agera på ett ärligt sätt. Därför kan det sägas att det sociala kapitalet kan skapa goda eller onda 

cirkelresonemang. Synen på andras tillförlitlighet påverkar den egna tillförlitligheten, som i 

sin tur påverkar omgivningens handlingar.  

 

Bland de människor som är samhälleligt engagerade är toleransen högre än bland de 

oengagerade, vilket enligt Putnam visar på sambandet mellan tolerans och social medverkan. 

Individer som inte deltar i det sociala livet har därmed en mindre tolerans för okonventionella 

beteenden och avvikande åsikter. Storleken på det sociala kapitalet är därmed en avgörande 

faktor för toleransen i olika samhällen.58  

 

3.4 Sammanfattning 

Det sociala kapitalet uppstår i den mänskliga interaktionen och Putnam anser att de sociala 

kontakter som uppstår påverkar produktiviteten bland grupper och individer. Detta innebär att 

de sociala nätverken skapar ett värde för både samhället och individen. Nätverken kan anta 

skiftande former, den viktigaste skillnaden är dock det inkluderande och det exkluderande 

kapitalet. Genom de sociala nätverken uppstår en känsla för ömsesidighet bland deltagande 

individer och detta gör att uppfattningen om andras välfärd förändras. Enligt Putnam finns det 

starka samband mellan ideella insatser, välgörenhet och medborgerligt engagemang. Det 

                                                 
58 Putnam, 2001. 
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ideella arbetet genererar ett ökat engagemang hos individerna, och förstärker normerna för 

den generella ömsesidigheten. Engagerade individer är därmed mer tillförlitliga och har en 

större tillit till andra, enligt Putnam.  

 

I likhet med kommunitarianismen betonas den sociala gemenskapen som ett viktigt verktyg 

för den samhälleliga utvecklingen. Endast i gemenskap med andra kan vi utvecklas är devisen 

för kommunitarianismen. Putnam utvecklar detta och menar att det är inom de sociala 

nätverken och det egna engagemanget som vi utvecklas eftersom det uppstår normer för en 

generell ömsesidighet. Engagerade individer anses vara mer tillförlitliga och ha en större tillit 

till andra, vilket får ses som en utveckling som skett enbart på grund av den sociala 

interaktionen.  

 

Frivilligorganisationer är en form av socialt nätverk och enligt kommunitarianismen och 

Putnam uppstår en social gemenskap i form socialt kapital, individuell utveckling och därmed 

en positiv påverkan på utvecklingen i samhället. I följande kapitel avhandlas relationen 

mellan frivilligorganisationerna och staten. Det svenska sociala kapitalet analyseras i så motto 

att det sociala kapitalet definieras och det ideella deltagandet i frivilligorganisationer granskas 

genom att presentera statistik som tagits fram inom det aktuella området. Regeringens 

målsättningar vad gäller utsatta kvinnor och barn jämförs med vad som egentligen uträttats 

bland annat genom att redovisa hur frivilligorganisationerna, i denna uppsats BRIS och 

ROKS, uppfattar den förda politiken, deras ekonomi och statistik för verksamheten. Detta för 

att utröna om dessa frivilligorganisationer har ett ansvar för den välfärd som egentligen anses 

vara regeringens ansvar. Om detta visar sig vara fallet – vilka paralleller kan dras med det 

svenska sociala kapitalet? Har detta visat tendenser på förändringar samtidigt som 

ansvarsfördelningen eventuellt har förändrats?  
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4 Frivilligorganisationen och staten 
Redogörelsen av förhållandet mellan stat och frivilligorganisation inleds med Bo Rothstein, 

professor i statsvetenskap, och hans definition av välfärdspolitik. Detta är av vikt eftersom en 

av frågeställningarna behandlar huruvida det finns belägg för påståendet att ansvaret för delar 

av välfärdspolitiken, i detta fall rörande utsatta kvinnor och barn, ligger på 

frivilligorganisationerna istället för staten. För att kunna besvara den frågan är det viktigt att 

klargöra vad den svenska välfärdspolitiken innebär, men också vilken roll 

frivilligorganisationerna, representerade av BRIS och ROKS, intar och hur detta kan påverka 

och påverkas av politiken. Förhållandet mellan staten och frivilligorganisationerna beskrivs 

och analyseras ur vad som dels framkommer från de berörda aktörerna, det vill säga den 

svenska staten, främst representerad av regeringen, och två frivilligorganisationer, BRIS och 

ROKS, som genom sin verksamhet får exemplifiera denna relation. Men även utredningar 

som gjorts angående frivilligorganisationernas relation till staten, statistik som bland annat 

beskriver ekonomin för dessa organisationer och det statliga bidraget presenteras.  

 

4.1 Välfärdspolitik 

Den svenska välfärden och den förda politiken har utsatts för hård kritik under det senaste 

decenniet, bland annat talas det om en nedmontering av det svenska välfärdssystemet59 i form 

av neddragningar inom vården, nedläggning av skolor och långa sjukvårdsköer.60 För att 

förstå kritiken bör det klarläggas vad välfärden och den förda politiken innebär. Enligt Bo 

Rothstein, professor i statsvetenskap, kan den svenska välfärdspolitiken delas in i fyra delar: 

 

• Socialförsäkringssystem som är obligatoriskt och hör samman med arbetslivet i form 

av olika grader av förtjänstnivåer.  

• Service som är offentligt producerad, till exempel grundskola, barnomsorg och 

sjukvård.  

• Statliga insatser som sker efter behovsprövningar. Social hjälp, i form av bidrag, och 

insatser som görs direkt. Som exempel kan nämnas vård för missbrukare och 

omhändertagande av barn.  

• Bidragssystem som är enhetligt och kopplat till det svenska medborgarskapet.61  

 

                                                 
59 Internet 23. 
60 Internet 24. 
61 Rothstein, 2002. 
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Vid en jämförelse mellan den svenska välfärdsstaten och internationella förhållanden påvisas 

en högre grad av generaliserbarhet i Sverige. Detta innebär att ekonomiska förmåner och 

service har tämligen homogena regler och är avsedda för hela befolkningen – en universell 

välfärdspolitik. Motsatsen, den selektiva välfärdspolitiken, innebär att enbart vissa grupper i 

samhället får del av välfärdspolitiken.62

 

4.2 Frivilligorganisationen som aktör i samhället 

Organiserad verksamhet indelas ofta i tre eller fyra sektorer beroende på organisationsformen. 

Den första sektorn bildas av staten, den andra av marknaden och den så kallade tredje sektorn, 

även kallad det civila samhället, där frivilligorganisationerna återfinns. De 

frivilligorganisationer, föreningar, nätverk och folkrörelser som ingår i denna sektor kallas 

även ”Non Governmental Organisations” (så kallade NGO: s). Globaliseringen, 

individualiseringen och kritiken av staten är tre trender i samhället som anses bidra till att 

frivilliga lösningar blir mer attraktiva och sannolika, särskilt i utvecklade länder som till 

exempel Sverige.63  

 

4.3 Svenska ideella insatser 

Eva Jeppsson Grassman, docent i socialt arbete och verksam på Socialhögskolan vid 

Stockholms universitet, samt Lars Svedberg, socionom och fil. dr i socialt arbete, har gjort två 

undersökningar rörande svenska ideella insatser.64 Studien som gjordes 1992 var på uppdrag 

av Socialtjänstkommittén rörande det som kallades frivilligt socialt arbete. Den andra studien 

som genomfördes 1998/99 var på uppdrag av Demokratiutredningen, och därmed kunde en 

jämförande studie göras. Både 1992 och 1998/99 var urvalet riksrepresentativt. I den första 

undersökningen 1992, tillfrågades 1 461 personer, 1 045 av dessa intervjuades vilket innebar 

en svarsfrekvens på 71 %. I den andra undersökningen intervjuades 1 104 av 1 580 personer; 

detta motsvarar enligt Jeppsson Grassman och Svedberg en svarsfrekvens på 70 %.65

 

 

 

 

                                                 
62 Rothstein, 2002. 
63 Boström, Forssell (red.), 2004. 
64 Internet 20.  
65 Internet 21. 
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Det frivilliga arbetets omfattning år 1992 samt år 1998. Andel (%) som 
utfört frivilligt arbete. Totalt samt efter kön66  

 1992    1998   

Totalt  Män  Kvinnor  Totalt  Män  Kvinnor  

Frivilligt arbete 
BAS  

48  
(1045)  

52  
(524)  

44  
(521)  

52 
(1104)  

53 
(568)  

50  
(536)  

 
Jeppson Grassman och Svedberg konstaterar att mönstret rörande det frivilliga engagemanget 

bland svenska medborgare under 1990-talet är stabilt. I den första undersökningen som 

gjordes 1992 visade på ett högre frivilligt deltagande än vad som var väntat, och de siffrorna 

hade ökat lite när den andra undersökningen gjordes 1998. Den ökningen beror, enligt 

Jeppsson Grassman och Svedberg, på ett ökat kvinnligt deltagande. Ökningen har bland annat 

skett i sådant som av tradition ses som kvinnliga organisationstyper, till exempel humanitära 

föreningar.67

 
Andel (%) som utfört frivilligt arbete i socialt inriktade 
organisationer. Totalt, samt efter kön68

 Totalt Män  Kvinnor  

Andel aktiva i befolkningen % 
BAS  

22 
(1104)  

17 
(577)  

26  
(527)  

 
Statistiken i ovanstående tabell består av den andel69 av befolkningen som aktiva i minst en 

organisation som har social inriktning, till exempel humanitära organisationer. 75 % av de 

aktiva är dessutom medlem i den organisation som de engagerar sig i.70

 

Det svenska deltagandet inom ideella organisationer var således högre än väntat i den första 

undersökningen och dessa siffror hade även ökat när den andra undersökningen genomfördes. 

Värt att notera är att det enligt Jeppson Grassman och Svedberg är kvinnor som har stått för 

den ökningen. Detta eftersom det är främst inom så kallade kvinnliga organisationstyper 

ökningen har skett. Exempel på sådana är humanitära föreningar, dit till exempel kvinnojourer 

kan räknas. 

 

                                                 
66 Internet 22. 
67 aa 
68 aa 
69 För att få ett mått på den totala insatsen har andelen aktiva i befolkningen slagits ihop med det genomsnittliga 
antalet timmar för kvinnor respektive män. (Internet 22) 
70 Internet 22. 
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4.4 Regeringen och frivilligorganisationerna 

I sin skrivelse En svensk strategi för hållbar utveckling– ekonomisk, social och miljömässig 

ger regeringen sin syn på olika organisationer, medborgarsammanslutningar, folkrörelser och 

idrottsföreningar; dessa är och har varit viktiga aktörer i samhällsutvecklingen. Detta bland 

annat för att medborgarna genom olika organisationer och sammanslutningar kan ta del av 

den grund för engagemang och kreativitet som dessa tillhandahåller. Den erfarenhet och 

kunskap som finns inom dessa verksamheter anses av regeringen dessutom utgöra en viktig 

del i det övergripande arbetet med olika utvecklingsfrågor, bland annat genom att belysa nya 

frågor och perspektiv. All den kompetens som finns inom de olika organisationerna och 

föreningarna bör enligt regeringen fortsatt ha en betydelsefull roll i arbetet för hållbarhet, och 

i detta fall särskilt social hållbarhet. För att garantera det föreslås att mötesplatser skapas där 

olika samhälleliga organ, näringslivets företrädare och forskare kan samverka, utbyta 

kunskaper och utveckla sin kompetens. Regeringen anser att kommunen är den aktör som 

spelar en av de viktigaste rollerna för att detta ska kunna genomföras.71

 

Medborgarnas relationer till offentliga verksamheter anses i allt större utsträckning kommit 

att skötas av ombud, bland annat i form av kvinnojourer, pensionärorganisationer och 

handikapprörelser. Detta framgår av den statliga utredningen Välfärdstjänster i omvandling.72 

Till exempel är kvinnojourernas mest centrala uppgifter att dels agera som en aktör i 

omedelbara sociala åtgärder, men även att fungera som företrädare. Dessutom fungerar 

frivilligorganisationerna som en förebyggande kraft och som opinionsbildare. Detta ses som 

en positiv utveckling, men de svenska frivilligorganisationerna anses dock inte inneha samma 

betydelse som serviceproducent för välfärdsstatens huvudområden som frivilligorganisationer 

i andra länder, till exempel USA. Dock påpekas det i den statliga utredningen att svenska 

frivilligorganisationer kan spela en avgörande roll för välfärden hos särskilt utsatta grupper 

som misshandlade kvinnor, hemlösa och flyktingar.73

 

Olika organisationer och sammanslutningar ses därmed av regeringen som en nödvändighet 

för medborgarna eftersom de genom dessa kan ta del av den kreativitet och engagemang som 

tillhandahålls inom dessa organisationer. Detta återknyter till både kommunitarianismen; 

endast i gemenskap kan vi utvecklas, och tesen om det sociala kapitalet; endast genom 
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mänsklig interaktion skapas det sociala kapitalet som har en positiv effekt på utvecklingen i 

samhället. 

 

Den statliga utredningen Välfärdstjänster i omvandling visar på en förändrad roll för de 

ideella organisationerna; dessa fungerar som aktörer inom sociala åtgärder och som en 

förebyggande kraft. Detta visar på en form av erkännande för frivilligorganisationerna 

eftersom dessa tillskrivs en mer aktiv samhällelig roll. Dessutom anses de spela en avgörande 

roll vad gäller välfärden för utsatta grupper. Dock påpekas det att svenska 

frivilligorganisationer inte tillskrivs samma betydelse som serviceproducent som till exempel 

amerikanska ideella organisationer.  

 

4.5 Den svenska regeringens politik rörande barn och ungdomar; nationellt, 

regionalt och lokalt  

Regeringens mål och intentioner för barn och ungdomar är ansett som något av det mest 

primära i det politiska arbetet. Politiken ska präglas av barnkonventionens stadgar och 

påverka alla åtgärder och beslut som regeringen ämnar genomföra för alla unga upp till 18 år. 

Frågorna som rör de svenska barnen och deras situation är något som genomsyrar de flesta 

politiska områden, anser regeringen.74  

 

I regeringens skrivelse Strategi för att förverkliga FN: s konvention om barnets rättigheter 

definieras de politiska målen för barn. Barnens integritet och människovärde utgör 

utgångspunkten – alla har lika värde, men också egna rättigheter och behov. FN: s 

barnkonvention, som även Sverige skrivit under, är en bindande överenskommelse. 

Genomförandet av konventionen ska i första hand styras av de offentliga aktörerna; regering, 

riksdag, kommuner, förvaltningsmyndigheter och landsting. Om konventionen inte följs är det 

staten, representerad av regeringen, som bär ansvaret.75

 

Kommuner och landsting har ett självstyre, men regeringens verktyg i form av lagstiftning, 

fördelning av stimulansbidrag och statsbidrag är hjälpmedel för att styra utvecklingen. Utöver 

detta är kompetensutveckling, metodutveckling och policyskapande insatser ansedda som 

viktiga resurser av regeringen. I integrationen av ett barnperspektiv i det offentliga 

beslutsfattandet anses det vara av vikt att staten är en förebild. På regional nivå har 
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länsstyrelserna under 2004 fått i uppdrag av regeringen att avlägga rapporter om hur det kan 

ske förbättringar och utvecklingar ur barnens perspektiv. Dessutom ska en dialog upprättas 

mellan regeringen och företrädare från landets länsstyrelser i syfte att klargöra vad som kan 

förbättras och förnyas på regional nivå.76  
 

Regeringen anser även att landsting och kommuner ska utarbeta en organisation som 

underlättar arbetet med att förverkliga ”det bästa” för barnen på kommunal nivå. 

Kompetensen och kunskapen om barn och barnkonventionen bör dessutom förbättras inom 

kommun och landsting.77  

 

Det övergripande ansvaret har dock Berit Andnor i sin roll som socialminister.78 I ett 

anförande i våras sade hon bland annat: ”Utgångspunkten för regeringens barnpolitik är att 

barn och barndom har ett värde i sig./../ Ansvaret är allas och det innebär att ingen kan svära 

sig fri från ansvar /../ Det är bara med gemensamt ansvar och arbete vi kan ta kraftfulla steg 

mot ett mer barnvänligt samhälle.”79  
 
Barnombudsmannen, för närvarande Lena Nyberg, utses av regeringen. Hennes uppgift är att 

fungera som en företrädare för svenska barn och ungdomar med utgångspunkt i FN: s 

barnkonvention.80 Nyberg hänvisar barn som blir mobbade81, blir slagna82 eller har föräldrar 

som bråkar,83 till BRIS; ”Om du vill prata med någon och vara anonym kan du ringa eller 

mejla till BRIS (0200-230230), www.bris.se.”84

 

4.6 BRIS 

BRIS, Barnens rätt i samhället, är en svensk, ideell, icke religiös eller partipolitisk 

organisation som grundades 1971. Syftet med organisationen är att fungera som stöd för 

utsatta barn, vara en länk mellan samhälle, vuxna och barn, samt utöva inflytande på 

beslutsfattare och allmänhet. Grunden för organisationen vilar på FN: s konvention om 

barnens rättigheter. De tjänster som BRIS tillhandahåller är främst stöd i form av en 

kostnadsfri telefon- och mailtjänst för barn och ungdomar upp till 18 år. Dessutom finns en 
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särskild telefonlinje för vuxna som behöver vägledning rörande barn. Organisationen har ett 

riksförbund i Stockholm och är aktiva, eller planerar aktivitet, i fem regioner som i stort sett 

täcker hela landet. De regionala kontoren har dels anställd personal men även frivilliga, så 

kallade ”jourare”, som tar emot samtal och svarar på mejl.85

 

I dagsläget finns det ungefär 400 frivilliga som via telefon och mejl fungerar som stöd för de 

barn och ungdomar som kontaktar BRIS. Det finns en rad krav för den som vill arbeta ideellt 

inom organisationen; personen ska vara minst 25 år, genomgå en personlig intervju, ha en 

praktisk och teoretisk erfarenhet av barn och ungdomar samt genomgå BRIS interna 

utbildning.86

 

4.6.1 Ekonomi och finansiellt stöd 

Det statliga stödet, via Socialstyrelsen, fördelades enligt följande tabell.87

Beviljat anslag  Organisation 

år 2002 år 2003 år 2004  

BRIS - Barnens rätt i 
samhället 1 250 000 kr 1 350 000 kr 1 450 000 kr 

 

Under 2003 gjordes det flera hundra tusen samtal till organisationens hjälptelefon, men enligt 

BRIS kunde endast 80 000 av dessa besvaras eftersom ekonomin är begränsad. Bidragen, som 

enligt egen utsago, är det som till största delen finansierar verksamheten, kommer från fonder, 

företag och privatpersoner. Det statliga bidraget från Socialstyrelsen utgjorde år 2002 ungefär 

5 % av BRIS totala budget. Företagsbidrag och insamling av pengar uppgick till 69 %, och  

12 % kom från Allmänna Arvsfonden.88  

 

Regeringens politik för svenska barn grundar sig på FN: s barnkonvention, vilket även BRIS 

arbete gör. De politiska intentionerna är att barnkonventionen ska fungera som utgångspunkt i 

alla beslut som regeringen tar rörande alla barn upp till 18 år. Kommuner och landsting har ett 

självstyre inom dessa områden, men ytterst är det regeringen som står som ansvarig om 

konventionen inte följs. BRIS arbete går ut på att fungera som stöd för de barn som behöver 

det, och enligt deras egen statistik kontaktas de av hundratusentals barn och unga. Trots det 
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behov som de verkar fylla uppgår det statliga stödet till 5 % av den totala budgeten, större 

delen finansieras genom bidrag från företag, fonder och privatpersoner.  

 

4.7 Den svenska regeringens politik rörande utsatta kvinnor; nationellt, regionalt 

och lokalt 

Sveriges medlemskap i FN innebär ett antal föreskrifter som länderna åtar sig att följa. Bland 

annat detta: ”Staterna bör med alla lämpliga medel och utan dröjsmål bedriva en politik som 

syftar till att avskaffa våld mot kvinnor.”89 Regeringen ser våldet mot kvinnor som ett tecken 

på ett snedvridet maktförhållande, och politiken för jämställdhet har som ett mål att få det 

könsrelaterade våldet att upphöra. De insatser som regeringen ämnar göra är bland annat en 

skärpt lagstiftning, verka för ett förbättrat uppträdande gentemot drabbade kvinnor och 

förebyggande insatser.90

 

Länsstyrelserna runt om i landet fungerar som statliga företrädare. En av uppgifterna är att 

övervaka de kommunala socialtjänsterna. Den sociala beredskap, till exempel krisberedskap, 

som ska finnas i varje kommun bevakas och samordnas av länsstyrelsen i respektive län. Det 

är dock socialtjänstlagen (SFS nr 2001:453) som reglerar det kommunala yttersta ansvar som 

finns för människor som bor och vistas i kommunerna. Detta innebär dock inte att det ansvar 

som till exempel landstingen har, reduceras. Socialtjänsterna i respektive kommun har till 

uppgift att bistå med service, omsorg och annat bistånd till de medborgare som är i behov av 

detta. Socialtjänsten kan bistå med tjänster och insatser som varierar från kommun till 

kommun. Detta eftersom alla tjänster inte är angivna i den existerande lagstiftningen.91  
 
Det är socialtjänsten som särskilt ansvarar för stödet till behövande kvinnor, och deras 

verksamhet och mål sammanställs i SoL (Socialtjänstlagen). I SoL 2:a kapitlet finns en 

paragraf som definierar ansvarsfördelningen; ”… kommunen har det yttersta ansvaret för att 

de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”, samt att 

”socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och 

hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation”.92  
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Regeringen anser: ”När det finns ett behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses på annat 

sätt än via socialtjänsten är kommunerna skyldiga att bistå med insatser motsvarande en 

skälig levnadsnivå. Om den enskilde är i en akut nödsituation är han eller hon i behov av 

omedelbart bistånd, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.”93

 

4.7.1 Kritik mot regeringens politik och socialtjänsternas arbete 

I den statliga offentliga utredningen Nytt nationellt kunskapscentrum, Ombildning av 

Rikskvinnocentrum tas socialtjänsternas problem med brist på resurser och kunskap, upp. 

Dessa faktorer nämns också som en av anledningarna till det faktum att besöksfrekvensen av 

utsatta kvinnor hos socialtjänsten har visat sig vara relativt låg. Det kan uppstå konflikter i 

behandlingen av våldsoffer då socialtjänsten även har som uppgift att bistå alla parter i 

familjära konflikter, samtidigt som det råder en kompetensbrist inom socialtjänsten vad gäller 

våldsdrabbade kvinnor. Detta kan uppfattas som en otrygghet för kvinnan, och därför anses 

det vara vanligare att utsatta kvinnor istället söker sig till kvinnojourer. Dessutom har 

Socialstyrelsen uttryckt att organisationen inom socialtjänsterna inte är anpassad för att 

tillmötesgå kvinnor som utsatts för våld.94  

 

Det nationella rådet för kvinnofrid, inrättat av den svenska regeringen år 2000, har framfört 

kritik mot att det, enligt dem, inte har skett några större förändringar rörande verksamheten 

för kvinnofrid. Det existerar fortfarande en okunskap och motvilja till förändringar, både på 

central, regional och lokal nivå. Det nationella rådet för kvinnofrid, forskningsforum och 

rådgivande instans till regeringen, har dessutom framfört kritik mot att de satsningar som 

gjorts av regeringen inte är tillräckliga. Berörda myndigheter på både lokal och central nivå 

har inte tillräckliga resurser eller kunskap om våldet mot kvinnor. Dessutom konstaterade 

rådet att det är kvinnojourerna och deras ideella insatser som fortfarande gör det flesta 

insatserna rörande rådgivning och tillhandahållandet av skyddat boende.95  

 

4.8  ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

ROKS grundades 1984 och dess syfte är att fungera som en instans för samarbete mellan 

kvinnojourer i Sverige. Mellan 7000 och 8000 kvinnor arbetar ideellt i de 130 kvinnojourerna 

som är medlemmar i ROKS. 50 av de 130 jourerna har anställd arbetskraft, men ett av syftena 

                                                 
93 Internet 39. 
94 Internet 37. 
95 aa 

 31



med jourerna är att de ska vara ideella och inte ha ekonomisk vinst som mål. Kvinnojourernas 

mål är att aktivt arbeta mot det våld som kvinnor utsätts för, fungera som stöd via telefon eller 

vid personlig kontakt. En del av kvinnojourerna erbjuder dessutom skyddat boende för de 

kvinnor som behöver det. Mer än 47 300 stödåtgärder genomfördes under 2003 av de jourer 

som ingår i ROKS, bland annat genom att tillhandahålla skyddat boende till mer än 2 400 

kvinnor. Nästan 1 100 kvinnor blev samma år nekade boende på grund av platsbrist.96 

Kvinnojouren ses dock ofta av socialtjänsten som en kompletterande verksamhet.97 ROKS 

anser själva att jourerna endast fungerar som komplement om det existerar en kommunal 

motsvarighet. Kommunala kvinnojourer finns dock endast i ett fåtal.98  

 

Att aktivt arbeta inom en kvinnojour innebär nästan uteslutande ideella insatser. En intern 

utbildning erbjuds, men enligt ROKS är det inget formellt krav. Endast kvinnor får ingå i 

jourerna, åldersgränsen är 15 år och vanligen är det kvinnor mellan 15 och upp till 70 år som 

arbetar ideellt.99  

 

4.8.1 Ekonomi och finansiering 

Det är nästan undantagsvis så att svenska kvinnojourer bedrivs ideellt. Det kommunala 

bidraget varierar; 24 % av kommunerna avstår helt från att varken ge bidrag eller 

subventioner, medan beloppet bland dem som bidrar varierar från 22 kronor/invånare till 10 

öre/invånare. Ju större samverkan på kommunal nivå mellan frivilligorganisationer och 

myndigheter, desto bättre anses stödet för utsatta kvinnor vara.100  

 

Det statliga stödet via Socialstyrelsen fördelades enligt följande tabell.101  

Beviljat anslag  Organisation 
år 2002 år 2003 år 2004  

ROKS - Riksorg. för 
kvinnojourer  7 100 000 kr 7 200 000 kr 11 900 000 kr 
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ROKS anser att utvecklandet av bidragsreglerna har lett till ett mer restriktivt förfarande av 

bidragsgivandet. Detta resulterar enligt dem i att det har blivit svårare för kvinnojourerna att 

få bidrag vilket orsakar en negativ påverkan på olika projekt.102  

 

4.8.2 Antalet drabbade kvinnor 

Gun Heimer, docent och chef för Rikskvinnocentrum, och Eva Lundgren, som av regeringen 

har fått en professur med särskild inriktning på det våld som kvinnor utsätts för, har gjort 

undersökningen Slagen Dam – Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige. Undersökningen 

gjordes på uppdrag av Brottsoffermyndigheten, och undersökte det manliga våldet mot 

kvinnor. 10 000 svenska kvinnor mellan 18 och 64 år valdes slumpvis ut, 7000 svarade på 

enkäten. Resultaten visade att 25 % av dessa kvinnor hade utsatts för fysiskt våld, medan 46 

% uppgav att de hade erfarenhet av olika typer av våld. Över hälften, 56 %, uppgav att de 

hade utsatts för sexuella trakasserier. Drygt en tredjedel, 34 %, av kvinnorna hade upplevt 

någon form av sexuellt våld minst en gång. 103

  

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet, anmäldes år 2003 ungefär 22 400 fall av misshandel 

mot kvinnor, vilket innebär en ökning med 32 % från år 1990. Ökningen antas dels bero på en 

ökad benägenhet att anmäla, men också att misshandel mot kvinnor faktiskt har ökat. Under 

2002 inkom det högsta antalet någonsin rörande sexuella brott; ungefär 9700 fall anmäldes.104

 

Regeringens målsättning är att med bland annat skärpt lagstiftning få det könsrelaterade 

våldet att upphöra. Socialtjänsten ansvarar för det stöd som erbjuds till utsatta kvinnor, men 

om stödet uteblir anser regeringen att det är kommunens skyldighet att ta över ansvaret. 

Utredningar visar på ett det råder en resurs- och kunskapsbrist hos socialtjänsterna vilket 

skapar en osäkerhet och därför leder till att få kvinnor söker stöd hos dessa. Om regeringens 

intentioner fungerar i praktiken borde socialtjänstens tillkortakommanden innebära att 

kommunerna ser till att kvinnorna får det stöd de behöver. Det finns dock endast ett fåtal 

kommunala motsvarigheter till kvinnojourer och kvinnojourerna anses av socialtjänsten som 

ett komplement till den befintliga verksamheten. ROKS anser att detta inte stämmer; de skulle 

endast utgöra ett komplement om det fanns kommunala kvinnojourer, vilket det idag inte 

finns i någon större utsträckning.  
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5 Sammanfattande diskussion 
  

De inledande frågeställningarna var: 

• Överensstämmer regeringens kommunitära värderingar med den politik de driver 

inom området utsatta kvinnor och barn? 

• Finns det belägg för påståendet att ansvaret för delar av välfärdspolitiken, i detta fall 

rörande utsatta kvinnor och barn, ligger på frivilligorganisationerna istället för 

staten? Om så är fallet; vilka tendenser finns för det svenska sociala kapitalet - kan 

förändringar i detta ha ett samband med frivilligorganisationernas eventuella ansvar? 

 

Frågorna behandlas var för sig för att underlätta för läsaren.  

 

Överensstämmer regeringens kommunitära värderingar med den politik de driver inom 

området utsatta kvinnor och barn? 

Kommunitarianismen betonar det sociala sammanhanget, gemenskapen mellan individerna 

och de roller som anger livsmålen och därmed definierar individen. Statens roll är att 

tillhandahålla en idé om vad som utgör det goda livet och som bygger på värderingar som 

delas av majoriteten medborgare. De aktörer som skapar förutsättningar för välfärden är enligt 

den svenska regeringen de själva och riksdagen, detta sker genom riksdagens beslut och 

regeringens politik.  

 

Redan i det socialdemokratiska partiprogrammet kan tydliga kommunitära drag urskiljas; 

”Människan är en social varelse, och som samhällsvarelser är vi alla beroende av varandra. 

Det är i samspelet med andra som människor utvecklas som individer, känslomässigt och 

intellektuellt. Det är i samverkan med andra som människor bygger det samhälle, som formar 

villkoren för den enskildes liv. Detta ömsesidiga beroende nödvändiggör en ömsesidig hänsyn 

och respekt, och detta är solidaritetens kärna.”105

 

Synen på medborgaren är att denna både har viljan, förmågan och ta ansvar för 

samhällsutvecklingen. Medborgarna har lika värde och deras utveckling styrs av de 

individuella förutsättningarna. Genom de definitioner som den svenska regeringen gör 

rörande sin politik och sin syn på medborgaren, kan en del slutsatser dras. Det finns 

kommunitära drag i de delar av regeringens målsättningar som presenterats. Riksdag och 
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regering utgör de aktörer som skapar medborgarnas möjligheter att bland annat stärka 

tillväxten. Underförstått att enskilda individer inte kan skapa en stark tillväxt utan de verktyg 

som regeringen tillhandahåller genom sin politik. Den sociala gemenskapen betonas bland 

annat i skattefrågan där välfärdens förutsättning är att alla gemensamt bidrar – ytterligare ett 

kommunitaristiskt kännetecken.  

 

Alla val som individen gör påverkar ett stort antal faktorer, bland annat demokratin och 

konsumtionsmönster. Eftersom regeringen anser att varierande erfarenheter är viktigt när 

förändringar ska ske bör också alla individer delta; det samhälle som saknar integration och 

jämlikhet har heller ingen social hållbarhet. Att alla individer bör delta i strävan mot 

gemensamma mål är ett kommunitärt drag; de kommunitära anser att det finns givna mål som 

hör ihop med de roller som individerna upptäcker. De givna målen är något som alla ska 

sträva efter – regeringen menar att alla bör delta för att förändringar, och målen, ska uppnås.  

 

Regeringens syn på problemlösningar är att dessa bäst uppnås genom en mångfald av bland 

annat social bakgrund. Samtidigt uttrycks att den individuella utvecklingen beror på de 

förutsättningar som individen har, vilket kan tolkas som att förutsättningarna beror på de olika 

rollerna som i sin tur anger de individuella målen. Individen förutsätts också ha en vilja att ta 

ansvar för samhällsutvecklingen. Stor vikt läggs därmed vid de val som individen gör 

eftersom dessa anses ha en stor inverkan på både demokrati, produktions- och 

konsumtionsmönster etc.  

 

Det läggs ett stort ansvar på individen – att påverka samhällsutvecklingen och skapa tillväxt. 

Detta kan dock endast ske under statens överinseende eftersom staten i sig utgör 

förutsättningen för detta. Detta kan leda till att individerna inte tar det ansvar som förväntas 

av dem, eftersom det kan upplevas att staten dominerar för mycket och att den egna insatsen i 

ett sådant sammanhang inte spelar någon större roll. Regeringen anser att individerna i 

gemensamma ansträngningar formar samhället, och därmed torde samhället utformas enligt 

individernas önskan. Dock är regeringen själva förutsättningen för att exempelvis välfärd ska 

utvecklas och förbättras, och därmed är det regeringen som väljer vilka mål medborgarna ska 

sträva efter. Regeringen har givetvis valts av folket, men inte av alla svenska medborgare. De 

gemensamma mål som regeringen därmed strävar efter, och som alla bör sträva efter för att 

skapa individuell utveckling, delas inte av alla. Ändå förväntas det att dessa individer ska 
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delta, eftersom staten enligt kommunitarianismen endast får legitimitet om det finns en 

gemensam syn bland medborgarna om vad som är det goda livet.  

 

Det självstyre som kommuner och landsting har påverkas av regeringens verktyg i form av 

lagstiftning, fördelning av stimulansbidrag och statsbidrag. Detta kallas verktyg för att styra 

utveckling, vilket i praktiken torde innebära att det kommunala och regionala självstyret inte 

är fullständigt fritt från nationell inblandning. Regeringen ser sig själva som förebilder vad 

gäller integrationen av ett barnperspektiv i det offentliga beslutsfattandet. Detta kan innebära 

att regeringen förordar hur landsting och kommuner ska införliva barnen i sitt beslutsfattande, 

trots det omtalade självstyret. De kommunitära inslagen är här tydliga och paralleller kan dras 

mellan hur regeringen ser på individen och på det regionala och kommunala självstyret; i 

teorin är det viktigt att individerna och kommunerna tar ansvaret för att styra utvecklingen. 

Ansvaret borde innebära att målen med utvecklingen bestäms av dem som ska utföra arbetet, 

särskilt kommuner och landsting med tanke på deras självstyre. I praktiken innebär det att 

regering och riksdag bestämmer vad som ska utvecklas, hur det ska göras och av vilka. 

Individerna och kommunerna är endast utförare; inte beställare.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den svenska regeringens politik domineras av 

kommunitära inslag där social gemenskap och gemensamma mål betonas. Staten legitimeras 

när det finns en gemensam syn bland medborgarna om hur livet bör levas, därför anses den 

kommunitära politiken verka som en förenande kraft mellan människor. Dock bör det påpekas 

att den kommunitära teorin förespråkar att det är statens uppgift att ta reda på vad 

medborgarna anser vara viktigt för att därefter presentera ett antal alternativ som 

kännetecknar det goda livet. Medborgarna ska därefter kunna välja bland dessa alternativ. 

Detta ska ställas mot att det i praktiken verkar fungera så att svenska medborgare endast är 

utförare av det som regeringen beställt, inte en aktiv part.  
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Finns det belägg för påståendet att ansvaret för delar av välfärdspolitiken, i detta fall 

rörande utsatta kvinnor och barn, ligger på frivilligorganisationerna istället för 

staten? Om så är fallet; vilka tendenser finns för det svenska sociala kapitalet - kan 

förändringar i detta ha ett samband med frivilligorganisationernas eventuella ansvar? 

 

Relationen mellan medborgaren och offentliga verksamheter har allt mer kommit att skötas av 

olika ombud, till exempel när frivilligorganisationer i form av kvinnojourer företräder utsatta 

kvinnor i kontakt med myndigheter. Förutom att fungera som ombud kan dessa organisationer 

även vara den verkställande kraften i direkta sociala åtgärder, agera förebyggande och som 

opinionsbildare. Trots detta anser den statliga utredningen Välfärdstjänster i omvandling att 

de svenska frivilligorganisationerna inte innehar samma betydelse som serviceproducent för 

välfärdsstatens huvudområden som frivilligorganisationer i andra länder. 

Frivilligorganisationerna ses av regeringen som viktiga aktörer i samhällsutvecklingen, bland 

annat för den erfarenhet och kunskap som dessa har. Därför bör också dessa organisationer 

fortsatt inneha en viktig roll i regeringens arbete för en hållbar utveckling.  

 

BRIS, Barnens rätt i samhället, och ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 

i Sverige, utgör exempel på två svenska frivilligorganisationer som stöder behövande barn 

och kvinnor. Den svenska regeringen har kritiserats av ROKS för sina bristande insatser för 

utsatta kvinnor. BRIS har framfört att de inte kan ta emot alla samtal från barn och ungdomar 

som vill ha hjälp, och hänvisar bland annat till ett ekonomiskt stöd som till största delen 

består av icke-statliga bidrag. Under 2002 utgjorde det statliga bidraget till BRIS endast 5 % 

av organisationens totala budget, större delen av finansieringen kom från insamlade pengar 

och bidrag från företag. Detta samtidigt som regeringen uttrycker att de uppsatta politiska 

målen för barn och ungdomar är ett av de mest prioriterade områdena. BRIS anger att de på 

grund av en begränsad ekonomi inte kan ta emot alla samtal som inkommer till deras 

telefonjour. Enligt BRIS ringdes det över hundratusen samtal till dem år 2002, men endast 

80 000 av dessa kunde besvaras. Någon statlig motsvarighet till BRIS hjälptelefon finns inte i 

samma utsträckning, trots att det stora antalet samtal visar på att det finns ett behov av stöd 

bland landets barn och ungdomar.  

 

En statlig motsvarighet är dock inte nödvändig eftersom BRIS är en etablerad och känd aktör 

för många barn och ungdomar. Däremot borde det statliga stödet öka, dels för att ge alla som 

söker hjälp en chans att nå fram, men också för att regeringen ska visa att de menar allvar med 
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sin politik. Barnombudsmannen, Lena Nyberg, utses av regeringen och kan ses som ett 

uttryck för en vilja på nationell nivå att stödja barn och ungdomar. De barn som dock besöker 

Lena Nyberg och hennes hemsida hänvisas till BRIS om de behöver hjälp. 

Barnombudsmannen arbetar kanske i det stora, med övergripande frågor, men utgör inte något 

direkt stöd för barn som behöver det. Barnombudsmannen är ett tydligt tecken på att 

intentionerna är goda, men att det inte räcker ända fram. BRIS går att nå var än i landet barnet 

befinner sig. På den kommunala nivån kan det variera stort. Barn i en kommun kan ha ett väl 

fungerande stöd genom kommunal försorg, medan det i andra kommuner inte finns något som 

helst stöd att ge till de barn som behöver det. Därför borde BRIS få ett utökat statligt stöd så 

att de kan utvecklas och expandera. 

 

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, utgör en sorts 

paraplyorganisation för ett stort antal ideella kvinnojourer. Dessa jourer bedriver stöd till 

utsatta kvinnor i form av telefonjourer och i vissa fall även ett skyddat boende. Dessutom kan 

kvinnojouren fungera som ombud i kvinnornas kontakt med olika myndigheter. 

Socialstyrelsen anser att de kommunala socialtjänsterna inte har tillräcklig kunskap vad gäller 

våldsutsatta kvinnor, inte heller tillräckliga resurser. Dessutom har socialtjänsten dubbla roller 

eftersom de ska bistå alla parter i familjen, vilket kan uppfattas som en osäkerhet för kvinnan. 

Därför är det fler som söker sig till kvinnojourerna eftersom dessa enbart företräder kvinnan.   

 

Det nationella rådet för kvinnofrid, som inrättades av regeringen år 2000, har kritiserat arbetet 

rörande verksamheten för kvinnofrid. Både på central, regional och lokal nivå existerar det 

fortfarande en okunskap och motvilja till förändringar, enligt rådet. Regeringen kritiseras 

också för att inte ha gjort tillräckliga satsningar i arbetet rörande våldet mot kvinnor. 

Dessutom konstaterade rådet att det är kvinnojourerna och deras ideella insatser som 

fortfarande gör det mesta arbetet rörande rådgivning och tillhandahållandet av skyddat 

boende. 

 

Regeringens ståndpunkt rörande våldet mot kvinnor är att detta orsakas av ett snedvridet 

maktförhållande. En skärpt lagstiftning och förebyggande insatser är några av de verktyg som 

regeringen ska använda i sitt arbete mot våldet. Det är dock kommunen som har det yttersta 

ansvaret för att kommuninvånarna får den hjälp och stöd som de behöver, särskilt betonas 

stödet till utsatta kvinnor. Så, återigen läggs ansvaret på kommunerna och det uppstår en 

liknande problematik som med BRIS. Det regionala och lokala stödet varierar; kommunala 
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kvinnojourer finns endast i ett fåtal, och vissa orter har varken kommunal eller ideell 

kvinnojour. 

 

Den omfattande kritiken mot regeringens arbete visar tydligt att den förda politiken inte är 

tillräcklig. Det talas om ett gemensamt ansvar samtidigt som ansvaret läggs på regionala och 

lokala aktörer, vilket kan leda till stora skillnader vad gäller det erbjudna stödet. Bo Rothstein 

delar in den svenska välfärden i fyra områden, varav statliga insatser efter behov utgör en av 

dem. Rothstein menar vidare att vid en jämförelse mellan den svenska välfärdsstaten och 

internationella förhållanden påvisas en högre grad av generaliserbarhet i Sverige. Detta 

innebär att ekonomiska förmåner och service har tämligen homogena regler och är avsedda 

för hela befolkningen – en universell välfärdspolitik. Den sociala politiken kan dock bli för 

omfattande och resultera i att olika nätverk i samhället försvagas, och att enskilda individer 

förlorar delar av ansvaret för sina handlingar. Ett liknande beroendeförhållande kan uppstå 

mellan frivilligorganisationen och medborgare; den individ som får stöd av ideella 

organisationer kan samtidigt bli beroende av deras värderingar och godtycke för att få hjälp.  

 

Som läget ser ut nu finns det inte tillräckligt stöd för den kvinna som utsätts för våld. Den 

enskilda kvinnan kan bli beroende av kvinnojouren, vilket kompliceras av att deras ekonomi 

är begränsad och därför inte kan hjälpa alla som behöver det. De kvinnor som inte har en 

kvinnojour i sin närhet är därmed i princip helt utelämnade. De barn som söker sig till BRIS 

har inte i alla fall möjlighet, eller tillgång till, en kommunal motsvarighet, och kan därför 

sägas vara beroende av frivilliga krafter om de väljer att vända sig till BRIS. Barn har, till 

skillnad från kvinnorna, inte heller någon som helst möjlighet att flytta till ställen där hjälpen 

finns, vilket innebär att utsatta barn hamnar i en ännu starkare beroendeställning. 

 

I de undersökningar som Eva Jeppson Grassman och Lars Svedberg har gjort 1992 och 1998 

har de kommit fram till ett antal slutsatser. Det frivilliga deltagandet var oväntat högt i den 

första undersökningen. Att det var fler än väntat som engagerat sig och att det hade skett en 

ökning i den uppföljande studien, är intressant. Enligt Putnams tankar kring det sociala 

kapitalet skulle även det kapitalet vara större än väntat 1992, och att det dessutom hade ökat 

till 1998. Ökningen beror dessutom enligt Jeppsson Grassman och Svedberg, att det kvinnliga 

deltagandet har ökat, och dessutom i så kallade kvinnliga ideella organisationer, t ex 

humanitära organisationer. Kvinnojourer och BRIS får räknas som humanitära, ideella 

organisationer. Paralleller kan dras med den kritik som framförts mot regeringens politik. Det 
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är intressant att se hur denna ökning sker i samband med en allmänt ökad kritik mot den 

politik som regeringen för. Är det så att medborgarna upplever att det sker för lite eller att 

insatserna är för dåliga och därför engagerar sig? Det ska dock tilläggas att detta endast kan 

ses som en tendens och att grundligare undersökningar bör göras för att kunna fastställa ett 

tillförlitligt resultat.  

 

Eftersom det ideella engagemanget har ökat och regeringen får kritik för sina insatser inom 

nämnda områden, skulle det kunna tyda på att människor är missnöjda med den form av 

välfärd som tillhandahålls för utsatta barn och kvinnor. Som tidigare nämnts så innehar BRIS 

och kvinnojourerna en viktig roll, detta samtidigt som regeringen uppenbarligen inte lyckas i 

sina intentioner. Kritiken kommer både från egna utredningar, Brottsoffermyndigheten men 

också från företrädare för frivilligorganisationer som anser att de tillhandahåller välfärd för 

flertalet utsatta grupper. Sammantaget ger detta en bild av att den välfärd som staten ska 

tillhandahålla, till viss del skapas av ideella krafter. Kvinnojourerna erbjuder ett stöd som 

staten inte gör. Om staten vore den enda aktör som stod för välfärden vad gäller utsatta 

grupper borde också det statliga stödet finnas tillgängligt för alla. Så är inte fallet idag, då det 

endast finns ett fåtal kommunala kvinnojourer och inte någon statlig motsvarighet till BRIS. 

Det behöver inte innebära något negativt att välfärden även skapas av ideella krafter, men då 

ska också staten erkänna dessa organisationers betydelse och erbjuda ett utökat stöd.  
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041211 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/83/c134fbaa.pdf

 

Internet 42 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 

En översyn av Brottsoffermyndigheten 

041208 

http://www.ROKS.se/remisser/remissvar0411_BROM.html

 

Internet 43 

Brottsoffermyndigheten 

Pressmeddelande Slagen dam 2001-05-14 

050120 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande_slagen_d

am.htm
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