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Förord

1990-talet har betraktats som ett marknadens decennium. Allt mer av
kommunernas välfärdstjänster har kommit att bedrivas i icke offentlig regi.
För det mesta av kommersiella utförare men ibland med en frivillig organi-
sation som huvudman för verksamheten. En tidigare studie från Socialsty-
relsen (�Sociala ideella organisationer � som kommunerna ser dem�) har
visat att de ideella organisationerna har fått ett markant större utrymme som
vårdproducenter inom svenska kommuner, även om variationerna kommu-
nerna sinsemellan är stora.

Den rapport du nu har i din hand fokuserar på en särskild aspekt av kom-
muners upphandling av sociala tjänster från frivilliga organisationer. Vad
betyder detta för brukarna � i fråga om rättssäkerhet, valfrihet och kvalitet?
Och vem är egentligen �brukare�? Svaren på frågorna blir än så länge mer
antydda än preciserade. Det handlar mer om sublima värden � att man som
brukare möts av en varm atmosfär � än om hårdkokta data.

I Socialstyrelsens verksamhet har patient- och klientperspektivet fått ökad
uppmärksamhet. Den konkreta utformningen av hälso- och sjukvården och
socialtjänsten ska anpassas till patientens, klientens och andra berördas be-
hov, förutsättningar och uppfattningar.

Socialstyrelsen ska som tillsyns- och expertmyndighet granska, följa upp
och värdera bl.a. socialtjänsten ur detta perspektiv. Här ingår också sådana
verksamheter som kommunen väljer att lägga ut på entreprenad och som
står i blickfånget för just denna rapport.

Initiativet till studien togs av en referensgrupp bildad av Forum för Fri-
villigt Socialt Arbete. I gruppen ingår företrädare för ett antal organisationer
samt Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet. Socialstyrelsen och
Forum för Frivilligt Socialt Arbete har stått för finansieringen. Studien har
genomförts av Marie Nordfeldt och Johan Söderholm vid Sköndalsinstitutet.
De svarar för innehåll och slutsatser. Kontaktpersoner på Socialstyrelsen har
varit Leif Näfver och Hans Mattsson och på Forum för Frivilligt Socialt
Arbete Ludvig Sandberg.

Åsa Börjesson
Avdelningschef
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Sammanfattning

Marknadsinfluerade organisationsmodeller och privata produktionsformer
har fått genomslagskraft under det senaste decenniet och i allt fler kommu-
ner prövar man systematiskt konkurrensutsättning och alternativa driftsfor-
mer även i produktionen av sociala välfärdstjänster. Förändringarna har
vägletts av begrepp som valfrihet och konkurrens och har bl.a. syftat till att
åstadkomma ett ökat inflytande för brukarna. Sociala frivilliga organisatio-
ner har en relativt marginell ställning inom kommunernas välfärdsmarkna-
der men kommunernas upphandling från dessa organisationer har ökat och
kommunerna uttrycker intresse för en ökad samverkan med frivilliga orga-
nisationer. Samtidigt har intresset från rikspolitiskt håll vuxit för aktörer
som driver vård och omsorg och som inte primärt har ett vinstintresse.

I rapporten diskuteras effekter och betydelse för brukarna av att kommu-
nerna upphandlar sociala tjänster från sociala frivilliga organisationer. Syftet
med studien är att lyfta fram frågeställningar och pröva metoder som kan
leda till ökad förståelse av hur brukarna av sociala insatser påverkas av att
frivilliga organisationer är utförare av välfärdsservice. Teman som lyfts
fram är relationen mellan kommunen och frivilligorganisationen, och ett
brukarperspektiv utifrån aspekter såsom rättssäkerhet, särskilda kvaliteter
och valfrihet. Ytterligare ett syfte med studien är att diskutera och proble-
matisera brukarbegreppet.

Hem för vård och boende (HVB) utgör det största fältet när det gäller
upphandling från frivilliga organisationer, men den största ökningen har
skett inom området äldre/handikapp. Omfattningen av och strategier för
upphandling och andra samarbetsformer med sociala frivilliga organisatio-
ner kan skilja sig markant mellan olika kommuner. Två juridiskt reglerade
former finns för relationerna mellan kommunal förvaltning och frivilliga
organisationer. En kommunal entreprenad föreligger när en kommun anlitar
en extern producent som åtar sig att utföra tjänster för kommunens räkning.
Kommunen är huvudman för verksamheten och Lagen om offentlig upp-
handling gäller för verksamheten. Om kommunen ger bidrag till externa
utförare för verksamhet som inte drivs på uppdrag av kommunen är kom-
munen inte huvudman för verksamheten. Då gäller privaträttsliga regler.

I praktiken finns ett antal mellanformer för förhållandet mellan kommu-
nen och en utförare. Dessa är inte reglerade i lagstiftningen och vid eventu-
ella konflikter behandlas konflikten utifrån att förhållandet antingen är ett
entreprenörsförhållande eller ett bidragsförhållande. I denna gråzon av sam-
arbetsformer och avtal finns tydliga risker att det skapas oklarheter när det
gäller ansvaret gentemot brukarna.

Brukarnas rättsliga skydd är tydligare tillvarataget i det offentligrättsliga
regelverk som reglerar kommunal verksamhet än i de privaträttsliga regel-
verk som gäller för privata utförare. I upphandlingsavtalen kan kommunerna
skriva in regler som ger brukarna ett tydligare rättsligt skydd. Ett tillägg till
kommunallagen tvingar kommunerna att i sina avtal beakta intresset av att
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tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i
hur tjänsterna utförs.

Från brukarna sida uttrycks att en särskild kvalitet i de frivilliga organisa-
tionerna är att det finns ett ideologiskt grundfundament. Samtidigt uttrycks
av de flesta brukare i studien att ideologin helst inte bör ta alltför konkreta
uttryck eller kännas påtvingad. Det är snarare de mer sublima uttrycken för
en ideologi såsom en atmosfär och andra drivkrafter i verksamheten som
brukarna uppfattar som verksamheternas kvalitet och mervärde. Andra mer-
värden som brukarna lyfter fram är möjligheter till eftervård och att ingå i
ett socialt sammanhang i form av en församling eller lokalförening efter en
vistelse på t.ex. ett behandlingshem. Denna koppling mellan institution och
församling eller föreningsliv skiljer sig mellan organisationerna. Vissa or-
ganisationer har utvecklade eftervårdsprogram medan det i andra är mer
undantag än regel att brukare blir medlemmar i en församling eller förening.

Brukarna har förtroende för de sociala frivilliga organisationernas verk-
samheter. Till viss del uttrycks ett större förtroende för verksamheter som
inte primärt har ett vinstintresse. Men det är verksamhetens innehåll och hur
man blir bemött som har den största betydelsen för brukarna; huvudmannen
har en underordnad betydelse. Utbudet av verksamheter har ökat. Det är
dock svårt att svara på om brukarnas valfrihet har ökat. För att kunna ut-
nyttja valfriheten behöver brukarna god information om de olika alternati-
ven. I realiteten kan man anta att informationen är begränsad och möjlighe-
ten att göra rationella val skiljer sig mellan olika kategorier av brukare. Val
kan i stället baseras på vad som tidigare är känt eller via rekommendationer
från kommunala handläggare som inte heller alltid har fullständig informa-
tion. Valfrihet kräver att det finns fler alternativ med olika innehåll för att
valfriheten skall vara meningsfull. Det finns också motstridiga uppgifter
ifall ett ökat antal utförare också innebär fler tydligt skilda alternativ och om
upphandlingssystem och standardiserade ramavtal skapar en likriktning
bland alternativen. Möjligheten att lämna verksamheten finns oftast, men för
en brukare som är beroende av en insats finns inte alltid ett reellt alternativ.

Brukarbegreppet är en oprecis och problematisk benämning på individer
med olika förutsättningar, olika behov eller problem samt olika grader av
behov och beroende av skilda välfärdstjänster. Att begreppet varit så starkt
kopplat till den offentliga sektorn innebär också att det måste ges andra in-
nebörder i förhållande till nya aktörer i välfärdssystemen. Begreppet brukare
kan dock vara relevant att använda som en samlingsbenämning, men det
behöver förtydligas och brytas ner i förhållande till det empiriska samman-
hang som det används i.

Studien bekräftar vad som framkommit i tidigare forskning: att det är
svårt att få en tydlig och överskådlig bild av kommuners upphandling av
sociala tjänster från frivilliga organisationer. De frivilliga organisationerna
särskiljs inte från andra sociala entreprenörer. Olika enheter inom kommu-
nerna handhar bidragshandläggning och upphandling och det tycks inte fin-
nas någon samsyn när det gäller de frivilliga organisationernas insatser. Det
är viktigt att tydliggöra dessa skilda relationer när man diskuterar de frivilli-
ga organisationernas roller i förhållande till den kommunala förvaltningen
och betydelsen för brukarna av att frivilliga organisationer driver verksam-
heter.
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En viktig slutsats är att en förutsättning för vidare forskning av de förändra-
de välfärdssystemens betydelse för brukare är en mer grundläggande kun-
skap om de konkreta förändringarna inom kommunernas välfärdssystem och
hur det ser ut i olika kommuner. Vilken betydelse har olika urbana regimer
med skilda välfärdssystem och samarbetskoalitioner för kommunmedbor-
garnas tillgång till välfärdtjänster och finns det geografiska skillnader. Vä-
sentlig kunskap saknas också om hur de frivilliga organisationernas finansi-
eringsformer de facto förändrats och om det har betydelse för brukare med
olika relationer till organisationer.
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Inledning

Sedan slutet av 1980-talet har omfattande förändringsarbeten pågått inom de
kommunala förvaltningarna. Under 1990-talet intensifierades detta arbete
och decenniet har betecknats som ett �marknadens decennium� då mark-
nadsinfluerade organisationsmodeller och privata produktionsformer införts
även inom det som utgör välfärdsstatens s.k. kärnområden � vård, skola och
omsorg. Allt fler kommuner har systematiskt prövat konkurrensutsättning
och alternativa driftsformer i produktionen av välfärdstjänster (Trydegård
2001, Svenska kommunförbundet 1999).

Marknadsstyrning av kommunala verksamheter kan ta sig en mängd olika
uttryck. Blomqvist och Rothstein (2000) nämner exempel på hur marknads-
styrningens principer har tillämpats inom den offentliga sektorn i Sverige
under det senaste decenniet, t.ex. i form av entreprenadförfarande, inomof-
fentlig konkurrens (konkurrens mellan enbart offentliga aktörer), brukarko-
operativ, �penga�-system, resultatenheter och olika typer av köp- och säljsy-
stem.

Förespråkare för marknadsstyrningsmodeller hävdar att konkurrensutsätt-
ning medför en förnyelse som förbättrar välfärdstjänsternas kvalitet, ökar
medborgarnas valfrihet och självbestämmande och skapar en välbehövlig
mångfald i utbudet. De som är kritiska mot en ökad marknadsorientering
hävdar att ett sådant system skapar växande ojämlikhet och social segrega-
tion. Marknadsstyrning har därför av vissa setts som ett sätt att förnya den
svenska välfärdsmodellen och av andra som ett sätt att undergräva den
(Blomqvist & Rothstein 2000, s. 31). Det har också visat sig att mångfald
och konkurrens inte är de synonymer som de ofta setts som. System med
upphandlingskonkurrens kan i praktiken styra mot mer uniformitet och lik-
riktning − skillnaderna mellan olika aktörer tenderar att jämnas ut i konkur-
renssituationer − vilket är erfarenheterna från vissa andra länder med detta
system (SOU 2002:31, Söderström & Lundbäck 2000).

Mellan 1993 och 2000 ökade andelen privata entreprenader från knappt
sex till tolv procent, framför allt i form av företag i bolagsform. Stiftelser,
ideella och ekonomiska föreningars andel av välfärdstjänster ökade från två
till tre procent. Kommunerna köpte tjänster och entreprenader inom social-
tjänsten för 1 742 mkr (år 2000) från frivilliga organisationer (Socialstyrel-
sen 2002). De frivilliga organisationernas verksamheter utgör således en
relativt liten del av de välfärdstjänster som produceras i Sverige. Undantaget
är dock missbrukarvården där frivilliga organisationer under en lång tid haft
stor betydelse (Wijkström & Lundström 1997, Stenius 1999).

En nyligen genomförd undersökning visar emellertid att förväntningarna
på de frivilliga organisationerna har ökat och att kommunerna1 tillmäter
organisationerna större betydelse än tidigare som aktörer inom det lokala
välfärdssystemet. De allra flesta kommuner har ökat sin samverkan med
                                                
1 Med kommunerna avses i studien den kommunala förvaltningen, dvs. kommunen som
administrativ enhet.
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frivilliga organisationer och samverkan förväntas även öka i framtiden (So-
cialstyrelsen 2002).

Denna rapport avser att behandla kommunernas upphandling av sociala
tjänster från de frivilliga organisationerna och fokus skall sättas på brukarna
av dessa tjänster. Det finns relativt lite forskning och utredningar om kom-
munernas upphandling som utgår från ett brukarperspektiv och i de studier
som gjorts drar man något olika slutsatser. En studie som genomförts vid
Linköpings universitet visar att marknadsanpassningen av socialtjänsten har
resulterat i en förbättring när det gäller effektivitet, benägenhet av svara upp
mot klienters behov och önskemål samt i ökade valmöjligheter. Studien vi-
sar dock att förbättringarna har kommit resursstarka, kunniga och medvetna
klienter till godo, men när det gäller de mest socialt utsatta som inte klarat
att agera som �kunder� har det i stället skett en försämring (Blom 2000). I
en sammanställning som gjorts vid Lunds universitet av internationella stu-
dier av marknads- och organisationsformer inom områdena utbildning och
sjukhusvård, konstaterar man i stället att det finns lite belägg för att ökad
valfrihet skulle resultera i mer ojämlik vård och utbildning (Söderström &
Lundbäck 2000).

Syfte
Studien är en begränsad studie kring brukare av social omsorg. Syftet är att
lyfta fram frågeställningar och pröva metoder som kan leda till ökad förstå-
else av hur brukarna av sociala insatser påverkas av att frivilliga organisa-
tioner på uppdrag av kommunerna är utförare av välfärdsservice. Ett viktigt
delsyfte är att problematisera brukarbegreppet. De teman som fokuseras på
ur ett brukarperspektiv är rättssäkerhet, särskilda kvaliteter och valfrihet.

Studien delas in i två nivåer. I den ena delen studeras relationen mellan
kommunen och de frivilliga organisationerna. De frågor som skall svaras på
är:

• Vilka typer av sociala tjänster upphandlar kommunerna från frivilliga
organisationer?

• Vilka typer av kontrakt finns mellan kommunen och de frivilliga organi-
sationerna?

• Hur ser regelverket ut som är kopplat till de frivilliga organisationernas
verksamheter och vilken insyn har beställaren?

• Vilken grad av säkerhet garanteras brukarna när frivilliga organisationer
respektive kommuner är utförare av sociala tjänster?

Den andra delen av studien är en brukarundersökning där vi studerar vad
brukarna anser om följande frågeställningar:

• Representerar de sociala frivilliga organisationerna särskilda kvaliteter
eller mervärden utifrån brukarnas perspektiv?

• Vilket förtroende har brukaren för huvudmannen?
• Hur ser brukarnas valfrihet ut?
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Metod och genomförande

Empirin består av fallstudier av upphandlingssystemen i två kommuner �
Uppsala och Nacka. Vi har sedan genomfört en fördjupad studie av ett antal
organisationer som säljer sociala tjänster till bl.a. Uppsala kommun och av
brukare vid organisationernas verksamheter. Det empiriska materialet har
samlats in genom personintervjuer och telefonsamtal med företrädare för
kommunal förvaltning, personintervjuer med företrädare för frivilliga orga-
nisationer och brukare vid organisationerna samt genom studiet av doku-
mentation såsom upphandlingsavtal, bidragsfördelning, policydokument och
verksamhetsbeskrivningar. Sammantaget har 24 personintervjuer genom-
förts, varav 10 brukarintervjuer. Vid vissa intervjuer har fler än en person
medverkat.

Kommunurvalet baseras på att dessa kommuner uppvisar relativt sett
höga siffror när det gäller upphandling från frivilliga organisationer2 Dessa
kommuner har också utvecklat speciella typer av kontraktsrelationer. I
Nacka har man utvecklat ett kundvalssystem som innebär att invånarna med
hjälp av checkar kan välja mellan ett flertal utförare av tjänster inom vissa
områden. I Uppsala har man en speciell form av avtal som skrivs med orga-
nisationer som får bidrag.

Urvalet av frivilliga organisationer baseras på följande kriterier:

• Verksamheten skall bedrivas av en frivillig organisation, dvs. en organi-
sation som har bildats utifrån gemensamma idéer eller intressen, har en
viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form, kan bildas
och upplösas utan beslut från myndighet, bygger på frivillig anslutning
och ett personligt medlemskap i någon form samt inte syftar till vinstut-
delning. De juridiska former som är aktuella i denna studie är ideella fö-
reningar och stiftelser.

• Verksamheten skall ingå i kommunalt upphandlingssystem eller omfat-
tas av någon annan form av kontrakt med kommunen och ha en primär
social inriktning.

• Verksamheten skall ha bedrivits under en någorlunda lång tid, vilket
ökar möjligheten att både brukarna och de intervjuade representanterna
kan ha erfarenhet av förändringar inom organisationen och verksamhe-
ten.

• De valda verksamheterna skall spegla något av den bredd inom den
upphandlade sociala omsorgen där frivilliga organisationer verkar.

                                                
2 Enl. uppg. från S. Johansson, Förvaltningshögskolan, Göteborg.
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Kontakten med de intervjuade brukarna har skett via föreståndare eller an-
nan personal på de olika verksamheterna. En risk med detta är naturligtvis
att det blir de mest positivt inställda personerna man når. Men detta sågs
som det enda möjliga sättet att gå tillväga under en så begränsad tid som
studien genomfördes på och då vi ville omfatta ett antal olika typer av verk-
samheter. Urvalet av brukare har byggt på personer som varit villiga att
ställa upp för en intervju och dela med sig av sina erfarenheter, såväl positi-
va som negativa. Flera av brukarna har jämfört sina erfarenheter från den
verksamhet där de befann sig vid intervjutillfället med tidigare erfarenheter
från andra liknande verksamheter. Uteslutande har den verksamhet som de
för tillfället befunnit sig på värderats som bättre.

De jämförelser som de gjort med andra verksamheter har tolkats med för-
siktighet då vi inte gjort några studier av dessa verksamheter eller intervjuat
brukare vid verksamheter med annan huvudman än en frivillig organisation.
Men det har ändå setts som intressant att återge vad brukarna upplever som
särpräglat med den verksamhet som intervjun handlat om.

Vissa intervjupersoner hade önskemål om att vara anonyma och vi har
därför valt att konsekvent avidentifiera samtliga. Brukarna presenteras med
fingerade namn. Den övervägande delen av brukarna i studien är män vilket
främst beror på att de HVB som var aktuella för studien var till majoriteten
inriktade mot att ta emot män. I de studerade verksamheter som har både
manliga och kvinnliga brukare har männen varit i majoritet och det är de
som tillfrågats först om att delta i en intervju och accepterat detta. I ett par
fall har organisationsrepresentanten varit negativ till att tillfråga kvinnor och
orsaken har hänförts till situationer som de aktuella kvinnorna för närvaran-
de befann sig i på verksamheten. Påpekas bör att i den verksamhet i studien
som inriktar sig mot kvinnor � Lillvik � var det inga problem att få brukar-
intervjuer till stånd. Intervjuerna har genomförts på de verksamheter där
brukarna befunnit sig, i ett ostört rum, med endast intervjuaren och intervju-
personen närvarande (med undantag för Samariterhemmet där intervjuper-
sonens vuxna barn deltog).Vissa av de intervjuade personerna har utvecklat
berättelser och resonemang utifrån intervjufrågorna medan andra valt att
svara mer kortfattat, vilket lett till varierande omfattning på personbeskriv-
ningarna. Samtliga personers svar på intervjufrågorna är dock sammanvägda
i redogörelsen för brukarnas åsikter.

Att genomföra denna typ av kvalitativ studie av upphandling och kon-
traktsrelationer visade sig under arbetets gång vara en inte helt enkel upp-
gift. Olika tjänstemän på skilda fack- och kommundelsförvaltningar ansva-
rar för delområden i processen vilket försvårar att få en övergripande bild.
Det har också försvårats av att upphandling från frivilliga organisationer inte
har upplevts som en intressant fråga vid kontakter med kommuntjänstemän.
Det var därför nödvändigt att begränsa studien till ett delområde. Det områ-
de som valdes att studeras var socialtjänstens område. Detta medförde också
att de olika brukarroller som ingår i studien begränsats, vilket beskrivs vida-
re i avsnittet Vad tycker brukarna nedan.

Att få brukarintervjuer till stånd har varit ett tidskrävande arbete. Som ut-
omstående är det nödvändigt att söka kontakt med brukare genom att för-
ankra studien hos föreståndare eller annan anställd som sedan i sin tur för-
medlar kontakten med brukare. Samtliga företrädare för de frivilliga organi-
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sationernas verksamheter har varit positiva till att förmedla kontakter (förut-
om på Kvinnojouren och Brottsofferjouren där sekretessregler gjorde det
omöjligt för dem att förmedla kontakter). Men det har ändå tagit långt tid,
dels p.g.a. att det tagit en tid innan de haft möjligheter i sitt dagliga arbete
att ta dessa kontakter, dels p.g.a. att de ibland haft svårt att få någon person
att ställa upp på en intervju.

Ett så begränsat antal brukarintervjuer som tio personer innebär att det
inte går att dra några generella slutsatser. Det går dock att peka på vissa ge-
mensamma nämnare mellan intervjupersonerna som kan påvisa tendenser
och som lyfter fram intressanta frågeställningar för vidare studier.
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Att sätta �brukarna� i fokus

Fokus i studien är på betydelsen för brukarna av att kommunala förvalt-
ningar upphandlar vård och omsorg från frivilliga organisationer. Uttrycket
brukare är dock inte helt okomplicerat. Ofta associeras uttrycket brukare
med personer på �gräsrotsnivå�, men det kan i princip vara aktörer på
många olika nivåer i samhället. I utvärderingar av socialt arbete som bedrivs
i offentlig regi finns en tradition av brukarperspektiv, ofta kopplat till en
kvalitetsdiskussion. Verksamheters kvalitet mäts genom att man i utvärde-
ringen utgår från brukarnas uppfattningar (se vidare Jess 1998, 2001).

Varför är det då intressant och relevant och att anlägga ett brukarperspek-
tiv? En viktig anledning är att den reformering som skett av den offentliga
sektorns serviceproduktion har vägletts av begrepp som valfrihet och kon-
kurrens. Syftena bakom reformerna har dels varit att åstadkomma ett ökat
inflytande för brukarna, dels ett mer effektivt utnyttjande av befintliga of-
fentliga resurser genom att konkurrensutsätta dessa. Kommunallagen, soci-
altjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ställer på olika sätt krav på att
det sker samråd med brukarna och att verksamheter följs upp och kvalitets-
utvärderas. Under senare år har försöken att åstadkomma brukarinflytande
alltmer kommit att handla om möjligheter till valfrihet och kundvalsmodel-
ler. I dessa modeller ges brukaren mer rollen av kund (Socialstyrelsen
2001a).

Enligt Blomqvist och Rothstein (2000) innebär valfrihet att det måste fin-
nas fler än ett alternativ inom varje sektor att välja mellan och att alternati-
ven har olika innehåll, för att valfriheten skall vara meningsfull. Konkurrens
förutsätter att nya tjänsteproducenter ges chansen att utforma och driva
tjänsteverksamheter och att de som lyckas bäst gynnas ekonomiskt genom
att fler medborgare väljer dem. I marknadstermer uttryckt: det måste finnas
dynamik både på efterfråge- och utbudssidan. Enligt detta synsätt är det
brukarna som avgör om ett alternativ är av tillräckligt hög kvalitet för att
vara konkurrensmässigt. Valfrihet för brukaren innebär att man som brukare
kan välja fritt mellan olika tjänster. Inom ramen för ett marknadsstyrt sys-
tem innebär brukarens val en ekonomisk belöning för producenten. Därige-
nom bidrar valfriheten till konkurrens mellan producenterna som inte bara
måste konkurrera om statliga uppdrag utan också om brukarna, vilket skapar
möjligheter för brukarna att påverka verksamheten. Detta ger brukarna kon-
sumentmakt även när det gäller skattefinansierade verksamheter (Blomqvist
& Rothstein 2000). Blomqvist och Rothstein tar även upp kritik mot mark-
nadssystemets möjligheter att uppfylla målen med socialpolitiken. Mark-
nadssystemet förutsätter välinformerade brukare som kan göra rationella
val. En fråga som ställts av kritiker är om alla medborgare på samma villkor
kan utnyttja valfriheten. I annat fall riskerar resursfördelningen att bli mer
ojämn än tidigare. Ur ett jämlikhetsperspektiv är ett problem med valfrihe-
ten att det kan finnas en skillnad mellan �efterfrågan� och �behov�. För att
uttrycka en efterfrågan krävs ett aktivt agerande som kanske inte alla med
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ett legitimt behov av en tjänst kommer att göra (Blomqvist & Rothstein
2000).

Vem är brukare?
Trots att begreppet brukare sedan 1980-talet har varit ett väsentligt inslag � i
det närmaste ett modeord � i offentlig förvaltning och förvaltningsforskning,
är det fortfarande mycket oklart vad begreppet innebär och hur det skall
avgränsas gentemot andra begrepp såsom medborgare, kund, klient och pa-
tient. Ibland används brukare synonymt med något av dessa andra begrepp, i
vissa fall överlappande och ibland läggs olika innebörder in. I vissa fall ges
brukare innebörden av servicemottagare av den offentliga sektorn. I andra
fall används termen snävare för att beteckna en servicemottagare som skiljer
sig från en �klient� eller en �kund� (Dahlberg & Vedung 2001). I forskning
och utredningar med någon form av brukarperspektiv definieras sällan be-
greppet närmare och det är få studier som problematiserar begreppet. En stor
del av den litteratur som brukare behandlar tar upp det antingen i samband
med diskussioner om den representativa demokratin � och speciellt i sam-
band med dess problem � eller som en metod för att utvärdera kvaliteten i
verksamheter inom den offentliga sektorn. Brukaren ses som den som bäst
kan bedöma kvaliteten hos en verksamhet.

I en skrift från Socialstyrelsen konstateras att brukare kan definieras olika
beroende på sammanhanget men gemensamt är att det handlar om personer
som agerar servicemottagare eller användare inom den offentliga sektorn,
dvs. tar någon av samhällets tjänster i anspråk (Socialstyrelsen 2001b). I en
publikation från Civildepartementet definieras brukarna som �personer som
nära och personligt berörs av en kommunal verksamhet och som i regel ut-
nyttjar den kontinuerligt under en relativt lång tid� (Civildepartementet
1991, s. 38). Genom denna definition avser man att åtskilja en brukare från
en kund eller klient och övriga medborgare. I dessa båda exempel görs en
relativt snäv definition av brukare och en brukare sätts ensidigt i relation till
den offentliga sektorn.

Det kan vara svårt att avgöra vem som är brukare av en insats, exempelvis
när det handlar om insatser för barn eller äldre dementa personer. Är det
barnen eller föräldrarna eller både och som är brukare av barnomsorg? Är
det en dement person eller dennes anhörige som är brukare av t.ex. ett
�avlösningsboende�? (Orsholm 2002). Är man brukare när man deltar i en
självhjälpsgrupp? Deltagarna i självhjälpsgrupper är samtidigt både givare
och mottagare av hjälp och stöd (Karlsson 1997). Är de hemlösa som säljer
Situation Sthlm medarbetare eller brukare av organisationens sociala insat-
ser? (Magnusson 2002). En annan oklarhet är tidsaspekten. När slutar man
att vara brukare av en verksamhet och övergår till att bli något annat, t.ex.
medlem eller volontär? Ett intressant exempel att illustrera detta med är
Basta arbetskooperativ. Basta bygger på idéer om �hjälp till självhjälp� och
de missbrukare som går in i Bastas rehabilitering har möjlighet att bli del-
ägare genom att upptas som kooperatörer (Hansson & Wijkström 2001).
Någonstans längs den vägen övergår man från att vara brukare till att få en
annan status i organisationen, men när? Är det i samband med att man sta-
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nar på Basta efter den avgiftsbelagda tiden då den kommunala socialtjänsten
eller kriminalvården betalat vistelsen?

Ytterligare ett avgränsningsproblem är att det även finns potentiella bru-
kare, dvs. personer som önskar en insats men som av olika skäl ännu inte
fått den, ev. står de i kö, personer som ännu inte kommit på tanken att ställa
sig i kö, eller personer som av någon anledning valt bort en verksamhet (So-
cialstyrelsen 2001a, Dahlberg & Vedung 2001). Ett förhållande som
Jeppsson Grassman och Svedberg lyfter fram är att uppdelningen mellan
�givare� och �mottagare� av insatser inte är lika tydlig inom den frivilliga
sektorn som inom den offentliga. De menar att många av verksamheterna
och insatserna inom den frivilliga sektorn präglas av ömsesidighet och att de
sociala insatserna ofta sker inom ett föreningssammanhang av social samva-
ro eller olika fritidsaktiviteter (se Jeppsson Grassman & Svedberg 1995,
1996).

När det gäller brukare av insatser från den frivilliga sektorn finns inte
speciellt mycket skrivet. Vid Sköndalsinstitutet har det under de senaste
åren dock publicerats ett antal studier som fokuserar på frivilligt socialt ar-
bete ur ett brukarperspektiv. Kari Jess (1998) har utvecklat en modell för
kvalitetsutvärdering av frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv.
Britta Olby (2001) har studerat frivilliga organisationers väntjänstverksam-
heter ur ett brukarperspektiv. Magnus Karlsson (2002) diskuterar brukare i
samband med självhjälpsgrupper.

Brukare i relation till medborgare
Att vara medborgare har precis som brukare flera olika dimensioner och
innebörder. En �klassisk� beskrivning är Marshalls uppdelning från 1950 i
politiskt medborgarskap, civilt medborgarskap och socialt medborgarskap.
Gemensamt för olika former av medborgarskap är att det alltid handlar om
relationen mellan staten och individen, alternativt uttryckt mellan det of-
fentliga och den enskilde. Medborgarskapet inbegriper en ömsesidighet:
rättigheter och skyldigheter gentemot samhället och ett engagemang i det
samhälle man lever i (Gynnerstedt 2001, s. 341). Dahlberg och Vedung
(2001) diskuterar medborgarnas roll i den representativa demokratin. Med-
borgarna i den perfekta representativa demokratin uttrycker sin politiska
vilja genom att i val utse representanter till lagstiftande församling och ge-
nom opinionsbildning. Medborgarna deltar inte direkt men indirekt i det
politiska beslutsfattandet genom att välja företrädare som ombesörjer detta å
deras vägnar. Brukarna av den offentliga sektorns varor och tjänster tiller-
känns ingen egen aktiv roll i den perfekta representativa demokratin
(Dahlberg & Vedung 2001, s. 7ff).

Med de välfärdsstatliga förändringar som genomförts under 1990-talet,
bl.a. mer marknadsmässiga organisationsformer när det gäller tillhandahål-
lande av social service, har också medborgarskapet förändrats liksom beho-
vet av att utveckla alternativa beskrivningar. Gynnerstedt (2001) presenterar
en sådan alternativ beskrivning. Det kommunitära medborgarskapet be-
skrivs som �rättighet till service beslutad i en lokal, välkänd organisation på
en plats där brukaren känner sig hemma och där brukaren får vara involve-
rad och ta eget ansvar�. Här handlar det således om de rättigheter för bruka-
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ren som medborgarskapet för med sig. En annan dimension är den konsu-
merande medborgaren som väl alla är, mer eller mindre. Den som kan och
vill välja och köpa sin service på marknaden får ett oberoende medborgar-
skap. Den konsumerande, oberoende, medborgaren sammanfaller med bru-
karen som en oberoende konsument. Den brukare som inte har möjlighet till
oberoende val och som passar in i bestämningen beroende klient får enligt
Gynnerstedt ett konsumentmedborgarskap. Med ett pluralistiskt samhälle
och med olika medborgarskap blir medborgarskap ett än mer grovt tillyxat
analysbegrepp än brukare. Möjligtvis är det en skillnad i nivåer mellan des-
sa begrepp. Medborgarskapet beskriver förhållandet till staten och det of-
fentliga medan brukare beskriver förhållanden på en organisationsnivå.

Sammanfattningsvis är brukare en oprecis och problematisk benämning
på individer med olika förutsättningar, olika behov eller problem samt olika
grader av behov och beroende av skilda välfärdstjänster. Att begreppet varit
så starkt kopplat till den offentliga sektorn innebär också att det måste ges
andra innebörder i förhållande till nya aktörer i välfärdssystemen. Den
känns dock relevant att använda brukare som samlingsbenämning, som dock
behöver förtydligas och brytas ner i förhållande till de sammanhang som
begreppet används i.

I praktiken utvecklas inom olika organisationer benämningar som för-
medlar ett mer eller mindre institutionaliserat synsätt. Klient är fast förank-
rat inom socialtjänsten. Frivilliga organisationer väljer oftare att använda
uttrycket gäster, vilket förmedlar att man ser på de personer som besöker
verksamheten som jämbördiga medborgare. Vilka benämningar som organi-
sationerna i studien använder beskrivs nedan i kapitel 6.

Några olika beskrivningar av brukare
Dahlberg och Vedung presenterar en genomgång av olika betydelser av bru-
kare. I deras studie används brukarorienterad och brukare synonymt med
klientorienterad och klient.

Dahlberg och Vedung beskriver i sin studie fyra betydelser av �brukare�:

Brukare 1: Slutmottagare av eller adressat för offentliga åtgärder inklusi-
ve regleringar och myndighetsutövning.

Brukare 2: Slutmottagare av offentlig nyttighet (service eller vara).
Brukare 3: Slutmottagare av offentlig nyttighet (service eller vara) som

inte är kund utan hänvisad till Strategi röst.
Brukare 4: Slutmottagare av offentlig nyttighet (service eller vara) som är

kund och därmed också har tillgång till Strategi sorti.

En viktig skillnad mellan brukare 3 och brukare 4 i Dahlberg och Vedungs
uppdelning ligger i möjligheterna att välja olika strategier för att påverka
respektive utträda ur en verksamhet och välja en annan. Hirschman utveck-
lade 1970 ett synsätt som återkommer i flera skrifter om brukares förhåll-
ningssätt:
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• Sorti � �the exit option� � innebär att brukaren har möjlighet att välja en
annan leverantör eller utträde ur verksamheten eller organisationen.

• Röst eller protest � �the voice option� − brukaren kan påverka genom att
höja sin röst och protestera mot den nyttighet som han blivit tilldelad

• Lojalitet � brukaren väljer att stanna på grund av värdegemenskap med
organisationen och dess ideologi (se Jess 2001, Möller 1996).

Möller (1996) illustrerar olika brukarroller som medborgare kan inta för-
hållande till staten3 längs två dimensioner. Den ena handlar om autonomi,
där brukarrollen kan sättas längs ett kontinuum mellan beroende respektive
oberoende av staten. Den andra är en servicedimension som kan bestämmas
mellan kontroll och hjälp från statens sida (se även Hoff 1993).

Autonomidimensionen avgörs av huruvida det finns reella möjligheter till
exit. Det vill säga om det finns andra möjliga alternativ än det som tillhan-
dahålls genom statens försorg. Om det finns det hamnar brukaren i övre den
delen av skalan och får rollen som konsument på en marknad med konkur-
rens. Föreligger det små exit-möjligheter är beroendet stort och medbor-
garen får i stället en klientrelation till staten. Service- eller auktoritetsdimen-
sionen syftar till att åskådliggöra skillnader mellan kontrollerande respekti-
ve servicelevererande verksamheter (Möller 1996, s. 24f).

Utifrån dessa dimensioner kan man skissa fyra idealtypiska brukarroller
eller brukarsituationer. Dessa roller eller situationer kan i sin tur ha olika
aspekter och två eller flera av rollerna kan vara aktuella samtidigt för en och
samma person eller grupp. Intressentrollen innebär att man kan komma att
beröras av organisationens agerande i något avseende � t.ex. om organisa-
tionen uppnår de mål den arbetar för eller genom att organisationen gör in-
satser som berör ens närstående. Rollen som deltagare kan innebära att de
verksamheter man berörs av förutsätter att man är en av flera och ingår i en
grupp av något slag. Deltagandet kan också ha att göra med att man på nå-
got sätt gör en egen insats inom verksamheten. Rollen som konsument med
valfrihet förutsätter en situation eller ett verksamhetsområde där brukaren

                                                
3 Här innefattas i staten även den kommunala serviceproduktionen (se Möller 1996, s. 22).
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har tillgång till olika alternativ, även alternativet att avstå från rollen som
brukare utan att ens grundläggande sociala villkor försämras. I rollen som
beroende klient är i stället den enskilde i en situation där insatsen tycks nöd-
vändig och utan att det finns en valfrihet i fråga om vilken huvudman eller
organisation som tillhandahåller insatsen (Blennberger 2001, jmf Möller
1996).
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Kommunerna som lokala
välfärdsmarknader

Med kommunallagen som infördes 1992 avreglerades relationen mellan den
centrala staten och kommunerna för att ge utrymme för mer av målstyrning
med hänsyn till lokala förhållanden. Statliga detaljregleringar och föreskrif-
ter försvann, i stället anges vilka resultat som skall uppnås och kommunerna
bestämmer själva över utformningen av verksamheterna. År 1993 infördes
ett nytt statsbidragssystem som innebar att de specialdestinerade bidragen
ersattes av ett system med mer generella bidrag. Kommunerna tilldelas
pengar i en klumpsumma � en �påse� � utifrån vilken de själv kan utforma
verksamheterna i enlighet med gällande lagstiftning (Christoferson &
Öhman 1998, Bergmark 2001). Bergmarks studie av förändringar inom oli-
ka välfärdsområden4 på 1990-talet visar att decentraliseringen ökat totalt
sett. Förändringarna består däremot av komplexa processer som innebär att
det inte pågått en entydig rörelse mot ökat kommunalt självstyre och decent-
ralisering. I stället finns händelser och processer som såväl ökar som mins-
kar den kommunala handlingsfriheten och både utökar och begränsar det
kommunala ansvarstagandet.

De viktigaste decentraliseringsbesluten togs under 1990-talets första hälft
medan den andra hälften av decenniet innehöll statliga initiativ som i stället
syftade till att säkerställa nationella politiska mål (Bergmark 2001). Kvan-
titativt sett betydande decentraliseringar av huvudmannaskap skedde under
början av 1990-talet, då kommunerna tog över uppgifter från staten och
landstingen och fick ett ökat ansvar för äldre, handikappade och psykiskt
funktionshindrade. Kommunernas ansvar har också ökat för skolorna och
arbetsmarknadspolitiken. Ansvaret för bostadsbidrag och bostadstillägg
flyttades i stället från kommunerna till staten under 1994. Ungefär vid sam-
ma tidpunkt bildades Statens Institutionsstyrelse som övertog institutioner
från landsting och kommuner för tvångsvård av unga och missbrukare
(Bergmark 2001). Organisationen av välfärdsförsörjningen varierar också
lokalt beroende på olika historiska erfarenheter. Decentralisering av huvud-
mannaskap är dock inte en entydig trend.

Olika teoretiska begrepp har använts inom den samhällsvetenskapliga
forskningen för att beskriva och försöka förklara geografiska förskjutningar
av uppgifter och ansvar inom välfärdsstaterna och att det numera är en
mångfald av aktörer, institutionella arrangemang och relationer som påver-
kar välfärdsutvecklingen. Ett begrepp som vunnit mark under de senaste
åren inom den internationella forskningen är governance. Det finns ingen
bra översättning till svenska för detta begrepp och det kan anta olika bety-
delser. Elander och Åquist (2001) gör ett försök med uttrycket till �från
folkstyre till nätverkspolitik�. Elander och Åquist menar att förändringar
                                                
4 De välfärdsområden som ingår i Bergmarks studie är barnomsorg, grundskola, individ-
och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg (Bergmark 2001).
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från �government� till �governance� kan beskrivas som en förändring från
en regim baserad på en allians mellan en socialdemokratiskt styrd stat, lo-
kala politiker och näringslivsintressen starkt kopplade till bostadssektorn,
till en politik som fragmenterats i partnerskap och nätverk. Dessa nya koali-
tioner kan vara av mer eller mindre tillfällig ärendespecifik natur (s. 41) och
pragmatiskt sammansatta för att ta hand om uppgifterna inom ett sakområ-
de. I begreppet �governance� ligger således såväl decentraliseringen till den
lokala nivån som mångfalden av aktörer, institutioner och relationer samt de
alltmer otydliga gränserna mellan olika samhällssektorer (Pierre & Peters
2000).

Ett nära relaterat perspektiv som innefattar maktrelationer och vilka grup-
per som fattar de avgörande besluten när det gäller hur städer och kommu-
ner de facto styrs är regimteori (Elander & Åquist 2001). Ett regimteoretiskt
perspektiv kan erbjuda en övergripande analysram av förändringar inom
kommunerna, förändringar som består av sammanvävda processer över tid
av ekonomiska, politiska, sociala och andra krafter. Som övergripande be-
greppsram kan teorin ge kopplingar mellan och sammanhang åt politiska
skeenden på olika nivåer och inom olika sakområden av den lokala politiken
(Elander & Åquist 2001, s. 41). Ett regimteoretiskt perspektiv handlar om
makt och beslutsfattande på en övergripande nivå. Samtidigt är det medbor-
garnas konkreta vardagsliv som påverkas av förändringarna. En risk med de
nya regimerna som Strömberg och Elander lyfter fram är att i mer eller
mindre ad hoc-mässigt bildade partnerskap/koalitioner kan det vara svårt att
se vem (om någon) som bär ansvaret inför medborgarna (Strömberg &
Elander 2001, s. 171). Detta gör att ett regimteoretiskt perspektiv kan utgöra
en intressant analysram förbrukarstudier.

Kommunala variationer i upphandling
och alternativa driftsformer
I Trydegårds studie av alternativa driftsformer som redovisas vidare nedan
framgår att andelen anställda i alternativ drift av välfärdstjänster varierar
mellan olika kommuner och kommuntyper. I drygt hälften av kommunerna
var år 1999 mindre än fem procent av de anställda inom välfärdstjänster
anställda inom alternativa driftsformer. I tolv kommuner var motsvarande
andel mellan 20 och 30 procent. Inom vissa välfärdsområden, t.ex. inom
äldre- och handikappomsorgen fanns kommuner där närmare hälften av
verksamheterna var i alternativ drift. De stora städerna och förorterna domi-
nerar inom de flesta områden, dock mindre uttalat inom barnomsorgen och
den öppna och slutna hälsovården där privat drift förekommer i relativt stor
omfattning även i andra kommuntyper (Trydegård 2001, s. 132f).

En annan svensk studie av kommunernas upphandling av verksamheter
från sociala frivilliga organisationer visar på betydande skillnader mellan
olika kommuner. I studien framkommer att organisationerna i vissa kom-
muner, företrädelsevis i stora städer och i vissa delar av landet, har fått en så
viktig roll att de kan betecknas som alternativa vårdproducenter och ibland
som ersättare för det som tidigare betraktats som kommunal service. I en
fjärdedel av kommunerna förekommer mycket liten eller ingen upphandling
alls från de frivilliga organisationerna (Socialstyrelsen 2002). Risker för
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negativa konsekvenser av ramlagstiftning och ett ökat kommunalt manöver-
utrymme, som resulterar i olika välfärdsmixer med aktörer från olika sam-
hällssfärer, har lyfts fram. En sådan risk är att människors levnadsvillkor
kan komma att uppvisa större geografiska skillnader än tidigare. De lokala
anpassningar som görs kanske inte alltid bara avspeglar olika socioekono-
miska resurser och behov hos befolkningen, utan även olika finansiella re-
surser, politisk ambitionsnivå och kompetens inom den kommunala
förvaltningen (Christoferson & Öhman 1998, Bergmark 2001).

Hur organiseras kommunal social verksamhet?
När det gäller den konkreta organisationen av kommunal social verksamhet
kan man urskilja tre olika grundtyper som beskrivs kortfattat nedan.

1. Den traditionella organisationen innebär att myndighetsutövande inom
social verksamhet och den operativa verksamheten finns inom samma
organisation.

2. En beställar-utförar− modell innebär en separering av den sociala verk-
samheten i två olika organisationer. Myndighetsutövning finns i en or-
ganisation t.ex. socialkontor eller stadsdelsnämnd. Här bestäms omfatt-
ning och behov av social verksamhet som en medborgare behöver. Där-
efter beställs den tjänsten från en utförare, som kan vara en kommunal
enhet eller en verksamhet driven av en extern entreprenör. En grundtan-
ke med organisering enligt beställar-utförar � modellen är att göra en
uppdelning mellan den �styrande� (politiska) och den �utförande� (pro-
ducerande) rollen. Syftet är att ge politiker möjlighet att ägna sig mer åt
övergripande frågor samtidigt som produktionsorganisationen kan bli
mer flexibel och få en större närhet till individerna.

3. Valfrihets- och kundvalssystem syftar till att stärka kommunmedborgar-
nas möjlighet att välja utförare av olika tjänster, t.ex. när det gäller för-
skola och skolbarnomsorg, utbildning, hemtjänst och äldreboende. Val-
frihetsalternativen skall ge individen möjlighet att göra egna val. Alter-
nativen bygger på olika kombinationer av:

• offentlig eller privat finansiering,
• offentlig eller privat produktion,
• offentligt tillstånd (koncession) eller inte,
• offentligt godkännande för rätt till offentlig finansiering (auktorisation)

eller inte,
• offentligt uppdrag (avtal) eller enskild verksamhet (Svenska kommun-

förbundet 2001).

Trenden från den traditionella organiseringen mot beställar-utförar � mo-
dellen och ett kundvalssystem grundas på ideologiska, ekonomiska och
ibland kvalitetshöjande motiv. (Hallgren et al, 2001). De ideologiska moti-
ven är att politiker vill bryta ett kommunalt monopol, att de vill efterlikna
det privata näringslivets yttre former och att de vill skapa valfrihet och
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mångfald. De ekonomiska motiven är ökad effektivisering/rationalisering
och att en möjlighet ges till att nyttja ideellt arbete. Det kvalitetshöjande
motivet är trenden mot en ökad fokus på att definiera, kontrollera och mäta
kvalitet. Ambitionen är ofta att i samband med en omorganisering höja kva-
liteten. Det kan diskuteras om ett ökat kvalitetsfokus egentligen har någon
koppling till det organisatoriska förändringsarbetet.

Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen gjorde våren 1999 fanns ett
kundvalssystem inom äldreomsorgen i sex kommuner: Danderyd, Katrine-
holm, Nacka, Lund, Skövde och Täby. Ytterligare fyra kommuner planerade
att införa kundvalssystem (Svenska kommunförbundet, 2001). I en enkät-
studie som Svenska kommunförbundet genomfört under 2002 hade antalet
kommuner som infört valfrihet i form av äldrepeng eller kundval inom
hemtjänst i ordinarie boende ökat till 18. I 10 kommuner har man infört
samma system även för hemtjänst i s.k. särskilt boende5.

Hur ser regelverket ut?
Vad skall kommunen egentligen syssla med? I lagstiftningen såsom kom-
munallagen, socialtjänstlagen etc. beskrivs vilka verksamheter en kommun
har skyldighet att driva. Exempel på vanliga sådana verksamheter är hem-
tjänst, äldreomsorg och handikappstöd av olika slag. Kommunen kan sedan
välja att driva denna verksamhet i egen regi eller att lägga ut verksamheten
på en extern producent. Vid det senare fallet uppstår ett entreprenadförhål-
lande mellan kommunen och den externa utföraren. Kommunen får inte
lägga ut alla uppgifter inom dessa verksamheter utan följande uppgifter skall
kommunen bedriva i egen regi:6

1. Kommunal normgivning, t.ex. antagande av taxor eller utfärdande av
andra generella föreskrifter

2. Myndighetsutövning om det saknas lagstöd för att låta uppgifter bedri-
vas av enskild

3. Obligatorisk egenregiverksamhet såsom kommunal grundskola, gymna-
sieskola, skolhälsovård, räddningstjänst och civilförsvar

4. Bestämmande av avgifter för kommunala tjänster inom det fakultativa
(frivilliga) området

5. Bidragsgivning (Hilborn 2001).

Det finns kommuner som i dag vill pröva var gränserna går för vad som
kommunen är tvingad att utföra i egen regi. Ett aktuellt exempel är Stock-
holms Stad som ger privata aktörer uppdrag att utföra utredningar enligt
50 § Socialtjänstlagen. Justitieombudsmannen har funnit att dessa utgör
myndighetsutövning och att kommuner därmed inte får låta privata aktörer
utföra dessa på entreprenad7.

Förutom de verksamheter som en kommun är skyldig att bedriva, har
kommunen också rätt att driva, upphandla eller stödja angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets om-
                                                
5 Svarsfrekvensen för enkäten var 87 procent (250 av 289 besvarade enkäten).
6 En utförligare beskrivning finns i Hallgren et al, 2001 s. 127−136.
7 Dnr 2598−2000.
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råde, och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett
annat landsting eller någon annan (2 kap. 1 § kommunallagen). Dessa verk-
samheter kan kommunen antingen driva i egen regi eller låta externa utföra-
re ta hand om. Dessa externa utförare kan kommunen finansiera helt eller
delvis genom att handla upp verksamhet på entreprenad eller stödja genom
bidrag till externa organisationer som utför denna verksamhet.

Skillnader mellan kommunal regi
och externa utförare
En kommunal entreprenad föreligger när en kommun anlitar en extern pro-
ducent som åtar sig att för kommunens räkning, varaktigt och självständigt,
utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet. Om det finns ett
entreprenörsförhållande mellan kommunen och en utförare så får det följan-
de konsekvenser för kommunen:

• Kommunen är huvudman för verksamheten
• Lagen om offentlig upphandling gäller för verksamheten
• Myndighetsutövning kvarstår som kommunal fråga
• Kommunen blir primärt skadeståndsansvarig om en användare skulle

skada sig p.g.a. entreprenörens vållande
• Kommunen skall förbehålla sig rätten att bestämma taxor och avgifter

som tas ut av den som nyttjar tjänsten (Svenska kommunförbundet
2001).

Om kommunen ger bidrag till externa utförare för verksamhet som inte
drivs på uppdrag av kommunen är kommunen inte huvudman för verksam-
heten. Då gäller privaträttsliga regler.

Vilka är konsekvenserna för brukare om en verksamhet drivs av kommu-
nen eller om den drivs av externa utförare? Om en verksamhet utförs av
kommunen gäller ett offentligrättsligt regelverk medan en extern utförare
skall följa ett privaträttsligt regelverk. Vi har lyft fram de skillnader som
direkt påverkar en brukare av verksamhet som övergår från kommunal till
privat utförare (Hallgren et al, 2001, s. 122-127).

• En brukare kan överklaga ett kommunalt beslut enligt kommunallagen
men saknar denna möjlighet hos privata utförare.

• En brukare har laglig rätt till större insyn i kommunal verksamhet tack
vare offentlighetsprincipen medan privata utförare endast behöver of-
fentliggöra vissa handlingar såsom årsbokslut och liknande. Kommunal-
anställda har också en laglig rätt8 att fritt uttala sig till media medan pri-
vata utförare begränsar denna möjlighet i avtal med de anställda.

• Reglerna för sekretess kring en brukare förändras också. För kommunal
verksamhet gäller sekretesslagen all verksamhet medan reglerna för sek-
retess hos en privat utförare finns i vissa specifika lagar till exempel be-
stämmelser om tystnadsplikt i 71a § socialtjänstlagen. För vissa yrken

                                                
8 Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen, 1 kap. 1 § 3 st. tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen.
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finns också krav på yrkessekretess och ett brott mot detta kan prövas hos
yrkesförbund.

• Reglerna för hur samhället ser på fel som begås mot brukare blir annor-
lunda. Tjänstemän inom den kommunala organisationen omfattas av be-
stämmelser kring tjänstefelsansvar 20 kap. 1 § brottsbalken. Endast i
vissa fall kan privata utförare vara underkastade tjänstefelsansvar.

• Brukare kan råka ut för att externa utförare går i konkurs vilket inte
kommuner på samma sätt kan. Kommunala företag kan också gå i kon-
kurs men är ofta skyddade genom kommunala borgensutfästelser.

Förutom att privata aktörer skall följa privaträttsliga regler kan naturligtvis
kommuner i sina upphandlingsavtal med privata utförare skriva in ytterliga-
re regler för hur verksamheten skall bedrivas. Ett nyligt tillägg till kommu-
nallagen tvingar kommunerna att i sina avtal beakta intresset av att tillför-
säkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur an-
gelägenheten utförs.9

Vad är ett bidrag och vad är en entreprenad?
I praktiken finns det ett antal mellanformer ute i kommunerna för förhållan-
det mellan kommunen och en utförare. Dessa mellanformer är varken ett
tydligt entreprenadförhållande eller en tydlig bidragsgivning och finns där-
med inte reglerade i lagstiftningen. Skulle det uppstå en konflikt mellan
kommunen och/eller utföraren och/eller medborgaren, så kommer konflikten
att behandlas utifrån att förhållandet antingen är ett entreprenadförhållande
eller ett bidragsförhållande.

En juridisk bedömning av om det föreligger ett entreprenörsförhållande
eller ej bör ta hänsyn till följande faktorer (Hallgren et al, 2001 s. 138):

1. Finansiering av verksamheten
2. Vem som tagit initiativet till verksamheten
3. Förvärvssyfte
4. Grad av kommunal styrning
5. Om det föreligger ett avtal mellan kommunen och utförare
6. Om det förutsätts att utföraren får ersättning för utförd prestation.

Kundvalssystemet i Nacka kommun som beskrivs vidare i kapitel 5 utgör ett
exempel på en mellanform där kommunen inte anser att ett entreprenörsför-
hållande föreligger men som i flera avseenden liknar ett entreprenörsförhål-
lande enligt ovanstående lista över faktorer. Ett annat exempel är de avtal
som skrivs för bidrag till organisationer i Uppsala kommun. Det är inte en
entreprenadrelation men förhållandet uppfyller tre av punkterna ovan (pkt 1,
5 och 6). Även detta beskrivs vidare i kapitel 5.

                                                
9 Lag (2002:249).
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Upphandling ur de frivilliga
organisationernas perspektiv

Från de frivilliga organisationernas perspektiv är kommunernas förändrade
styrsystem en angelägen fråga. Organisationernas handlingsutrymme och
former för finansiering har förändrats. Statliga och kommunala bidrag har i
allt högre grad kommit att ersättas med olika former av uppdragsersättningar
(Lundström & Wijkström 1995). Förändringen har inneburit att fler organi-
sationer producerar välfärdsservice på beställning av kommunerna. En allt
större del av bidragen öronmärks till specifika målgrupper, aktiviteter eller
verksamhetsformer, och kommunernas kontroll av bidragens användning
har ökat. Många har t.ex. ersatt generella bidrag med samverkansavtal (So-
cialstyrelsen 2002). Formerna för extern finansiering påverkar hur organisa-
tionerna strukturerar sitt arbete och dominerande finansiärer (stat och kom-
mun) kan ställa villkor och utöva olika former av påtryckningar (Grønbjerg
1992, Smith & Lipsky 1993, Olsson 2000, Johansson 2001). En tendens
som lyfts fram är att den kommunala förvaltningen i ökande grad söker sty-
ra organisationerna via villkoren för finansiellt stöd (Socialstyrelsen 2002).
Blir den kommunala styrningen för stor kan det innebära att kommunen
enligt lag blir huvudman för verksamheten. Detta kan ske utan att kommu-
nen eller frivilligorganisationen är särskilt medvetena om detta.

Marknadsanpassning och en ökad styrning av de frivilliga organisationer-
nas verksamheter har fått flera forskare att lyfta fram olika negativa konsek-
venser för organisationerna. Dessa handlar om att organisationernas frihet
och självständighet begränsas, och därmed deras möjligheter att starta nya
innovativa verksamheter för nya behov. Utrymmet för organisationernas
traditionella demokratiarbete och funktionen som röst för olika grupper kan
riskera att minska. Organisationernas fokus flyttas �från röst till service� (se
vidare Taylor 1990, Smith & Lipsky 1993, Wijkström & Lundström 1997,
Nordfeldt 1999, Johansson 2001, Selle 2001). Wijkström (1999) talar om en
�omvänd samtalsordning� som innebär att stat och kommun ger i uppdrag
till organisationerna inom den frivilliga sektorn att lösa vissa samhällspro-
blem (se även Hansson & Wijkström 2001). Med en traditionell rollfördel-
ning, mer i linje med �folkrörelsetraditionen�, var det organisationernas roll
att som representanter för medborgarna ställa krav på stat och kommun. I ett
annat arbete ställer Wijkström (2001) frågan om vad en oreflekterad
�marknadsanpassning� av organisationerna kan ha för betydelse för deras
ideologi och grundläggande värden.

Utvecklingen när det gäller ökade styrambitioner är dock inte entydig.
Ganska många kommuner uttrycker lyhördhet för de ideella organisationer-
nas särart och att kommunernas stöd- och samverkansformer måste anpassas
till dessa förutsättningar (Socialstyrelsen 2002). Påverkan är heller inte en-
sidig � det finns en ömsesidig påverkan mellan den offentliga och den fri-
villiga sektorn (Selle 2001). Det finns även forskare som tar upp positiva
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konsekvenser för organisationerna av kontraktskulturen. Avtalen kan ge en
ökad ekonomisk säkerhet och ökad legitimitet och status. Nya samarbets-
former och nya hybrida organisationsformer kan utvecklas som kan ge ny
plats för värdebaserade organisationer (Selle 2001).

Kommunernas upphandling från de frivilliga organisationerna inom soci-
altjänstens område uppvisar emellertid en relativt splittrad bild. Det finns
markanta skillnader mellan olika typer av kommuner. Stora städer och för-
ortskommuner tycks vara de största upphandlarna (Socialstyrelsen 2002).
Samma mönster visar sig om man ser till andelen anställda i privat drift av
välfärdstjänster. Det är de stora städerna � med den i särklass högsta andelen
i Stockholm − och förorterna som uppvisar de klart största andelarna (Try-
degård 2001).

Upphandling av sociala tjänster från den
frivilliga sektorn
Verksamheter inom den socialt inriktade frivilliga sektorn har olika struktur,
inriktning och utformning. Verksamheter och insatser kan indelas i å ena
sidan egenorganisering och självhjälp � t.ex. verksamheter i handikapp-,
nykterhets- och pensionärsorganisationer, å andra sidan i verksamheter och
aktiviteter som primärt är inriktade på att göra insatser för andra såsom t.ex.
i humanitära organisationer och religiösa församlingar (Lundström &
Svedberg 1998, Svedberg 2001). Lundström och Svedberg (1998) har utar-
betat en typologisering som utgår från centrala drag och dimensioner i verk-
samheterna och som delar in organisationerna i tre analytiskt åtskilda typer.
Författarna understryker dock att svenska socialt inriktade organisationerna
sällan är renodlade i sin karaktär utan kan t.ex. ha drag av både den första
och den andra typen av organisationer enligt nedan.

Den första är en skandinavisk icke-professionell och demokratiskt styrd
organisation som karaktäriseras av grundläggande betingelser som: egenor-
ganisering/intresseorganisation; folkrörelseinriktning/demokratiska besluts-
strukturer en ideologisk medvetenhet och enhetlighet, en primär själv-
hjälpsinriktning, obetalda ideella insatser i huvudsak, primärt utåtriktade
aktiviteter samt en, till en del, förändringsinriktad ideologi. Verksamhets-
områden för dessa organisationer är företrädar- och ombudsmannaarbete,
utbildnings- och informationsaktiviteter samt direkta sociala insatser. Pro-
totyp för denna organisationsmodell är de stora pensionärsorganisationerna.

Den andra organisationen ger Lundström och Svedberg beteckningen fri-
villig organisation av anglosaxisk typ. Denna organisationstyp karaktärise-
ras av att vara: idéburen men inte i en folkrörelsetradition/inga demokratiska
beslutsstrukturer, ideologisk medvetenhet, i huvudsak enhetlig, insatser för
andra, professionella verksamheter med få/inga ideellt verksamma, entydigt
utåtriktade aktiviteter, i huvudsak en icke förändringsinriktad ideologi.
Verksamhetsområden är direkta sociala insatser av humanitärt slag samt
direkta sociala insatser med tydliga professionella anslag. Stadsmissionerna
kan stå som prototyp för denna organisationsmodell.

Den tredje typen av organisering är en modern ad-hoc-organisation.
Denna tredje typ har följande grundläggande betingelser och inriktning: är
inte idébaserad/ingen demokratisk beslutsstruktur, olika slag av huvudmän,
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inte ideologiskt genomsyrad eller samstämmig, uteslutande lokalt förankrad,
nära kopplingar till offentlig vård och omsorg, snävt uppgiftsorienterad i
avsikt att göra insatser för andra, professionellt ansvariga och ideel-
la/obetalda utförare, utåtriktad organisation avseende aktiviteter, en icke-
förändringsinriktad ideologi. Dess verksamhetsområden är att göra direkta
sociala insatser och diverse aktiviteter. Lundström och Svedberg nämner
s.k. frivilligcentraler som exempel på denna inriktning.

Den starka folkrörelsetraditionen � med ett föreningsliv som bygger på
medlemskap och medlemmars deltagande - som präglar den svenska frivil-
liga sektorn som helhet har även en avgörande betydelse för den socialt in-
riktade frivilliga sektorns struktur (Lundström & Svedberg 1998). När det
gäller socialt inriktade organisationer som ingår i kommunernas upphand-
lingssystem så tycks det emellertid oftare vara organisationer � ofta med en
kristen prägel � som har liknande drag med en frivillig organisation av
anglosaxisk typ. Vissa organisationer som t.ex. Frälsningsarmén har en lång
tradition av att driva boende- och behandlingsinstitutioner för alkohol- och
narkotikamissbrukare, där kommunerna gjort placeringar. Ett exempel på en
organisation i studien som har prägel av de båda första typerna av organisa-
tioner är IOGT-NTO som bygger på en folkrörelseideologi och driver en
professionell behandlingsinstitution inom organisationen som helt finansie-
ras via vårdavgifter.

Kommunal upphandling och alternativa
driftsformer i siffror
I två relativt nyligen publicerade studier presenteras uppgifter om kommu-
nal upphandling från sociala frivilliga organisationer respektive förekomsten
av alternativa driftsformer. I Socialstyrelsens rapport från 2002 (förf.
S. Johansson) presenteras uppgifter på kommunernas affärsmässiga relatio-
ner med frivilliga organisationer. Uppgifterna bygger på en specialkörning
av SCB:s finansstatistik för kommunerna.

Tabell 1. Kommunernas köp av socialvårdtjänster från frivilliga organisatio-
ner (mnkr) (Källa: Socialstyrelsen 2002, s. 33).

1995 2000 Förändring
1995-2000

Förändring
%

Vård/omsorg äldre och
funktionshindrade

312 1 265 + 953 + 305 %

Individ och familjeomsorg 197 477 + 280 + 142 %
Summa socialtjänst 509 1 742 + 1 233 + 242 %

Tabellen visar på en klar tendens mot att kommunerna ökat sina köp av so-
ciala tjänster från frivilliga organisationer. Totalt köpte kommunerna sociala
tjänster från frivilliga organisationer för 1 742 mkr år 2000, vilket är en ök-
ning med 242 procent sedan 1995. Spridningen mellan olika kommuner är
dock stor. I rapporten påpekas att resultaten bör tas med �en nypa salt�.
Uppgifterna från 1995 kan vara mycket osäkra eftersom många kommuner
vid den tidpunkten hade svårt att i bokföringen utskilja frivilliga organisa-
tioner från övriga företag. Författaren drar dock slutsatsen att trots osäker-
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heten när det gäller siffrorna så är en rimlig slutsats att det skett en stor ök-
ning när det gäller kommunernas köp av sociala tjänster, speciellt inom äld-
reomsorgen (Socialstyrelsen 2002).

Trydegård (2001) presenterar en kartläggning av alternativa driftsformer
inom olika områden av välfärdstjänster. Kartläggningen bygger bl.a. på en
jämförelse av uppgifter om antal och andel anställda i offentliga verksam-
heter, i vinstsyftande företag och i icke vinstsyftande företag 1993�2000.
Tabellen nedan visar förändringar i andelen anställda i icke vinstsyftande
(�nonprofit�) företag under perioden 1993 till 2000.

Tabell 2. Andel anställda 1993-2000 i �nonprofit� regi* (Källa: Trydegård
2001)
Fält Andel

(%)
1993

Andel
(%)
1995

Andel
(%)
1997

Andel
(%)
1999

Andel
(%)
2000

Anställda
2000

Barnomsorg 3,6 5,3 6,1 7,0 7,5 8 053
Skola 1,1 1,6 1,9 2,0 2,3 4 399
Hälso- och sjukvård 1,4 1,7 1,2 1,2 1,3 3 624
Tand-/annan vård 3,1 3,8 3.4 3,3 2,8 997
Äldre/
Handikapp

1,8 2,7 3,2 3,6 3,4 6 837

HVB 11,1 10,1 10,6 8,1 8,7 1 024
Totalt 2,2 2,8 3,0 3,2 3,2 28 025

* Med �nonprofit� regi avses här huvudman som är ideell förening, ekonomisk förening
eller stiftelse.

Sammanfattningsvis utgör Hem- för vård och boende (HVB)10 det fält där
den största andelen av upphandlade tjänster kommer från den frivilliga sek-
torn, medan den största ökningen finns inom fälten barnomsorg respektive
äldre/handikapp.

Sociala frivilliga organisationers särart �
en efterfrågad kvalitet
Trots den relativt begränsade omfattningen och den splittrade bilden har
kommunernas upphandling av frivilliga organisationers verksamhet kommit
att bli en alltmer intressant fråga. Under den senaste tiden har man har kun-
nat skönja ett nytt politiskt intresse i hur alternativ vård och omsorg är ut-
formad. Ägarformer utreds (se SOU 2002:31), risker för kvalitets-
försämringar med ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande diskuteras liksom om
det etiskt och moraliskt går att acceptera att syften som egenintresse eller

                                                
10 Hem- för vård och boende (HVB) drivs av olika huvudmän � staten, kommunerna, pri-
vata företag och frivilliga organisationer (ideella föreningar och stiftelser). Tillstånd för
privata aktörer att driva HVB utfärdas av länsstyrelserna. HVB� institutionerna driver olika
former av vård och behandling som riktas mot olika målgrupper. Det kan röra sig om barn-
hem, jourhem, behandlingshem för omhändertagna ungdomar, boende med stöd eller be-
handling för missbrukare. Det finns en tradition av att frivilliga organisationer (ideella
föreningar eller stiftelser) driver denna typ av institutioner, ofta med en speciell ideologisk
grund eller pedagogik (Trydegård 2001).
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vinstmaximering styr vård- och omsorgsverksamheter (se SOU 2002:31,
Dir. 2002:30). Man lyfter fram möjliga intressekonflikter mellan markna-
dens aktörer och välfärdstjänsternas användare (Dir. 2002:30). Konflikter
mellan vinst och kvalitet är en av de viktigaste anledningarna till att föredra
verksamheter utan vinstmotiv anser Söderström och Lundbäck (2000). Att
små aktörer som t.ex. ekonomiska och ideella föreningar, personalkoopera-
tiv och små företag driver hälso- och sjukvårdsverksamheter i framtiden ses
som en förutsättning för förverkliga ambitionen om mångfald. Om inte des-
sa små aktörer har möjlighet att konkurrera i upphandlingssituationer riske-
ras monopol att ersättas av ett oligopol, dvs. ett fåtal stora bolag driver häl-
so- och sjukvård vid sidan av den offentliga sektorn (SOU 2002:31).

I utredningen �Vårdens ägarformer � vinst och demokrati� tar man upp de
speciella kvaliteter som organisationer utan vinstsyfte tillför och som gör
dem till något annat än offentliga verksamheter eller företag med vinstsyfte.
Det kan enligt utredningen handla om frivilligarbetare, idéer och värden
som ger organisationerna en särskild profil, alternativa vårdidéer, betoning
av särskilda värden eller på annat sätt komplementära bidrag till verksam-
heten (SOU 2002:31, s. 77). Utredningen tar också upp det faktum att frivil-
liga organisationer sällan tagit initiativ till verksamheter inom områden där
det redan finns fungerande offentliga tjänster. I stället har man startat verk-
samheter för att möta nya, av samhället försummade, behov (SOU 2002:31,
s. 74). En studie över den institutionella vården av missbrukare kommer
fram till liknande slutsatser (Söderholm & Wijkström, 2002).

Att frivilliga organisationer har mervärden i form av särskilda kvaliteter i
förhållande till verksamheter som drivs inom den offentliga eller privata
sektorn är något som också har intresserat forskare. Blennberger, Jess och
Olsson (1999) listar ett antal tänkbara mervärden, t.ex. att organisationernas
verksamheter främst drivs av engagemang och inte av vinstintresse. Gent-
emot individerna kan de särskilda kvaliteterna ge �skapandets och delaktig-
hetens glädje, närhet till andra människor, ömsesidighet, jämlikhet, medin-
flytande, identitetsskapande, kompetenshöjande, �empowerment� (s. 102).
Det finns således antaganden om att det finns andra drivkrafter och att orga-
nisationerna bidrar med någonting annat som är substantiellt annorlunda än
aktörer inom den kommunala sektorn (Söderholm & Wijkström 2002).

Att profilera sig med ideologi och särart på socialtjänstmarknaden eller att
med ett ökat marknadsmedvetande och -språk utveckla sin image och sitt
varumärke för att skilja sig från andra aktörer, kan vara en förutsättning för
en säker finansiering (Johansson 2001, Socialstyrelsen 2002). Att frivilliga
organisationer i jämförelse med aktörer från den privata sektorn framstår
som ett etiskt och moraliskt bättre alternativ kan ge en konkurrensfördel,
samtidigt som organisationerna i jämförelse med den offentliga sektorn
framstår som ett mer flexibelt och mindre byråkratiskt alternativ (Socialsty-
relsen 2002, s. 41). Selle (2001) påpekar emellertid att det blivit svårare för
de frivilliga organisationerna att legitimera sina egna särskilda kvaliteter
inom de nya institutionella och ideologiska ramarna, där det är resultat som
räknas. Inom institutionsvården möter t.ex. flera frivilliga organisationer
krav på att kunna beskriva sina ideologiska ställningstaganden i konkreta
och formaliserade behandlingsmetoder (Söderholm & Wijkström 2002).
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Särskilda kvaliteter och mervärde enligt
organisationsföreträdare
De verksamheter som ingår i studien ingår i Uppsala kommuns upphand-
lingssystem eller har någon annan form av avtal med kommunen. Kvinno-
jouren Blåkulla och Brottsofferjouren har bidrag från kommunen, Saga-
hemmet (Frälsningasarmén) och Diakonistiftelsen Samariterhemmets
gruppboende har direktavtal och Dagöholm (IOGT-NTO), Lindormsnäs,
Lillvik (LP-verksamheten) och Futurum (Sociala Missionen) har ramavtal.
En beskrivning av organisationernas verksamheter finns i appendix. I detta
avsnitt avser vi att diskutera några aspekter av relationerna mellan kommu-
nen och de frivilliga organisationerna, som kan ha betydelse för brukarna.
För det första handlar det om styrning av organisationernas verksamheter,
för det andra om organisationernas eventuella mervärde och särskilda kva-
liteter i förhållande till andra producenter av social välfärd. Avsnittet bygger
på intervjuer med företrädarna för de frivilliga organisationerna.

Vad anser då organisationsföreträdare vara mervärde och särskilda kvali-
teter som deras sociala verksamheter kan erbjuda? Det som framför allt tas
upp som verksamheternas särprägel är att det finns en grundläggande ideo-
logi. I t.ex. Sagahemmets, LP-verksamhetens och Diakonistiftelsen Samari-
terhemmets fall är det kristna verksamheter. I Dagöholms fall är det är folk-
rörelsetanken som är den grundläggande ideologin. Den konkreta koppling-
en mellan ideologi och praktisk verksamhet hade organisationsföreträdarna
emellertid svårt att uttrycka. Det finns oftast inga krav inom de olika verk-
samheterna, varken på brukarna eller på personalen � förutom när det gäller
personer i ledande befattningar � att tillhöra moderorganisationen. Däremot
krävs att personalen skall acceptera och kunna arbeta utifrån denna ideologi
och att brukarna är medvetna om att verksamheten har en ideologisk grund.
En organisationsföreträdare uttryckte det som att brukarna helst inte skall
känna obehag inför den grundläggande ideologin i verksamheten. Ett mer-
värde som uttrycks med den tydliga ideologiska grunden är att det för per-
sonalen är något mer än ett jobb, att det finns andra drivkrafter utöver själva
arbetet.

Ytterligare ett mervärde som i lyfts fram när det gäller de sociala frivilliga
organisationerna är att vissa organisationer erbjuder eftervård och de flesta
kan erbjuda ett socialt sammanhang som en person kan gå vidare i efter en
vistelse på t.ex. ett HVB. I de organisationer som är representerade i denna
studie finns dessa möjligheter men det praktiseras på olika sätt.

Ett mervärde som också lyfts fram är att hjälpsökandes integritet skyddas
och bevaras i frivilliga organisationers verksamheter. Detta gäller främst
organisationer med bidrag som inte har några skyldigheter att registrera
hjälpsökande. Det gäller inte vid upphandling då frivilliga organisationer
registrerar brukare på samma sätt som andra aktörer.

I kapitel 6 återkommer frågan om organisationernas särskilda kvaliteter
utifrån om/hur det kommer brukarna till godo.



33

Exempel på lokala
välfärdsmarknader

Vi har tittat närmare på två kommuners välfärdssystem � Uppsala och Nacka.
I Uppsalafallet fokuseras på hur upphandling respektive bidragsgivning till
sociala frivilliga organisationer är organiserat inom kommunen. I Nacka
beskrivs det kundvalssystem som kommunen utvecklat för äldreomsorgen.

Uppsala kommun
Uppsala kommun har ca 190 000 invånare. Uppsala har ett socialdemokra-
tiskt minoritetsstyre, där dessa får söka stöd av andra partier i enskilda frå-
gor. Det finns 14 kommundelsförvaltningar samt 13 fackförvaltningar
(t.o.m. 2002, år 2003 införs en ny förvaltningsorganisation vilket innebär att
kommundelsförvaltningarna tas bort). Kommundelsförvaltningarna handhar
barnomsorg, individ och familjeomsorg, boende, service och vård, grund-
skola, måltidsverksamhet, fritid, samt kultur och bibliotek. Fackförvalt-
ningarna arbetar med kommunövergripande frågor och verksamheter. Ex-
empel är Skolförvaltningen med ansvar för bland annat gymnasieskolan och
vuxenutbildningen och Brandförsvaret med ansvar för räddningstjänsten.
Den kommunövergripande Socialförvaltningen har bl.a. specialresurser
inom verksamhetsområden som familjerätt, socialjour, adoptionsutredning,
feriehemsplacering, missbruksvård, dagverksamhet för psykiskt funktions-
hindrade och skolhälsovård och stöd till invandrare och flyktingar

Uppsala kommun arbetar enligt en beställa/utförarmodell. Syftet med
modellen är att renodla rollerna inom kommunen. Beställaren skall koncent-
rera sig på vad som skall produceras med skattemedel och vem som skall
svara för produktionen. Inom socialtjänstens område upphandlar kommunen
äldre- och handikappomsorg och HVB för olika grupper.

Det är svårt att få en överskådlig bild av Uppsala kommuns upphandling
av sociala tjänster, vilket speciellt gäller upphandlingen från frivilliga orga-
nisationer. Ansvaret för att teckna ramavtal för HVB och äldreomsorg ligger
på skilda enheter inom kommunens förvaltning och de som köper tjänsterna
genom att placera individer är handläggare vid kommundelsförvaltningarna.
Frivilliga organisationer särskiljs inte från privata företag. Organisationer-
nas verksamheter utgör alternativ i kommunens utbud av social service, på
samma sätt som andra aktörer. I kommunens katalog över HVB finns dock
en särskild rubrik för HVB med ideologiskt förankrad vård och behandling
där man återfinner organisationer som t.ex. LP-verksamheten, Frälsnings-
armén, Sällskapet Länkarna och IOGT-NTO. I Uppsala finns tydliga entre-
prenörsförhållanden mellan kommunen och de sociala frivilliga organisatio-
nerna men det finns också andra typer av avtal som mer ligger i gråzonen i
regelverket mellan entreprenadavtal och bidragsförhållande.
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De ramavtal som tecknas är helt standardiserade och följaktligen formulera-
de likadant vare sig det rör sig om kommundrivna verksamheter, privata
företag eller frivilliga organisationer. De krav kommunen ställer är formella
krav (skatter och sociala avgifter) samt att verksamheterna har de formella
tillstånd som erfordras för att få driva verksamheten. För aktörer utanför den
offentliga sektorn krävs HVB-tillstånd från Länsstyrelsen för att man skall
få driva boende- och behandlingsinstitution. HVB-tillståndet ses från kom-
munens sida som en kvalitetsstämpel. Någon vidare granskning görs inte vid
upphandlingstillfället. Under punkten �Kvalitet� i ramavtalet fastslås att
vården skall uppfylla de kriterier som beskrivs i SOL, LVU och LVM. Den
placerande enheten eller handläggaren följer sedan systematiskt upp, genom
enkäter till placeraren, verksamheten och brukaren, att insatsen överens-
stämmer med de avtal man tecknat för enskilda placeringar.

Ett par verksamheter har s.k. direktavtal med Uppsala kommun � som lö-
per på tre år � vilket innebär att kommunen abonnerar på ett antal platser.
Dessa verksamheter är Sagahemmet (Frälsningsarmén) som är ett HVB
samt Diakonistiftelsens gruppboende för äldre dementa personer. Varför
dessa verksamheter har direktavtal i stället för ramavtal kunde ingen inter-
vjuperson riktigt svara på, det tycks mest bero på tradition, det är gamla
avtal som fortsatt att löpa.

Bidragshandläggningen ligger organisatoriskt under Socialnämnden och
sköts av socialförvaltningen centralt. Uppsala kommun gav under 2001 bi-
drag till 28 frivilliga organisationer inom det sociala området. Det totala
bidraget till frivilliga organisationer har legat på ca 3 miljoner sedan i början
av 1990-talet. Antalet organisationer har fluktuerat mellan 25 och 30. Sedan
ett antal år tillbaka skriver man en form av avtal med de organisationer som
får kommunalt bidrag. Avtalen är enkelt men formellt utformade. Organisa-
tionen åtar sig vissa uppgifter och från socialnämndes sida anges summan
som föreningen ersätts med för de angivna insatserna. Bidragen söks för ett
år i taget.

En överenskommelse om samverkan undertecknades år 2000 mellan
Uppsala kommun och ett antal socialt inriktade frivilligorganisationer. I
överenskommelsen tar man utgångspunkt i Socialtjänstlagens och Hälso-
och sjukvårdslagens betoning på vikten av samverkan med organisationer
och föreningar. I denna samverkan poängteras olikheter mellan kommun
och frivilliga organisationer och deras olika roller. En stor vikt läggs vid det
frivilliga arbetet inom organisationerna. I överenskommelsen finns inga
ekonomiska åtaganden, i stället syftar den mer till att skapa gemensamma
utgångspunkter och riktlinjer (Uppsala kommun 2001).

Uppsalas kommuns katalog över HVB-platser har ökat i omfång, det finns
i dag ett stort antal aktörer som erbjuder HVB-platser. Företrädare för kom-
munens socialtjänst menar att det är klientens behov som är styrande när det
gäller val av behandlings- eller omsorgsform. Vissa klienter har uttalade
önskemål medan andra har en mer diffus bild av vad man vill. Socialtjänsten
får då matcha klient med behandlings- eller omsorgsform. Klienten avgör
om han/hon vill åka till den föreslagna verksamheten. Det finns också en
ekonomisk aspekt, verksamheter väljs på grundval av kostnadseffektivitet.
Socialkontor och handläggare har upparbetade kontakter med vissa behand-
lingshem. Men man är lyhörda för marknadsföring, man lyssnar och man
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upptäcker nya alternativ. Avstånd har också betydelse, det går lättare att
följa upp verksamheter som ligger på närmare avstånd.

Inom kommunens organisation finns ett avstånd mellan handläggningen
av bidragsgivningen och den formella upphandlingen av olika tjänster från
de frivilliga organisationerna. Det finns inga kontakter eller samverkan
mellan dessa båda verksamheter. När man söker information från kommu-
nens sida om frivilliga sociala organisationer så hänvisar företrädare för den
kommunala förvaltningen till bidragshandläggningen. När man inom den
kommunala förvaltningen diskuterar samverkan med de sociala frivilliga
organisationerna så är det de organisationer som ingår i bidragssystemet
som avses och som man söker en ökad samverkan med.

Nacka kommuns äldreomsorg
Nacka kommun ligger söder om Stockholm och har 76 234 innevånare11.
Kommunen styrs av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna som
tillsammans har politisk majoritet. Denna majoritet har under flera år arbetat
för att införa mer marknadstänkande i det kommunala arbetet. Det politiska
ansvaret för socialtjänsten är delat mellan socialnämnden och äldrenämn-
den.

Vi har tittat på hur hemtjänsten och äldreomsorgen fungerar inom Nacka
kommun, där man infört ett kundvalssystem. Redan 1992 införde Nacka
kommun ett kundvalssystem inom hemtjänstverksamheten. Sedan 1998 om-
fattar kundvalssystemet även ledsagning där funktionshindrade får hjälp till
deltagande i olika aktiviteter enligt Lagen om stöd och service (LSS) och
Socialtjänstlagen (SOL) och avlösning där personer som vårdar anhöriga
kan ges möjlighet och tid till andra aktiviteter. Ett kundvalssystem för sär-
skilt boende införs också successivt från och med år 2001.

Kundvalssystemet för de olika sociala områdena är likartade och hem-
tjänstverksamheten visar hur kundvalssystemet fungerar. Ansökningar om
bistånd, t.ex. i form av hemtjänst, särskilt boende, ledsagning eller avlast-
ning, handläggs av Socialtjänstens Äldre- och Handikappenhet, som gör
bistånds- och behovsbedömningar och beslutar i dessa ärenden. I fråga om
hemtjänst kan beslutet bli att brukaren får rätt till ett visst antal timmar
hemtjänst. Med det beslutet går vårdtagaren själv till en auktoriserad hem-
tjänst och tillsammans gör vårdtagaren och hemtjänstutföraren upp om när
hemtjänsten skall komma och vad den skall innehålla. Medborgaren kan
dessutom privat köpa fler timmar hemtjänst än vad kommunen betalar för.
En timrapport som vårdtagaren signerar blir sedan ett underlag för en faktu-
ra från hemtjänstutförare till kommunen. Nacka kommun betalar endast till
av kommunen auktoriserade leverantörer av hemtjänst. Auktorisationen in-
nebär främst en kontroll från kommunens sida att utförare av hemtjänst har
tillräckliga kunskaper och erfarenheter samt att de följer de lagar och regler
som gäller för verksamheten.

Auktorisationsförfarandet innebär inte att kommunen anser sig ha slutit
något avtal med utförare av hemtjänst. Därmed anser Nacka kommun att de
inte har något avtal med entreprenörer och därmed behöver de inte följa

                                                
11 Enligt senaste folkräkning av SCB 30 juni-2002.
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Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Att kommunen vill undvika upp-
handling förklarar äldreenhetschefen med att en formell upphandling gäller
för en viss tidsperiod och under den perioden kan inga nya leverantörer
komma in på marknaden. Ett ramavtal enligt LOU skulle därmed bli ett in-
trädeshinder för nya leverantörer. Förutom den kommunala utföraren av
hemtjänst finns 16 auktoriserade enskilda utförare12 som alla är företag.

Även inom särskilt boende har kundvalssystemet införts och i Nacka
finns i dag nio äldreboenden. Sex äldreboenden drivs av Nacka kommun
medan två äldreboenden drivs av privata aktiebolag. Det nionde och största
äldreboendet drivs av Stiftelsen Danvikshem Hospital. I dag finns alla utfö-
rare i Nacka kommun men både enhetschefen och äldrenämndsordföranden
uttryckte förhoppningar om att hela Storstockholm skulle kunna bli en
gemensam marknad för äldreomsorg. Då skulle det finnas utrymme för en
större mångfald av utförare. Den äldre skulle få ett större utbud av äldreom-
sorg med olika inriktningar i t.ex. språk och religion.

Kundvalssystemet innebär en förändrad roll för socialtjänsten när det
gäller att välja rätt hemtjänst för brukaren. Socialtjänsten skall inte längre
rekommendera en hemtjänst före en annan utan erbjuda tillräcklig informa-
tion så att brukaren själv kan göra ett bra val. Biståndsbedömare blir en sorts
neutrala mäklare av information. Vidare innebär detta att det är i första hand
brukaren som bedömer om en utförare levererar en tjänst av hög kvalitet.
Kommunens biståndshandläggare gör också egna uppföljningar av de olika
utförarna. Dessutom görs regelbundna brukar och attitydundersökningar om
hemtjänsten.

Ordförande i äldrenämnden (fp) hävdar att kundvalssystemets stora fördel
är att vårdtagaren och brukaren får ett större inflytande. Däremot är hon
tveksam till att kundvalssystemet skulle vara billigare än en traditionell or-
ganisering av äldreomsorgen.

Fallbeskrivningarna från Uppsala och Nacka visar på olika kommunala
strategier. I Uppsala arbetar man med standardiserade avtal för upphandling
av sociala tjänster och skriver även avtal för kommunala bidrag till sociala
frivilliga organisationer. I Nacka har man i stället valt att arbeta avtalslöst i
ett kundvalssystem. Gemensamt för dessa lokala välfärdssystem är att det
finns mellanformer av avtal och rättliga gråzoner som i förlängningen kan
skapa oklarheter gentemot brukarna.

                                                
12 Enligt en lista på Nacka kommuns webbsida 2002-06-24.
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Vad tycker brukarna?

De brukare som intervjuats kan i enlighet med typologiseringen i kapitel 2
karaktäriseras som beroende klienter eller konsumenter med valfrihet. I ut-
trycket �beroende klient� indikeras maktlöshet eller tvång. �Konsument med
valfrihet� indikerar i stället en högre grad av frihet och valmöjlighet. I prak-
tiken befinner sig brukarna i studien i något slags mellanläge mellan dessa
typologier som närmast kan betecknas som klienter med begränsade val-
möjligheter. Brukarna är beroende av en insats men möjligheten till sorti
finns oftast. Men det finns inte alltid något reellt alternativ att göra sorti till.
Inom socialtjänstens område är alternativen begränsade till de verksamheter
som kommunen upphandlat, även om det finns möjligheter att skriva direkt-
avtal. Valfriheten bygger på god information om alternativen. I realiteten
kan man anta att informationen är begränsad, man väljer utifrån det som är
tidigare känt eller via rekommendationer från kommunala handläggare som
inte heller alltid har fullständig information (se Socialstyrelsen 2002).

Benämningen �brukare� har inte använts av intervjupersonerna själva,
men det är inte heller någon, varken av kommun- och organisationsföreträ-
darna eller studiens �brukare�, som varit främmande för uttrycket. I de avtal
som tecknas mellan kommunen och entreprenörer i Uppsala används konse-
kvent begreppet klient. På de olika verksamheterna använder man dock lite
olika benämningar. På Sagahemmet (Frälsningarmén) benämner man de
personer som bor där som gäster. På LP-verksamheten är den officiella be-
nämningen rehabilitanter. I dagligt tal säger man gäster (eller tjejerna på
Lillvik). Kvinnojouren säger hjälpsökande eller helt enkelt kvinnorna. De
som söker hjälp på Brottsofferjouren är brottsoffer. På Dagöholm (IOGT-
NTO) tar man fasta på att man är ett behandlingshem och använder benäm-
ningen patient. På (Diakonistriftelsen) Samariterhemmets gruppboende sä-
ger man pensionärerna eller de boende. På Futurum är handlar det om ung-
domarna.

Hur och varför har brukarna valt verksamheten?
Det första temat i intervjuerna handlade om hur intervjupersonerna fått kän-
nedom om respektive verksamhet, om man gjort ett eget aktivt val och i
sådana fall varför.

Peter har varit på Dagöholm i ca nio månader. Det är första gången han är
på IOGT:s verksamhet. Tidigare har han varit på ett privat drivet behand-
lingshem. Peter fick kännedom om Dagöholm via Internet och ansökte om
att få komma dit. Valet av Dagöholm grundade sig på att det inte är en tolv-
stegs-behandling. Det krävdes en ganska lång process av förhandling med
socialsekreteraren i Peters hemkommun för att han skulle bli beviljad be-
handling. Till sist beviljade Peters hemkommun tre månaders behandling på
Dagöholm. Han ansåg att detta var för kort tid och har kunnat stanna på Da-
göholm genom att jobba i köket för mat och husrum.
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Magnus har varit på Dagöholm i drygt tre månader. Magnus fick kännedom
om Dagöholm genom kommunens förteckning över behandlingshem.
Magnus är dömd till kontraktsvård och fick välja behandlingshem utifrån
kommunens förteckning. Magnus valde Dagöholm för att man erbjöd möj-
ligheter att studera samt för att det inte är en tolv-stegs-behandling.

Patrik har bott på Futurum i ca ett halvt år. Det är första gången han är på
Futurm. Han har tidigare varit på en internatskola som drivs av Frälsnings-
armén. Patrik blev hänvisad till Futurum genom sin socialsekreterare och
det var det enda alternativ som erbjöds honom.

Malin kom till Lillvik från Lindormsnäs akutboende för ca två månader
sedan. Det är första gången hon är på LP-verksamheten. Malin har en histo-
ria av ungdomshem och familjehem både i privat och kommunal regi men
det är första gången hon är på en verksamhet som drivs av en frivillig orga-
nisation. Malin är beviljad tre månaders behandling på Lillvik men är gans-
ka säker på att hon kommer att få förlängning eftersom hon är hemlös och
har missbruksproblem, så hon tror inte att socialtjänsten har något alternativ
för henne. Hon kom till Lindormsnäs med sin pojkvän och hoppas att kunna
återförenas med honom där senare. Hon är positiv till att nu vara på ett be-
handlingshem för kvinnor för att på så sätt kunna få möjlighet att reda ut
sina egna problem innan hon återförenas med pojkvännen. Malin fick kän-
nedom om Lindormsnäs genom att läsa ett prospekt om verksamheten som
fanns på hennes lokala socialförvaltning. Hon fick en känsla av värme och
äkthet som tilltalade henne och de behov som hon kände i sitt liv just då.
Där fanns också en berättelse av en person som blivit kristen och kommit ur
sitt missbruk, så Malin tänkte �kan han så kan jag�. Hon tog kontakt med
den lokala LP-kontakten och övertalade sin pojkvän att de skulle pröva att
åka till Lindormsnäs akutboende. Från akutboendet sökte de sedan vidare
till behandlingshem.

Lena har bott på Lillvik i 12 år. Hon kom till Lillvik efter att ha blivit
dömd till tvångsvård. Hon var inskriven som rehabilitant i 1 ½ år. Efter sin
behandlingstid kände hon inte att hon skulle klara ett nyktert liv ensam i en
lägenhet. Hon hade också blivit utsatt för misshandel av sin (f.d.) man och
var rädd för att bli utsatt för mer våld om hon flyttade tillbaks till sin hem-
kommun. Hon blev då erbjuden att stanna på Lillvik och arbeta med tvätten
och det har hon fortsatt med och trivs bra. Lena valde att komma till Lillvik
p.g.a. att det var ett kristet alternativ. Hon sökte lugn och ro och trodde att
ett kristet alternativ kunde erbjuda det. När hon kom var det dock inte sär-
skilt lugnt � �det stormade i paviljongen� � men hon menar att verksamhe-
ten i längden inneburit att hon fått ett gott liv.

Andreas har varit på Lindormsnäs i närmare ett år. Det är första gången
han är på LP-stiftelsens verksamhet, tidigare har han varit på privat drivna
behandlingshem. Andreas och hans dåvarande flickvän brukade äta på en
öppen verksamhet som drevs av en Pingstförsamling. Det var där de fick
höra talas om Lindormsnäs. Vid denna tidpunkt ville bägge in på avgiftning
från sitt missbruk men de kunde inte få komma in någonstans som par. Via
en volontär på den öppna verksamheten som tog kontakt med dem fick de
hjälp med att söka och komma till akutboendet på Lindormsnäs och där
stannade de i två månader. Efter det blev de erbjudna ett parboende på
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Lindormsnäs HVB som de accepterade eftersom de under de två månaderna
på akutboendet hade kommit att känna sig trygga på Lindormsnäs.

Stefan har varit på Lindormsnäs i tre månader. Han har tidigare varit på
ett av LP-verksamhetens behandlingshem närmare sin hemstad. Han har
även varit på andra behandlingshem, med en ideell förening eller staten som
huvudman. Stefan fick kännedom om LP-verksamhetens behandlingshem
genom kontakter med personer som blivit hjälpta från sitt missbruk på LP-
verksamheten, personer som han sett som �hopplösa fall�. Han har också
besökt en LP-kontakt. Stefan ansökte om att få komma till Lindromsnäs.
Han blev beviljad en plats på en LP-verksamhet närmare hemkommunen
men han ville komma längre bort hemifrån, och det tog honom en tid av
påtryckningar för att få komma till Lindormsnäs. För Stefan var det från
början något han ville testa eftersom han sett att LP-verksamhetens behand-
ling hjälpt andra, men sedan har insikten vuxit om att detta är rätt väg för
honom.

Hans har bott på Sagahemmet i fyra år. Hans har sjukpension och har un-
der flera år har väntat på att få göra en höftledsoperation vilket han hoppas
kan innebära att han kan börja jobba igen och därigenom förbättra sina möj-
ligheter på hyresmarknaden. Hans har alkoholproblem vilket har gjort det
omöjligt att få en hyresrätt. Hans kom in på Sagahemmet via härbärgesverk-
samheten och ansökte sedan via sin socialsekreterare om att få bo på Saga-
hemmets inackorderingshem. Hans har inte någon liknande verksamhet att
jämföra med men anser ändock att Sagahemmet är den enda vettiga miljön
för denna form av boende i Uppsala, vilket är anledningen till att han an-
sökte om att få bo på där medan han väntar på sin operation.

Bengt bor på Sagahemmet sedan sex månader. Före Sagahemmet bodde
han på ett kommunalt drivet HVB där han efter att ha skött sig i 11 månader
fick en försökslägenhet. Han blev vräkt från denna efter att vid tre tillfällen
ha missat socialtjänstens besök. Efter att Bengt blev vräkt från lägenheten
tilltog hans missbruk och han kom till sist på avgiftning. Han blev erbjuden
att få komma tillbaka till det kommunalt drivna HVB han vistats på tidigare
men sade nej till detta och begärde i stället att få komma till Sagahemmet.
Bengt kände till Sagahemmet genom bekanta som bor och har bott där och
ville hellre pröva denna verksamhet, då han inte trivdes särskilt bra på
kommunens HVB.

Stig bor på Samariterhemmets gruppboende som drivs av Diakonistiftel-
sen Samariterhemmet. Stig är dement och intervjun sker tillsammans med
hans två vuxna barn. Barnen var aktiva i valet av boende för sin pappa. Stig
har bott på Samariterhemmet i ca ett halvt år. Stig och hans barn fick känne-
dom om Samariterhemmets gruppboende genom en biståndshandläggare
som tidigare arbetat i verksamheten och därför kunde rekommendera detta
boende för Stig. Att Stig valde Samariterhemmets gruppboende är en kom-
bination av olika faktorer. Dels att det inte fanns någon ledig plats på det
boende som han köade till när situationen för honom började bli akut (han
kunde inte längre bo ensam hemma), dels att Stig inte tyckte om de andra
verksamheter som de besökte, dels att kommunens handläggare rekommen-
derade Samariterhemmet.
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Sammantaget är det olika vägar som leder in i en verksamhet. Samtliga
utom Patrik, som inte anser att han haft någon valmöjlighet, känner sig del-
aktiga i valet av verksamhet. Vissa har avböjt andra erbjudanden och några
har aktivt framställt önskemål som man mer eller mindre fått strida för att få
igenom. Kännedom om verksamheterna har man främst fått via bekanta
eller kommunens tjänstemän. I enstaka fall har man fått kännedom om verk-
samheten genom organisationens kontaktverksamheter eller via egen sök-
ning på Internet. För de flesta har det dock inte varit en medveten aktiv
handling att välja en verksamhet på grund av att en frivillig organisation är
huvudman; det är verksamhetens inriktning som man har valt. För vissa har
valet av verksamhet snarare påverkats av vad det inte är. På Sagahemmet att
det inte är behandling och på Dagöholm att det inte är behandling enligt 12-
stegs modell. För någon var det möjligheter till utbildning som vägt tungt
för att välja verksamheten. LP-verksamheten är speciell i sammanhanget då
brukarna medvetet valt en kristen verksamhet. De sökte något som de upp-
levde fanns inom LP-verksamheten. För de övriga kristna verksamheterna
ses det snarare som en fördel att den kristna ideologin inte tar sig så mar-
kanta uttryck i den konkreta verksamheten. Sammanfattningsvis är det in-
riktningen på verksamheten och den känsla man fått när man först kommit
kontakt i med verksamheten som främst styrt valet, organisationsform har
en underordnad betydelse.

Vad upplever brukarna som särskiljande?
Upplever brukarna något särskiljande med den verksamhet som de är på?
Det beror förstås på vad man ställer verksamheten i relation till och om man
har något att jämföra med. En annan faktor är att det kan vara svårt att vara
kritisk mot den verksamhet som man för tillfället befinner sig på och där
man själv varit aktiv i valet.

Två personer kan också ha olika upplevelser av samma verksamhet bero-
ende på vad man sätter det i relation till. Hans sätter boendet på Sagahem-
met i relation till att ha en egen lägenhet och tycker att kontrollen är för hård
på Sagahemmet. Han vill leva ett socialt liv och träffa människor som han
har annat gemensamt med än missbruket, men boendeformen gör det svårt.
Han kan inte ha gäster på rummet. Han kan inte gå ut och äta och dricka öl
till maten för då ger det positivt utslag om han får �blåsa� och han blir avvi-
sad tills han blåser �grönt�. Han menar dock att det inte är samma �slaviska�
krav på Sagahemmet som på andra verksamheter. Bengt värderar Saga-
hemmet i stället i relation till det kommunalt drivna HVB han var på tidiga-
re (och ev. också till tidigare fängelsevistelser). Han tycker att Sagahemmet
är mindre av en institution och han känner sig friare och mindre kontrollerad
på Sagahemmet, personalen �snokar� mindre och det är frivilligt att t.ex.
komma ner till frukost. Han trivs med gemenskapen. Han är, som han säger,
uppvuxen �i flock� och har svårt att vara ensam i en lägenhet. Från Saga-
hemmet kan han �ta ledigt� några dagar ibland och sedan återvända när han
är �grön�. Där han var tidigare blir man utskriven vid återfall. Stigs barn
tycker t.ex. att Samariterhemmet har hög standard och bra resurser, och
upplever hemmet som bättre än andra boenden de besökt för sin fars räk-
ning. Andreas upplever att han blivit frälst som något mycket positiv. Han
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hade ingen tanke på att bli frälst innan han kom till Lindormsnäs utan sökte
egentligen mer praktisk hjälp såsom att klara av kontakter med socialtjäns-
ten, att t.ex. hålla tider. Malin upplever också detta som mycket positivt och
men var mer inställd på att bli frälst och sökte mer medvetet det kristna in-
slaget i verksamheten.

Det mesta av det som nämns som speciellt är emellertid inte konkret på-
tagligt utan beskrivs i mer vaga termer. Det beskrivs som en annan stäm-
ning, atmosfär eller jargong, en värme och gemenskap; �det är mer ombo-
nat�, man känner sig mer respekterad och mindre kontrollerad, någon kän-
ner sig �tryggare på nåt sätt�. Bemötandet beskrivs som mer medmänskligt
� �man känner sig som en människa�. Något som lyfts fram som positivt är
att man upplever att det är mer än ett jobb för personalen. Man nämner ock-
så en speciell kärlek och omsorg som finns i de kristna verksamheterna.
Samtidigt uttrycker många att det är positivt att ideologin är nedtonad, t.ex.
att det inte märks så mycket att det är en kristen verksamhet � �man märker
inte att det är NN� - eller att man inte blir �påprackad� en tro, utan att det
bygger på frivilligt deltagande. Att �ingen slår en i huvudet med Bibeln� är
man som brukare således glad för, man vill inte bli påtvingad en ideologi.
Samtidigt upplever och uppskattar brukarna de mer sublima uttrycken, som
nämns ovan, för en ideologi. Flera av intervjupersonerna uttrycker det som
positivt att det inte är en myndighet; man har negativa erfarenheter av kon-
takter med sociala myndigheter och vill pröva något annat. Flera tar också
upp att det är positivt att det inte finns ett vinstsyfte i verksamheten. Man
upplever att det i stället finns ett annat engagemang som känns mer äkta,
eftersom det inte syftar till egen ekonomisk vinning. Samtidigt påpekar vis-
sa att det ändock är �pengarna som styr� och att socialtjänsten skall vara
villig att finansiera platsen.

Möjligheten till eftervård tas upp av flera brukare som något viktigt och
som man påpekar att t.ex. privat drivna behandlingshem inte har samma
möjlighet att ge. Kontakterna med andra verksamheter inom organisationer-
na såg lite olika ut bland brukarna i de olika organisationerna. Å ena sidan
var det vanligast förekommande att man inte hade kontakt med andra verk-
samheter inom organisationen och inte heller planerade att bli medlem i den
aktuella organisationen. Några upplevde det som negativt att man från orga-
nisationens sida försökt få dem att bli medlemmar � �folk tjatar på att man
skall bli medlem�. Å andra sidan fanns de som ansåg att det var mycket vär-
defullt att möjligheten finns att gå vidare i verksamheter som drivs i samma
regi. De brukare som hade utbildning som en del i behandlingen sade sig
vilja gå vidare till folkhögskola, vilket i vissa fall finns inom samma organi-
sation. LP-verksamheten är annorlunda, det finns ett nära samarbete med de
lokala LP-kontakterna och brukarna är inställda på att ha kontakter med en
lokal kontakt efter behandlingen. Inom IOGT arbetar man för närvarande
aktivt med att utveckla det lokala kamratstödjararbetet. En av de intervjuade
brukarna vid Dagöholm var medlem i IOGT. Han upplevde dock ett glapp
mellan behandlingshemmet och lokalföreningen på hemorten, där de inte
visat honom något större intresse.
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Möjligheter till delaktighet och påverkan
Viktiga kvalitetsaspekter från brukarnas sida är delaktighet och påverkan.
När det gäller delaktighet så tillfrågades brukarna dels om vilka aktiviteter
de deltar i på verksamheten dels om de känner sig delaktiga i de beslut som
tas om deras person, om de har möjligheter att påverka den verksamhet de
befinner sig på och om det är tydligt vart de kan vända sig med klagomål?
Det vill säga om de försöker använda sin �voice�-möjlighet och om de ge-
nom att göra det lyckats få en förändring till stånd.

De organisationer som har ett tydligt behandlingsinslag har också högre
krav på delaktighet i de aktiviteter som finns i verksamheten. Deltagande i
t.ex. utbildning, arbetsträning och samtal ingår i brukarnas behandlingsplan.
På Lillvik och Lindormsnäs finns också krav på att man skall delta i de reli-
giösa möten och samlingar som hålls. På de andra verksamheterna med
kristen huvudman är detta frivilligt. Majoriteten av intervjupersonerna deltar
dock i olika frivilliga aktiviteter som organisationerna erbjuder.

Samtliga utom Hans känner sig delaktiga i de beslut som tas om deras bo-
ende och behandling. Hans vet inte vem som är hans socialsekreterare eller
vem som betalar för platsen. Att Sagahemmet har hand om hans medicine-
ring innebär att han känner sig idiotförklarad. Patrik känner sig delaktig
�ibland men inte alltid�. Bengt känner sig delaktig. Malin känner att hon
deltar i besluten. Hon påpekar att det är en frivillig placering och att hon har
ett eget ansvar. Hon litar på personalens omdömen när det gäller hennes
behandling. Lena ingår inte längre i någon behandling utan har själv valt att
leva ett ganska isolerat liv på Lillvik. Andreas har erfarenhet av att beslut
�tagits ovanför huvudet� på honom men menar att det ändock varit för hans
eget bästa. Magnus menar att det beror mycket på vilken person man är om
man kan påverka verksamheten. Han själv är en sådan person. Stigs kon-
taktperson på gruppboendet frågar honom om vad han vill men Stig anser
att �det rullar på till belåtenhet�.

Patrik uttrycker sina klagomål högt. Ingen annan av intervjupersonerna
anser sig hittills haft behov av att klaga på verksamheten men de ser det inte
som något problem att veta vem de kan vända sig till med klagomål. De
nämner dock olika personer såsom personal, föreståndare, socialsekreterare
(någon vet dock inte vem det är) eller annan handläggare. Men de såg detta
inte som någon viktig fråga då behovet inte funnits.

Att använda sin �voice-möjlighet� för att påverka inriktningen på verk-
samheten på en mer övergripande nivå är inget som brukarna i studien för-
väntar sig att göra. Innehållet är fastlagt och man har accepterat att gå in i en
verksamhet med ett speciellt innehåll. En av intervjupersonerna � Stefan �
säger att han till viss del skulle vilja påverka verksamheten men att �de kör
på som de alltid gjort för att få resultat�. När det gäller påverkan handlar det
främst om praktiska saker och frivilliga aktiviteter. Patrik har fått igenom
datorönskemål men inte att ha en övernattande gäst fler nätter än vad regler-
na föreskriver. Hans har fått ett kylskåp på rummet, Stig har fått komma ut
på fler promenader och Stefan drev igenom att få gå på fotbollsmatch. På
Lillvik finns en �idélåda� där man kan lägga förslag på aktiviteter. Man har
t.ex. rest till Ullared och till Liseberg i Göteborg och fått igenom vissa sov-
morgnar (vilket kanske mer är en �icke-aktivitet� än aktivitet, förf. komm.).
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Vilket förtroende har brukaren för huvudmannen?
Vi har sett att olika huvudmän driver verksamhet med olika inriktning.
Spelar huvudmannen någon roll utöver de rent verksamhetsspecifika skill-
naderna? Brukarna uttrycker något olika synpunkter kring denna fråga.

Peter menar att privata, offentliga eller frivilliga behandlingshem egentli-
gen är sak samma. I alla verksamheter finns ett vinstintresse för att gå runt.
Hans förtroende för olika huvudmän är därför lika stort. Däremot menar han
att en organisation eller en kommunal myndighet har större möjligheter än
ett privat företag att klara en förlust under en tid, vilket gör dem mer säkra.
För Magnus har det ingen betydelse vem som är huvudman. Magnus menar
att det finns likheter mellan frivilliga och privata huvudmän. Pengarna finns
alltid i bakgrunden. �När pengarna från socialtjänsten är slut då åker man
ut.� På vissa behandlingshem kan man stanna en tid. Magnus säger sig av
ideologiska skäl ha större tillit till kommunala verksamheter. Patrik säger
sig inte lita på någon och därför spelar det ingen större roll för honom vem
som driver en verksamhet.

För Malin är huvudmannen viktig. Hon upplever starkt att det finns en
speciell kärlek i den kristna verksamheten och en större äkthet. Malin lyfter
också fram andra kristna frivilliga organisationer och de behov de täcker för
hemlösa och utsatta. Även Lena sökte ett kristet alternativ så för henne var
denna aspekt viktig. Från början stämde inte verksamheten med hennes för-
väntningar men hon växte in i den och blev kvar.

Andreas anser att huvudmannen spelar roll. Han har tidigare varit på
många LVU-verksamheter � allt ifrån �lyxställen� med mycket prylar och
resor till ställen där huvudmannens intresse bara varit att tjäna pengar. Han
menar att det spelar roll vem som driver verksamheten. Stefan uttrycker ett
större förtroende för LP-verksamheten eftersom de inte är ute efter att tjäna
pengar för egen vinning. Hans menar att Frälsningsarmén är ärligare än so-
cialtjänsten som han upplever vilja ha en hållhake på individer. Han menar
dock att det indirekt är kommunen som driver verksamheten men anser ändå
att det är en mer positiv miljö p.g.a. att Frälsningsarmén ansvarar för den.

Bengt tycker att huvudmannen inte spelar någon roll � �bara man blir be-
handlad som människa�. Samtidigt uttrycker han ett större förtroende för
frivilliga organisationer än för kommunala verksamheter. Han bär med sig
en misstänksamhet mot stat och kommun � han har fått många �smällar�
genom livet. Bl.a. har han tillbringat en hel del tid i fängelse. I Frälsnings-
arméns verksamhet kan han inte få samma smällar och därför känner han sig
mer trygg där. Stigs barn svarar på denna fråga. De känner förtroende för
Samariterhemmet. De tycker att det är bra att det är svenska kyrkan och inte
en frikyrklig församling som driver det. De tycker att det är bra att det krist-
na budskapet är nedtonat och att det är frivilligt att delta i de kyrkliga verk-
samheterna, eftersom deras pappa inte är religiös.

Sammantaget är svaren något dubbeltydiga på frågor om vilket förtroende
man har för huvudmannen och om huvudmannen spelar någon roll. I rela-
tion till privata företag tycks man ha något större förtroende för organisatio-
ner som inte har ett vinstintresse. Några tar upp kopplingen till socialtjäns-
ten � att det är socialtjänstens resurser som styr. Det är verksamhetens inne-
håll och hur man blir bemött, och inte vem som är huvudman som har den
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största betydelsen. Men det framkommer också att man ser det sublima sär-
skiljande som tidigare uttryckts om frivilliga organisationers verksamhet
som att föredra.
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Slutdiskussion

Sociala frivilliga organisationer har en relativt sett marginell ställning inom
de välfärdsmarknader som vuxit fram inom kommunerna. Samtidigt finns
det på central politisk nivå ett intresse för att söka nya former för aktörer att
driva vård och omsorg som inte primärt har ett vinstintresse (s.k. �non-
profit-företag�). Vård och omsorg som bygger på ideologiska grunder efter-
frågas som ett fundament i ett moraliskt dilemma där vård och omsorg inte
får styras av egen- och vinstintressen.

Denna ideologiska diskussion tycks ännu inte ha gett någon genklang i de
kommunala upphandlingssystemen. På de lokala välfärdsmarknaderna be-
traktas inte de frivilliga organisationerna som särskilda från andra entrepre-
nörer, utan ses som alternativa utförare på samma villkor som andra aktörer
på välfärdsmarknaden. Ramavtalen är standardiserade och följer Lagen om
offentlig upphandling. Upphandlingen sker på pragmatiska grunder utifrån
brukarnas behov, såsom kommunen tolkar dessa. Behoven vill man täcka på
det mest kostnadseffektiva sättet. Det finns dock undantag från de strikta
marknadsrelationerna: frivilliga organisationer som p.g.a. en lång tradition
av relationer har kontrakt utanför upphandlingssystemet.

Det finns emellertid något paradoxalt i det politiska intresset för ideolo-
giskt förankrad vård och kommunernas mer pragmatiska inställning till de
producenter som man upphandlar välfärdstjänster av. I ett standardiserat
upphandlingsförfarande är det svårare att legitimera särskilda kvaliteter i
form av ideologi, det är i stället förtroendet för verksamhetens konkreta in-
nehåll som räknas. Organisationerna tycks söka efter en egen definition av
sin ideologi för att skapa en plattform och ett existensberättigande för den
verksamhet man bedriver. I det gäller det att kombinera lagom mycket pro-
fessionalitet och ideologi. Öppenheten i samhället innebär dock att man har
en tydligare status och brukarna kan kanske tydligare än tidigare ta en
ståndpunkt. Men frågan är var ideologin tar slut och den praktiska verksam-
heten tar vid, och vem som skall formulera vilken ideologi som är att före-
dra?

I den mer informella samverkan utanför upphandlingssystemet som
kommunerna söker med frivilliga organisationer poängteras i stället olikhe-
ter mellan kommunal förvaltning och frivilliga organisationer och deras
olika roller. Här handlar det mer om att organisationerna har en komple-
mentär funktion som kommunen är beredd att ge ekonomiskt stöd. De orga-
nisationer som ingår i bidragssystem utgör inte alternativ i avseendet att det
finns andra konkurrerande verksamheter i någon större skala. Det finns inte
tillräckligt med alternativa aktörer på marknaden för att det skall uppstå en
konkurrenssituation och de är därför inte intressanta som marknadsaktörer.
Marknadsekonomins språkbruk och logik genomsyrar dock även bidrags-
handläggningen. Uppsala kommun �köper� tjänster av organisationerna reg-
lerat i avtal. På detta sätt kan kommunen garantera sig om att få bättre valuta
för de bidrag man ger ut.
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Regelverk och säkerhet i de nya välfärdsregimerna
Ett regimteoretiskt perspektiv kan utgöra en relevant analysram för brukar-
studier. De nya regimerna med ad hoc-mässigt bildade partner-
skap/koalitioner kan innebära att det är svårt för brukarna att se vem (om
någon) som bär ansvaret. Lokala regimer kan också innebära olika tillgång
till välfärdstjänster i olika kommuner. I förändringen av kommunernas väl-
färdsregimer från �government� till �governance� har sådana risker för
otydligheter i ansvarsfrågan lyfts fram. I lagstiftningen är ansvarsfrågan
tydlig. Brukarnas rättsliga skydd är tydligare tillvarataget i det offentlig-
rättsliga regelverk som reglerar kommunal verksamhet än i det privaträttsli-
ga regelverk som gäller för privata utförare. Det finns ett undantag beroende
på att en kommun även måste ta hänsyn till andra individer och samhällets
vilja i stort. Sociala insatser i kommunal verksamhet innebär därför att
samma organisation kan stå för både positiva och negativa insatser ur bruka-
rens perspektiv. Exempel på det senare är att ta barnen från en missbrukare
eller verkställa ett avvisningsbeslut för en flykting.

 Brukarna har också ett relativt tydligt rättsligt skydd om kommunen gör
en entreprenadupphandling av sociala verksamheter. Då har kommunen
fortfarande det yttersta ansvaret gentemot brukarna. Brukarnas rättsliga
skydd är trots detta inte lika tydligt ännu i det privaträttsliga regelverk som
gäller för privata utförare jämfört med det offentligrättsliga regelverk som
reglerar kommunal verksamhet. I upphandlingsavtalen kan kommunerna
skriva in regler som ger brukarna ett tydligare rättsligt skydd. Ett nytt tillägg
till kommunallagen tvingar dessutom kommunerna att i sina avtal beakta
intresset av att tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten
att få insyn i hur angelägenheten utförs.

Vid bidragsgivning står däremot organisationen ansvarig och brukarna
har en svagare rättslig ställning. I verksamheter som kommunen stödjer med
bidrag har förvaltningen inte rätt till insyn. Därmed uppstår också en situa-
tion där en brukare har starkare rättslig ställning jämfört med i en kommunal
verksamhet. En brukare i en privat organisation kan få hjälp utan att myn-
digheterna får reda på detta.

I praktiken ett finns antal mellanformer för förhållandet mellan kommu-
nen och en utförare. Dessa är inte reglerade i lagstiftningen och vid en
eventuell konfliktsituation behandlas konflikten utifrån att förhållandet an-
tingen är ett entreprenörsförhållande eller ett bidragsförhållande. Det är
emellertid i denna gråzon av olika mellanformer som ansvarsfrågan kan vara
otydlig gentemot brukarna. Det finns därför skäl att närmare granska denna
gråzon av kontraktsrelationer ur brukarnas perspektiv.

Särskilda kvaliteter och mervärden
Anser brukarna att de frivilliga organisationerna har några särskilda kvali-
teter eller mervärden som kommer dem till godo? Från brukarna sida ut-
trycks det ideologiska grundfundamentet som en särskild kvalitet i organi-
sationerna. Samtidigt finns en tvetydighet. Ideologin skall helst inte ta sig
alltför konkreta uttryck. Att ingen så att säga �slår en i huvudet med Bibeln�
eller försöker påtvinga en ideologi föredras av brukarna. Samtidigt uttrycks
en positiv inställning till de mer sublima uttrycken för en ideologi, t.ex. en
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speciell atmosfär i verksamheten och att man upplever att det finns andra
drivkrafter hos personalen än vid ett �vanligt� arbete. I denna studie får man
dock göra en reservation för att brukarnas åsikter är färgade av den verk-
samhet som de befinner sig på vid intervjutillfället. Det finns också de som
efterfrågar och har sökt sig till en verksamhet med en tydlig ideologi som
också tar sig konkreta uttryck i verksamheten, som i fallet med LP-
stiftelsen.

Ideologins mer sublima uttrycksformer är det som av brukarna uppfattas
som verksamheternas mervärde. Andra mervärden som lyfts fram är möjlig-
heterna att kunna ingå i ett socialt sammanhang efter en vistelse på behand-
lingshem, t.ex. i en församling eller lokalförening eller att kunna gå vidare
till en folkhögskola i samma regi. I de organisationer som är representerade
i denna studie finns på olika sätt möjligheter att gå vidare inom samma or-
ganisation. Detta praktiseras på olika sätt och det är inte självklart att man
som brukare går vidare inom organisationen.

Ökad eller minskad valfrihet
Förutom konkurrensutsättning har den reformering som skett av den offent-
liga sektorns serviceproduktion vägletts av en ambition att öka valfriheten
för brukarna. Utifrån denna studie går det inte att säga om brukarnas valfri-
het har ökat. Utbudet av verksamheter har ökat. Men det finns motstridiga
uppgifter i tidigare forskning om ifall ett ökat antal utförare också betyder
fler tydligt skilda alternativ eller om upphandlingssystem och standardisera-
de ramavtal skapar en likriktning bland alternativen. För att kunna utnyttja
valfriheten behöver brukarna god information om de olika alternativen. I
realiteten kan man anta att informationen är begränsad, man väljer utifrån
det som är tidigare känt eller via rekommendationer från kommunala hand-
läggare som inte heller alltid har fullständig information. Brukarna har möj-
lighet att välja att utträda ur organisationen om man inte är nöjd, förutom
när det gäller tvångsvård. Men möjligheten till sorti begränsas av att det inte
alltid finns något reellt alternativ att göra sorti till.

Brukarbegreppet
Brukarbegreppet har sedan 1980-talet varit ett väsentligt inslag i offentlig
förvaltning och forskning, men det finns fortfarande oklarheter om vad bru-
kare innebär och hur det skall avgränsas gentemot andra begrepp såsom
medborgare, kund, klient och patient. Ibland används brukare synonymt
med något av dessa andra begrepp, i vissa fall överlappande, och ibland
läggs olika innebörder in. Brukarbegreppet utgör en oprecis och problema-
tisk benämning på individer med olika förutsättningar, olika behov eller
problem samt olika grader av behov och beroende av skilda välfärdstjänster.
Att begreppet varit så starkt kopplat till den offentliga sektorn innebär också
att det måste ges andra innebörder i förhållande till nya aktörer i välfärds-
systemen. Den känns dock relevant att använda brukare som en samlingsbe-
nämning, som dock behöver förtydligas och brytas ner i förhållande till de
empiriska sammanhang begreppet används. En möjlig indelning som
Blennberger (2001) föreslår är som intressent, dvs. där man kan komma att
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beröras av organisationens agerande. Rollen som deltagare kan innebära att
de verksamheter man berörs av förutsätter att man är en av flera och ingår i
en grupp av något slag, eller att man gör en egen insats inom verksamheten.
Rollen som konsument med valfrihet förutsätter en situation eller ett verk-
samhetsområde där brukaren har tillgång till olika alternativ, även alternati-
vet att avstå från rollen som brukare utan att ens grundläggande sociala vill-
kor försämras. I rollen som beroende klient är i stället den enskilde i en situ-
ation där insatsen tycks nödvändig utan att det finns en valfrihet i fråga om
vilken huvudman eller organisation som tillhandahåller insatsen. Dessa rol-
ler eller situationer kan i sin tur ha olika aspekter och två eller flera av rol-
lerna kan vara aktuella samtidigt för en och samma person eller grupp.

Förslag på vidare forskning
Kommunernas välfärdssystem, de frivilliga organisationernas roll och bety-
delse för brukarna

Denna studie har bekräftat det metodologiska problem som tidigare studi-
er påvisat: att det är svårt att få en tydlig och överskådlig bild av kommu-
ners upphandling av sociala tjänster från frivilliga organisationer. Frivilliga
sociala organisationer uppfattas i den kommunala förvaltningen vara de or-
ganisationer som kommunen stödjer genom ekonomiskt bidrag. Det är ock-
så främst organisationer i bidragssystemet man avser när man från den
kommunala förvaltningens sida efterfrågar en ökad samverkan med frivilli-
ga organisationer. Inom köp- och säljsystemet utskiljs inte de frivilliga or-
ganisationerna från andra entreprenörer som säljer sociala tjänster och det
finns inget intresse av att lyfta fram organisationerna på något särskilt sätt. I
den kommunala organisationen ligger bidragshandläggning och upphand-
lingsverksamhet långt ifrån varandra och det finns ingen samsyn när det
gäller de frivilliga organisationernas insatser. Det är viktigt att tydliggöra
dessa skilda relationer när man diskuterar de frivilliga organisationernas
roller i förhållande till den kommunala förvaltningen och betydelsen för
brukarna av att frivilliga organisationer driver verksamheter.

En viktig slutsats från denna studie är att en förutsättning för vidare
forskning inom detta område är en mer grundläggande kunskap om de kon-
kreta förändringarna inom kommunernas välfärdssystem, vilket det i dag
bara finns fragmentarisk kunskap om. Hur ser kommunernas upphandling
de facto ut? Hur stor del, och vilka delar, av välfärdstjänsterna upphandlar
kommunerna? Hur ser fördelningen ut mellan statliga, kommunala, privata
och frivilliga aktörer? I tidigare studier har detta visat sig att vara svårt att få
tillförlitliga uppgifter om (Johansson 2002). Inte minst p.g.a. att olika enhe-
ter, och på olika nivåer inom kommunerna, handhar upphandlingen. Andra
anledningar till svårigheter att få tillförlitlig information är att den kommu-
nala förvaltningen inte särskiljer aktörer med olika huvudman samt att olika
enheter inom kommunerna handhar upphandling och bidragsgivning till
frivilliga organisationer. För att få kunskap om detta fordras omfattande
kartläggningar och fallstudier i kommuner. Ingående fallstudier i ett antal
kommuner kan även ge en uppfattning om olika urbana regimer och vad
skilda system och samarbetskoalitioner kan ha för betydelse för kommun-
medborgarnas tillgång till välfärdtjänster och om det finns geografiska skill-
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nader.Viktig grundläggande kunskap som också saknas är hur de frivilliga
organisationernas finansieringsformer de facto förändrats, dvs. hur ser för-
ändringen �från bidrag till ersättning� ut? Vi vet att de sociala frivilliga or-
ganisationerna i hög grad är beroende av offentlig finansiering. Vi vet också
att prestationsinriktade ersättningar till stor del har ersatt generella bidrag
och att organisationerna utvecklat alternativa finansieringsvägar som t.ex.
insamlingar och företagssponsring. För att komma vidare i diskussioner om
vad en förändrad finansieringssituation har för effekter på organisationerna
och deras brukare är det viktigt att kartlägga den faktiska situationen.

Brukarstudier � kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder,
jämförelser mellan olika huvudmän
En viktig erfarenhet från studien är att kvalitativa brukarstudier är tidskrä-
vande men väsentliga i diskussionen om vilka värdegrunder den framtida
vården och omsorgen skall vila på och vilka som skall utföra tjänsterna. I
denna typ av studie är risken stor att man främst når de personer som är
mest utåtriktade och positiva till den verksamhet som de för närvarande be-
finner sig på. För att nå en bredare grupp av olika typer av brukare och även
potentiella brukare kan en kombination av en bredare befolkningsstudie och
djupare fallstudier vara en framkomlig väg. I fallstudierna kan man befinna
sig under återkommande perioder på ett mindre antal verksamheter och på
det sättet nå personer som från början är mer tveksamma till tjänsterna. Det
finns också behov av att göra jämförande brukarstudier på verksamheter
med olika huvudmän. Uttrycker man i lika hög grad tillfredsställelse med
verksamheter som drivs av offentlig eller privat huvudman? Skiljer sig de
ideologiska grunderna mellan olika huvudmän på väsentliga punkter som
ger betydande skillnader i verksamheternas utformning och får betydelse för
brukarna? Finns det skillnader mellan kvinnor och män när det gäller bety-
delsen av huvudman?

Ökad eller minskad valfrihet för brukarna
Valfrihet för brukarna är ett av huvudargumenten för konkurrensutsättning
av välfärdstjänster. Ur ett brukarperspektiv är det därför viktigt att ställa
frågan om en ökad kvantitet också innebär en ökad valfrihet. Eller innebär
standardiserade ramavtal också en likriktning av välfärdstjänster inom olika
områden, vilket forskare pekat på att det finns risk för?. Verksamheterna bör
passa in i en given mall för att man skall få ett ramavtal till stånd, eftersom
man inte har resurser inom den kommunala förvaltningen att kvalitetsgrans-
ka verksamheter i förväg. Denna fråga har inte varit möjlig att ge något svar
på i denna studie. Ett sådant perspektiv kräver ingående longitudinella fall-
studier i ett antal kommuner som kan svara på om en ökad kvantitet av aktö-
rer och verksamheter också innebär en kvalitativ ökning av alternativ, dvs.
om olika aktörer erbjuder verksamheter med skilda innehåll när det gäller
t.ex. ideologi, metoder och arbetssätt.
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Intervjuade personer
Uppsala kommun: Ansvarig för bidragsgivning, socialchef vid kdf i Gamla
Uppsala, samt ett antal telefonsamtal med personer inom den kommunala
organisationen i Uppsala: Upphandlare, politiker, socialchef, m.fl.
Nacka kommun: Äldreenhetschef, samt samtal med politiker.
Sagahemmet: Föreståndare samt två brukare.
Kvinnojouren Blåkulla: Två anställda.
Diakonistiftelsen Samariterhemmet: Direktorn, föreståndaren för Gruppbo-
endet samt en brukare vid Samariterhemmets Gruppboende.
Dagöholms behandlingshem: Föreståndare samt två brukare.
LP-verksamheten: Direktor, föreståndare för Lindormsnäs behandlingshem,
föreståndare för Lillviks behandlingshem samt två brukare vid respektive
behandlingshem.
Uppsala Brottsofferjour: Kansliansvarig.
Futurum, Sociala Missionen: Anställd samt en brukare.
Kommunförbundet: Två jurister.
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Appendix: De frivilliga
organisationernas verksamheter

De verksamheter som beskrivs nedan säljer på olika sätt sociala tjänster till
Uppsala kommun, Kvinnojouren Blåkulla och Brottsofferjouren genom bi-
dragsavtal, Sagahemmet (Frälsningsarmén) och Diakonistiftelsen Samari-
terhemmets gruppboende har direktavtal och Dagöholm (IOGT-NTO),
Lindormsnäs, Lillvik (LP-verksamheten) och Futurum (Sociala Missionen)
har ramavtal.

Beskrivningarna av de olika verksamheterna bygger på organisationernas
hemsidor, dokument såsom verksamhetsbeskrivningar och årsredovisningar
samt på intervjuer med företrädare för verksamheterna. De företrädare som
har intervjuats har olika befattningar inom organisationerna, såsom direktor,
föreståndare, kansliansvarig och/eller andra anställda.

Dagöholms Behandlings- och Utbildningscenter
Dagöholm är IOGT-NTO-rörelsens center för behandling av alkohol-
narkotikaberoende personer samt blandmissbrukare. Dagöholm har sedan
1996 också utvecklats till ett utbildningscenter för dels patienter (folkhög-
skolestudier i kombination med behandling), dels för tidigare yrkesverk-
samma/arbetslösa med behov av kvalificerad yrkesutbildning. Dagöholm
grundades 1939 och drevs under många år som en traditionell "tork". Sedan
1982 har Dagöholm kontinuerligt utvecklats mer mot begreppet behand-
lingshem. I dag bedriver man kvalificerad individuell behandling, arbetsre-
habilitering och folkhögskoleutbildning. Utbildningen är en väsentlig del i
behandlingen och man arbetar för att patienterna skall gå vidare till någon
av IOGT-NTO:s eller andra samverkandes folkhögskolor, vilket i dag är en
mycket vanlig väg efter avslutad behandling. Ett antal samverkande verk-
samheter bedrivs således under samma tak: det kombinerade behandlings-
och folkhögskoleprogrammet, behandlingsassistentutbildningar (på uppdrag
av Komvux Flen), droginformatörsutbildning, dyslexiutbildning, kurser för
arbetslösa, studieresor och seminarieverksamhet internt såväl som för exter-
na kunder samt kamratstödsarbete ute i landet. Bakom denna blandning av
olika grupper och verksamheter ligger en pedagogisk tanke: dels att motver-
ka den stora institutionens naturliga risker för isolering och protektionism,
dels erbjuda patienter/folkhögskoleelever/yrkesutbildningselever behand-
ling/utbildning i en miljö som präglas av öppenhet, mångfald och social
samvaro. Kort sagt en plats och en verksamhet som präglas av begreppen
folkrörelse och folkbildning.

På Dagöholm använder man begreppet patienter när man talar om brukar-
na. Det finns inga krav på att patienterna skall ansluta sig till IOGT-NTO,
men många blir medlemmar under tiden på behandlingshemmet. Stiftelsens
VD skall vara ansluten till IOGT-NTO. Det ställs höga krav på personalens
utbildning och erfarenhet samt ett absolut krav om en nykter och ansvarsfull
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personlig livsstil. Dagöholm har 40 platser samt 10 platser på folkhögskolor.
Majoriteten av patienterna är män. På Dagöholm finns 25 anställda � köns-
fördelningen är 50 procent. De anställdas yrkesbakgrund är främst sociono-
mer, folkhögskolelärare fritidspedagoger och behandlingsassistenter.

Vid återfall i missbruk skrivs patienter ut direkt, däremot ses det som en
behandlingsteknisk förutsättning att man har stor möjlighet att komma till-
baka. Det är respektive socialsekreterare eller chef på privata företag som
avgör om man blir beviljad en ny period på Dagöholm. De beställande
kommunala förvaltningarna har full insyn i verksamheten och man strävar
efter att patienternas respektive socialsekreterare eller personalchef skall
vara engagerade under behandlingsperioden. En förutsättning för detta är att
Dagöholm har en genomarbetad företagskultur som sätter �kunden�, dvs.
beställande förvaltning eller annan privat uppdragsgivare i centrum. Patien-
terna är med och utformar sin egen behandling tillsammans med uppdrags-
givare och ansvarig behandlande personal.

IOGT-NTO utvecklar för närvarande kamratstödjarverksamhet på olika
håll i Sverige. Kamratstödet ses som ett alternativ till t.ex. AA och NA. Det
lokala stödet skall utgöra en del i vårdkedjan och syftar till att erbjuda ett
drogfritt socialt sammanhang där man kan umgås och träna ett socialt bete-
ende. IOGT-NTO, Dagöholm och de egna folkhögskolorna Wendelsberg
och Tollare utvecklar för närvarande sitt sociala arbete. Ett socialt utskott
har bildats.

Diakonistiftelsen Samariterhemmets Gruppboende
Samariterhemmets Gruppboende är till för äldre personer med demenshan-
dikapp. Det finns platser för 27 personer, uppdelade på tre enheter. Grupp-
boendet öppnades 1993. Huvudman för verksamheten är Diakonistiftelsen
Samariterhemmet som har en bred verksamhet med ca 100 anställda. Di-
rektorn skall tillhöra svenska kyrkan.Verksamheten har olika inriktningar
och man driver, förutom det gruppboende som presenteras vidare nedan,
bl.a. sjukhuskyrka, patienthotell, gästhem, pensionärshem, frivilligarbete,
jourhavande medmänniska, rådgivningsbyrå för gravida och en öppen dag-
verksamhet. Dagverksamheten �Gränden� är en mötesplats med kafé och
olika aktiviteter. Diakonistiftelsen ansvarar även för Svenska kyrkans han-
dikapparbete på nationell nivå och Svenska kyrkans centrum för andlig vård
inom hälso- och sjukvården. Landstinget driver sjukhus och hospice i stiftel-
sens fastigheter.

Gruppboendet startades genom att man såg ett behov i kommunen av
platser för dementa. Med tiden har organisationen till viss del förändrats.
Ledningsfunktionen har förtydligats, man har mer läkemedelshantering och
för formella journaler. På Gruppboendet arbetar sjuksköterskor, underskö-
terskor och boendeassistenter. Diakonistiftelsen har ett avtal med Uppsala
kommun rörande krav, kvalitet m.m. samt rörande den ekonomiska ersätt-
ningen. Diakonistiftelsen skjuter till ca 10 procent av egna medel för att
säkra god kvalitet i verksamheten. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan
(MAS) i kommunen har det medicinska ansvaret och gör inspektioner av
bland annat läkemedelshanteringen på boendet.
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Diakonistiftelsen vilar på kristen grund. Det finns inga krav på att persona-
len skall vara kristen, men enligt föreståndaren är det en fördel. Kravet som
finns är att personalen inte skall känna motstånd mot den kristna ideologin.
Man skall exempelvis som personal kunna läsa ur Bibeln om någon av de
boende önskar det. Det finns heller inget krav på att de som beviljas platser
på boendet skall vara kristna.

Futurum, Sociala Missionen
�Futurum� ligger i Stureby i södra Stockholm. På hemsidan13 beskrivs Futu-
rum som ett �växthus� för ungdomar � pojkar och flickor � mellan 15 och
21 år med skiftande bakgrund. Placeringar på Futurum sker via socialför-
valtningarna, främst i Stockholms län men också från övriga landet, bl.a.
Uppsala. De problem som ungdomar som placeras på Futurum har kan
handla om svåra familjeförhållanden, separationer, ätstörningar och annan
psykosocial problematik. Däremot tar man inte emot ungdomar som har ett
pågående missbruk, är aktivt kriminella eller har svåra psykiska problem.
Futurum har funnits sedan början av 1960-talet och i den form man bedriver
verksamheten i i dag sedan slutet av 1970-talet. Med tiden har behand-
lingsinslaget ökat. Man har plats för 12 ungdomar, men kan vid behov utöka
platsantalet. För närvarande finns åtta pojkar och två flickor i verksamheten.
Det är främst frivilliga placeringar, men man tar också emot LVU-
placeringar.14 En tendens är att man tar emot fler s.k. �bokstavsungdomar�,
dvs. ungdomar som fått diagnosen Damp eller MBD eller liknande och som
har problem med att klara skolan. Förutom platserna i huset har man sex
träningslägenheter. Man hyr också ut rum till lite äldre ungdomar, ofta stu-
denter. Rummen är planerade som korridor-boende med dubbletter med
gemensamt kök. I varje dubblett bor en placerad ungdom och en hyresgäst.
De har varsitt rum men delar kök och badrum. Hyresgästen står för
�normalisering�. Verksamheten bygger på att de placerade ungdomarna
skall lära sig att klara ett eget boende; detta är ett första steg till eget boende
och därför försöker man lägga över ansvaret på ungdomarna själva.

Futurum finansieras genom vårdavgifter via ramavtal med kommunerna.
Personalen består av tolv personer inom yrkeskategorierna socionom,
socialpedagog och fritidsledare. Det finns krav på att föreståndaren skall
tillhöra Missionsförbundet men inga krav på att den övriga personalen skall
vara kristna. Några av personalen är anslutna till en kristen organisation
eller församling. Att huvudmannen är en kristen organisation tar sig inte
några påtagliga uttryck i verksamheten. Ungdomarna informeras om att So-
ciala Missionen är huvudman och det förekommer att kristna ungdomar ut-
trycker önskemål om att bli placerade på Futurum. Ett exempel är ungdomar
med Leustadiansk bakgrund. Det är inte så vanligt att placerade ungdomarna
blir medlemmar i en missionsförsamling eller fortsätter att ha kontakt med
Sociala Missionen efter placeringstiden, men möjligheten finns.

Intervjupersonen vid Futurum ansåg sig ha mycket stor frihet i sitt arbete.
Som frivillig organisation menar han att det är lättare att vara föregångare.

                                                
13 www.socialamissionen.a.se
14 Enligt Lagen för Vård av Unga (LVU).
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Man kan arbeta projektinriktat och satsa på att prova nya verksamheter,
även om det inte alltid lyckas. Futurum kan också neka en placering.

Ungdomarna ges möjligheter att påverka den verksamhet som berör dem
själva genom att tala om vad det är de vill ha hjälp med. Ambitionen är att
socialsekreterare, föräldrar och ungdom skall vara överens om placeringens
innehåll. Man vill också att ungdomarna skall vara med i personalens konti-
nuerliga diskussioner om respektive person. Särarten hos Futurum är det
integrerade boendet, där man vill bygga på det �normala� och friska hos
ungdomarna. Futurum arbetar förebyggande med att nå ungdomar innan
problemen gått för långt och det är något som man vill föra fram tydligare
till politiker.

Kvinnojouren Blåkulla
Uppsala kvinnojour är en ideell förening med ca 20 medlemmar och med-
lemsorganisation i ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjou-
rer i Sverige). Kvinnojouren har funnits i 20 år och har tre anställda på 75
procent vardera som ansvarar för verksamheten på dagtid. För att bli med-
lem går man en studiecirkel i jourens regi. Ideella medlemmar ansvarar för
telefonjouren på kvällstid. Arbetet innebär rådgivning och stöd, enskilt eller
i grupp, för kvinnor som blivit utsatta för misshandel, våldtäkt eller andra
former av sexualiserat våld. Arbetet består även i att hjälpa till i kontakter
med advokater och myndigheter såsom polis, socialförvaltning och sjuk-
vård. Någon från jouren kan följa med som stöd vid sådana kontakter. Jou-
ren anordnar självhjälpsgrupper och föreläsningar. Kvinnojouren kan erbju-
da kvinnor skyddat boende för en kortare tid. Jouren har också viss utåtrik-
tad verksamhet som t.ex. en sorgestund, firande av 8 mars och vid några
tillfällen per år sopplunch och lördagsfika. Kvinnojouren ger �med
systerligt� stöd. Bland de frivilliga kvinnorna finns olika yrkesgrupper och
erfarenheter representerade. De anställda har handledning var 14:e dag av
leg. psykolog.

Det finns förväntningar på verksamheten från t.ex. socialtjänsten om att
vara kontaktpersoner och följa med utsatta kvinnor till hemmet för att hämta
kläder m.m., något som man dock inte har möjlighet att hjälpa till med.

Kvinnojouren tar inga personuppgifter och för inga journaler. De stödsö-
kande kvinnorna kan vara helt anonyma och jourkvinnorna håller mycket
hårt på sekretessen. De berättar inte heller vilka som är medlemmar. Om
barn far illa anmäls det. Balansgången mellan den hårda sekretessen och den
utåtriktade verksamheten beskriver intervjupersonerna ibland vara svår.
Kvinnojouren tar emot studiebesök, har föreläsningar och öppen verksamhet
i sina lokaler, samtidigt som man av skydd för de hjälpsökande kvinnorna
inte vill �skylta� alltför öppet med var verksamheten finns.

Kvinnojourens främsta intäkt består av en ersättning från kommunen.
Under 2001 fick kvinnojouren 860 000 kr vilket utgör 28 procent av Upp-
sala kommuns socialnämnds totala föreningsbidrag och blir därmed den
förening som får mest ersättning för sitt arbete. Jouren har i stort sett haft
samma ersättning sedan början av 1990-talet. Om kvinnan inte har möjlighet
att själv stå för boendekostnaden debiteras respektive socialförvaltning.
Kvinnojouren ger ingen ekonomisk hjälp men kan hänvisa till en fond som
finns inom ROKS. Avtalet man tecknar med kommunen bygger på den an-
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sökan och verksamhetsbeskrivning som man skickar in varje år. Man anser
att det är en fördel att vara en ideell förening. Det ger en frihet från styrning,
man kan ha en platt organisation och det innebär en trygghet för de hjälpsö-
kande kvinnorna att inte bli journalförda. Drivkraften är att arbeta mot mäns
förtryck av kvinnor och det sexualiserade våldet. I förlängningen är driv-
kraften att inte behöva finnas. Det finns ett problem med att både vara en
påtryckarorganisation och en hjälporganisation. Kvinnojouren vill helst se
sig som en �kamporganisation� som skall uppmärksamma förtyck av och
våld mot kvinnor. En viktig roll är också att informera och på det sättet få
bort skam och tabubeläggning av dessa frågor samt att avliva myter om att
våldet finns i vissa samhällsgrupper och inte i andra.

LP-verksamhetens Ideella Riksförening, Lindormsnäs och Lillviks
behandlingshem
LP-verksamhetens Ideella Riksförening bildades 1997 efter det att LP-
stiftelsen gått i konkurs. Föreningen består av 147 församlingar och kristna
organisationer.15 Riksföreningen har f.n. 85 anställda. LP-verksamheten
driver 10 behandlingshem. Riksföreningen är huvudman för de flesta av
behandlingshemmen. De lokala LP-föreningarna är fristående från riksföre-
ningen men är knutna till denna genom ett samarbetsavtal som bl.a. ger lo-
kalföreningarna rätt att använda LP-verksamhetens logotype. LP-
verksamhetens vårdideologi bygger både på riksföreningens behandlings-
hem och på de lokala LP-kontakterna. LP-kontakterna är viktiga både före
och efter en vistelse på ett behandlingshem. På LP-kontakterna bedrivs fält-
arbete, motivationsarbete och eftervård. LP-verksamhetens nisch är att vara
ett kristet alternativ, där samma vårdideologi finns med i alla steg. Omvän-
delsen är ett viktigt redskap i behandlingen och man är tydlig med, både
gentemot de kommunala förvaltningarna och gentemot brukarna, att det är
en kristen verksamhet. Den profil man lyfter fram är att professionell vård
och andlig hjälp skall gå hand i hand. Det är främst pingstförsamlingar som
är engagerade i LP-verksamheten, men man är öppen för olika kristna för-
samlingar och grupper. Det finns dock inga krav på att man skall vara kris-
ten för att söka sig till LP-verksamhetens behandlingshem.

LP-verksamhetens intäkter består i grova drag till ca 2/3 av vårdavgifter
och 1/3 av insamlade medel, man har vissa bidrag från staten och kommuner
och viss försäljning. Det finns också exempel på att arbetsgivare betalar
vårdavgiften. Av tradition har vårdavgifterna på LP-verksamhetens behand-
lingshem hållits låga, men man skall se över sina priser. Man är också med-
vetna om att ett alltför lågt pris kan indikera en sämre kvalitet. Ramavtal
tecknas centralt av riksföreningens direktor. Behandlingshemmet tar emot
brukare som beviljats vård av sina respektive hemkommuner. Till viss del
finns specialöverenskommelser då man tar emot eller låter brukare stanna
efter beviljad vårdtid på LP-verksamhetens bekostnad, alternativt att man
betalar sin egen hyra eller arbetar på verksamheten. Den grundläggande
ideologin i verksamheten innebär att det inte går att neka en person vård.

                                                
15 För en mer utförlig redogörelse för LP-stiftelsens verksamhet, se Johansson 1997.
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Under de senaste åren har flera lokalföreningar startat akutboenden, då man
sett ett behov av att kunna erbjuda boende under den tid som en person
väntar på beslut från kommunernas socialtjänst. Akutplatserna har en blan-
dad finansiering bestående av vårdavgifter, medel från lokala församlingar
och medel från riksföreningen.

I helhet arbetar LP-verksamheten på ett annorlunda sätt än den tidigare
LP-stiftelsen. I dag söker man ett tydligare samarbete och har en närmare
kontakt med den kommunala socialtjänsten. I normalfallet måste en person
vara beviljad en plats från socialtjänstens sida innan man kommer till LP-
verksamhetens olika verksamheter, tidigare kunde man komma in direkt och
sedan sökte man vårdbidrag i efterhand. Den nya LP-verksamheten arbetar
också mer gentemot lokala (pingst-) församlingar. Det var också vanligare i
den �gamla� LP-stiftelsen att personer stannade och arbetade inom organi-
sationen. Denna möjlighet finns inte i samma utsträckning i dag, även om
man fortfarande tycker att det är viktigt att det finns personer med miss-
bruksbakgrund i personalstyrkan.

Lindormsnäs behandlingshem ligger vid Mälaren i Uppland. På Lind-
ormsnäs finns 20 platser för enskilda män och par. Målgruppen för behand-
lingshemmet är män och par med drogproblem � alkohol, narkotika eller
läkemedel eller blandmissbruk av olika kombinerade droger. Behandlingen
är miljöterapeutisk. Som ett led i behandlingen erbjuds att delta i dagkurs på
folkhögskola på halvfart; Lindormsnäs har samarbetsavtal med vissa folk-
högskolor. Vid Lindormsnäs finns också ett akutboende för motivation och
utredning, med tolv platser för män, kvinnor eller par. På akutboendet kan
man bo från några dagar och upp till ett par månader. Akutboendet drivs av
LP Stockholm som är en del av Filadelfiaförsamlingens sociala arbete. På
Lindormsnäs finns 9 ½ tjänster på behandlingshemmet och fem på akut-
boendet, personalen består av behandlingsassistenter, kurator, sjuksköterska,
personal för själavård, köks- och driftspersonal. Det har skett en ökning av
personal med formell kompetens under de senaste åren. Det var mer vanligt
inom den tidigare LP-stiftelsens verksamhet med personal med egen miss-
bruksbakgrund och erfarenhetsbaserad kunskap. Det finns krav på att perso-
nalen skall vara kristna, men man tillhör olika församlingar.

Lillviks behandlingshem har ensamstående kvinnor som målgrupp och
ligger i Ormaryd, ca en mil utanför Nässjö i Småland. Lillvik har tillstånd
för 19 personer men belägger som mest 14 av rummen för att alla skall kun-
na ha tillgång till en egen toalett. På Lillvik tar man emot kvinnor med olika
missbruksproblem såväl alkohol, narkotika som läkemedel. Man kan ta
emot kvinnor som också har lättare psykiska problem men man har inte
kompetens att ta emot personer med tydliga psykiska störningar eller psy-
kisk sjukdom. Man anser sig inte heller ha resurser för att ta emot kvinnor
som har barn med sig. Förutom frivilliga placeringar tar man emot personer
som är dömda till LVM eller kontaktvård. Det finns en viss tendens att bru-
karna blivit yngre och att det är svårare fall i dag än inom den �gamla� LP-
stiftelsen.På Lillvik finns 11 personer anställda: föreståndare, vaktmästare,
kurator, sjuksköterska, en person som ansvarar för olika praktiska sysslor
samt kökspersonal. Alla anställda ingår i behandlingsarbetet genom kon-
takter som samtal med brukarna. Ofta kan det vara lättare att sätta sig i kö-
ket och prata med personalen där än att boka tid med kuratorn.
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Det kristna budskapet genomsyrar hela verksamheten på Lindormsnäs och
Lillvik. Man börjar dagen med morgonsamling och varje kväll håller man
andakt. En gång per vecka har man offentligt möte på Lindormsnäs och en
gång varje vecka åker man på möte på LP-kontakten i Stockholm. Varje
söndag åker man på Gudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Från Lillvik
åker man till den lokala pingstförsamlingen i Nässjö och vissa söndagar åker
man till någon annan närliggande församling och spelar och sjunger. Att
delta i samlingar och möten samt att följa med till kyrkan på söndagar är
obligatoriskt för deltagarna. Det finns inget krav på att man skall vara kris-
ten för att komma till Lindormsnäs men de brukare som söker sig hit har
sökt ett tydligt kristet alternativ.

Behandlingshemmet kan säga nej till personer som beviljats plats av
socialsekreterare om personalgruppen efter det första besöket anser att det
inte är rätt. Man tar t.ex. inte emot personer som är psykotiska. Om en gäst
är påverkad eller tar in droger i huset skrivs han/hon ut, alternativt får lämna
behandlingshemmet under ett par dagar utan att skrivas ut. När detta händer
tas kontakt direkt med den placerande socialsekreteraren. Man har dock en
öppenhet för att en person kan komma tillbaka.

Sagahemmet
Sagahemmet ligger i Uppsala och är ett HVB och natthärbärge som drivs av
Frälsningsarméns Socialtjänst. Sagahemmet öppnade 1966 och var från
början ett ungkarlshotell. Sedan 1990 har man funnits i de lokaler som man
finns i i dag och där har man 26 HVB-platser fördelade på 22 enkelrum och
fyra träningslägenheter. Platserna är öppna för både kvinnor och män men
ca 80-90 procent av gästerna är män. Under 1994 utökades Sagahemmets
verksamhet med ett natthärbärge med sju platser för män och tre för kvin-
nor. Detta skedde på en förfrågan från kommunen. Det finns inget nykter-
hetskrav på härbärget, men man får inte ta med sig någon form av drog in.
På HVB-platserna har man krav på total drogfrihet och gästerna lämnar
drogtest varje vecka. En person som får återfall i missbruk skrivs ut, dock
inte direkt. Det finns en idé om att fånga upp människor på härbärget och
sedan försöka få dem att gå vidare till inackorderingshemmet (HBV). Saga-
hemmet kontaktar socialtjänsten när man märker att en person är motiverad
att gå vidare till inackorderingshemmet. Det finns elva anställda � åtta män
och tre kvinnor. Man har haft samma personalstyrka sedan starten 1990. Det
finns inga volontärer i verksamheten.

Att verksamheten bygger på kristen ideologi tar sig inte så konkreta ut-
tryck i verksamheten. Personalen består av kristna personer men enbart tre
tillhör Frälsningsarmén, andra tillhör t.ex. Livets Ord eller Pingstkyrkan.
Man har daglig morgonsamling och en gång per månad kommer någon
kristen grupp på besök. Det finns också en stående inbjudan för gästerna att
åka med till kyrkan på söndagar. Allting bygger på frivillighet. Många av
gästerna brukar vara med på morgonsamlingen. Den kristna ideologin sätter
enligt föreståndaren en annorlunda och lugn prägel på atmosfären på hem-
met.

Föreståndaren menar att Frälsningsarmén har ett gott renommé och att
man står för någonting som saknas inom kommunen. Många av gästerna är,
enligt honom, besvikna på socialtjänsten och på �samhället� och i deras
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ögon står de frivilliga organisationerna för något annat, även om man arbe-
tar på uppdrag av kommunen. Gästerna har ofta inga andra kontakter med
Frälsningsarmén och går vanligtvis inte vidare till andra verksamheter inom
organisationen.

I de fyra träningslägenheterna betalar hyresgästerna sin egen hyra. Rum-
men finansieras genom att platserna säljs till kommundelar. Sagahemmet
har ett samarbetsavtal med Uppsala kommun, vilket innebär att kommunen
abonnerar på platser. För närvarande har man full beläggning och kö till
rummen. Härbärget finansieras via kommunala bidrag.

Sagahemmet har frihet att styra vilka personer man tar emot. Man försö-
ker få en relativt homogen grupp av gäster. Ibland nekar man att ta emot
unga personer då det kan bli konflikter mellan generationerna när det t.ex.
gäller TV-tittandet. Det finns emellertid ofta förfrågningar om att ta emot
yngre personer. Föreståndaren menar också att man från kommunens sida
inte alltid ger fullständig information om en person, t.ex. om psykiska pro-
blem, utan hänvisar till sekretess.

På Sagahemmet arbetar man med kvalitetssäkring utifrån Frälsningsar-
méns kvalitetsarbete.

Kommunen har full insyn i verksamheten. Det finns representanter från
den kommunala förvaltningen i Sagahemmets styrelse.

Uppsala brottsofferjour
Brottsofferjouren i Uppsala startades 1992 på initiativ av Röda Korset och
Diakonistiftelsen Samariterhemmet, i samarbete med Polisen i Uppsala.
Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Jou-
ren ingår i Brottsofferjourernas Riksförbund. År 2001 anställdes en brottsof-
ferassistent på halvtid, fram tills dess drevs jouren helt med frivilliga insat-
ser. Verksamheten bygger på frivilliga stödpersoner � f.n. 15 personer �
som ges utbildning i studiecirkelform på brottsofferjouren med brett utbild-
ningsmaterial från riksförbundet. De skriver under ett tysthetslöfte16. Dessa
tar sig an två till tre ärenden per person och månad. Bland stödpersonerna
finns pensionärer, studerande, yrkesarbetande (t.ex. sjuksköterskor, diako-
ner). Några har erfarenhet av att själva varit brottsoffer. Brottsofferjouren
har drygt 70 medlemmar, alla stödpersoner är medlemmar. Några av styrel-
sens ledamöter är stödpersoner.

De olika ärendena kan ha mycket olika karaktär och omfattning i tid när
det gäller behov av stöd. Olika ärenden matchas med stödpersonerna och
deras olika yrkesmässiga bakgrund. Stödpersonerna slussar vid behov vidare
personer till olika myndigheter etc. Stödpersonerna måste vara kunniga i
hela rättsprocessen.

Brottsofferjouren finansieras genom bidrag från Uppsala kommun; det
finns ett avtal mellan kommunens socialnämnd och Uppsala Brottsofferjour.
Man har också bidrag från Upsala Handelsförening och Brottsoffermyndig-
heten. Man får låna Studieförbundet Vuxenskolans lokaler gratis. Brottsof-
ferjouren lämnar till kommunen verksamhetsberättelse, budget och ekono-
misk redovisning. Verksamhetsberättelsen innehåller statistik över hur

                                                
16 Ett �tysthetslöfte� är inte, som tystnadsplikten, juridiskt bindande. Det är i stället ett mo-
raliskt löfte som avläggs.
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många ärenden man haft under året, vilka typer av ärenden det varit och hur
många arbetstimmar det tagit i anspråk.

Brottsoffer nås främst via jourens annonser och genom att Polisen infor-
merar personer som blivit utsatta för brott. Polisen är skyldig enligt för-
undersökningskungörelsen och prop. (2000/01:79) att informera om vilka
organisationer som kan lämna stöd och hjälp, bl.a. brottsofferjourer och
kvinnojourer. Kontakten med brottsofferjouren är helt frivillig från brotts-
offrets sida. Antingen tar man kontakt själv eller så har man gett sitt medgi-
vande till att Polisen kontaktar brottsofferjouren som i sin tur kontaktar
brottsoffret. Reglerna ändrades under 2001 efter att en man JO-anmält en
händelse då han blev uppringd från en brottsofferjour utan att ha gett sitt
medgivande till Polisen.

När det gäller brukarna av brottsofferjouren kan brottsofferassistenten se
fördelar i att man är en ideell förening. För ett brottsoffer kan det vara skönt
att det är ett medmänskligt stöd man får � det förs inga journaler eller regis-
ter. Samtidigt är stödpersonerna utbildade i rättsprocessen, det finns en
blandning av yrkeserfarenheter bland stödpersonerna och man får en vana i
att prata med personer som blivit utsatta för brott av olika slag


