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1. Inledning 

Den 23 oktober 2008 undertecknas en överenskommelse. Överenskommelsen med stort Ö skrivs 

under av representanter för organisationer inom civilsamhället, regeringen och Sveriges kommuner 

och landsting (SKL). Överenskommelsen innehåller ett antal gemensamma principer samt åtaganden 

och åtgärder. Den formaliserar relationerna och samarbetet mellan stat och civilsamhälle. 

Dokumentet berör parternas respektive roller, gemensamma och inbördes skyldigheter och 

formerna för samråd.  Det är första gången ett sådant dokument skrivs i Sverige. Överenskommelsen 

markerar på så sätt en förändring i relationen mellan stat och civilsamhälle.  

Civilsamhället rymmer ideella organisationer, människors ideella engagemang och de ideologier som 

gör människors handlingar meningsfulla och organisationer legitima. Det ideella engagemanget 

måste inte vara knutet till ideella organisationer. Även nätverk, lösligt eller oorganiserat engagemang 

och enskilda människors civila engagemang ingår i civilsamhället (Essen, 2010). Däremot är det 

framför allt organisationer inom det sociala området som deltagit i dialogprocessen med regeringen 

och SKL.  Det finns två tydligt uttalade mål med överenskommelsen: att stärka de idéburna 

organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att 

stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och omsorg 

(Regeringskansliet 2008). Det är framför allt det andra målet som markerar en förändring i politiken. 

Civilsamhället som leverantörer av skattefinansierad välfärd är en idé som delar både forskare, 

politiker och representanter för den idéburna sektorn.  

Efter att den nationella överenskommelsen tagits fram så beslutar även ett antal kommuner och 

regioner att göra lokala överenskommelser med civilsamhället. Under våren 2014 avsätter 

regeringen 2 430 000 kr för att stimulera till ännu fler. Dessa överenskommelser är ett relativt nytt 

fenomen och indikerar också en förändring på det lokala planet. Sveriges kommuner är den viktigaste 

finansiären av den ideella sektorn.  Under 2003 stod kommunerna för 15 av de 21 miljarder 

skattemedel som tillfördes sektorn (Johansson, 2005). En förändrad relation till offentlig sektor kan 

få väldigt stora konsekvenser för civilsamhället. 

En överenskommelse antyder på något sätt att parterna är oense om något. Det väcker funderingar 

kring vad det egentligen är som civilsamhället och den offentliga sektorn behöver komma överrens 

om. Varför krävs ett formellt dokument? Varför är det viktigt att fler lokala överenskommelser skrivs 

i kommuner och regioner? Vad innehåller de egentligen? På vilket sätt tillför de något nytt? På vilket 

sätt kommer de att göra skillnad?   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att tydliggöra och beskriva innehållet i de lokala överenskommelserna 

genom att studera de idéer om civilsamhället och dess relation till offentlig sektor som formuleras i 

överenskommelserna mellan kommuner/regioner och civilsamhället. Studien kommer också att 

diskutera och analysera de praktiska implikationer som dessa idéer rymmer och de konsekvenser 

som de kan få för det lokala civilsamhället.  

Frågeställningar: 

- Vilka idéer och synsätt på civilsamhället domineras de lokala överenskommelserna utav? 

- Hur beskrivs relationen mellan civilsamhälle och offentlig sektor i de lokala överenskommelserna? 

- Vilka konsekvenser kan de olika idéerna och synsätten få för civilsamhället? 

Metod 

För att studera innehållet i de lokala överenskommelserna kommer uppsatsen att innehålla praktiker 

inom både innehållsanalys och idéanalys. För att kunna svara på den första frågeställningen behövs 

en metod som gör det möjligt att mäta innehållet i kvantitativa termer. Syftet är att svara på vilka 

idéer som förekommer oftare än andra. Med hjälp av en analysguide räknas förekomsten av 

tankegods och idéer i de lokala överenskommelserna. För att analysera texterna i 

överenskommelserna används ett antal befintliga teorier eller idéer om det civila samhället som finns 

väl beskrivna inom statsvetenskaplig forskning. Dessa synsätt är Civilsamhällets funktion som 

värdeskapare, röstbärare, form av deltagardemokrati och som serviceproducenter. Detta är en 

relativt deduktiv ansats där jag redan i förväg klargör vilket tankegods som jag letar efter. Ett 

alternativ hade varit att läsa överenskommelserna utan förutfattade meningar och låta materialet 

tala för sig själv. Min mening är att det är omöjligt att distansera sig från en text och läsa den helt 

utan förförståelse. Jag är därför redan från början ärlig med vilka ”glasögon” som jag läser texterna. 

Beckman resonerar på liknande sätt (Beckman, 2005). 

En innehållsanalys är oftast en kvantitativ metod som genom att räkna frekvenser av ord, uttryck 

eller omdömen kan beskriva deras förekomst. Innehållsanalysen gör det också möjligt att uttala sig 

om skillnader och likheter mellan texter. Det gör att innehållsanalysen är ett bra verktyg för att 

besvara den första frågeställning om vilket tankegods som dominerar överenskommelserna. 

Analysen gör det också möjligt att jämföra de olika överenskommelserna med varandra för att se om 

det finns några tydliga skillnader mellan dem. Innehållsanalysen i den här uppsatsen är däremot inte 

en statistisk analys. Till stor del krävs ett kvalitativt arbete med att systematisera och bedöma 

texterna innan den kvantitativa delen kan göras (Beckman, 2005). 
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Idéanalysen är det vetenskapliga studiet av politiska budskap. Vän av ordning kan här argumentera 

för att de lokala överenskommelser som är fokus för den här studien inte är partipolitiska dokument. 

De är i många fall brett förankrade politiskt. Det är förvisso sant. Däremot innehåller de idéer och 

tankegods som får praktiska och politiska konsekvenser.  En idé kan beskrivas som ”en 

tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken och attityderna utmanas av en viss 

stabilitet och kontinuitet” (Bergström and Boréus, 2012, p. 140) Alla de synsätt på civilsamhället som 

används i uppsatsen innehåller normativa föreställningar. De fokuserar också specifikt på den 

samhällsnytta som civilsamhället förväntas bidra med. Dessa idéer och föreställningar beskriver 

också det ideala civilsamhället och dess egenskaper. Dessa idéer återfinns i varierande grad i de 

lokala överenskommelserna. Genom en beskrivande idéanalys kan jag visa hur de påståenden, 

faktuella eller normativa, som finns i överenskommelserna hänger samman med övergripande 

tankegods kring relationen mellan civilsamhället och den offentliga sektorn.  Det är tankegods som 

inte är flyktiga utan varaktiga i ett längre perspektiv.  Det ger en möjlighet att säga något om vilka 

idéer överenskommelserna innehåller. 

Genom att analysera de idéer som finns i överenskommelserna går det också att säga något om 

vilken typ av relation mellan civilsamhället och offentlig sektor som framhålls. Den beskrivningen 

utgör den andra delen av analysen i uppsatsen. 

Slutligen kommer uppsatsen också diskutera hur de olika synsätten på civilsamhället bidrar med 

föreställningar som får praktiska konsekvenser för civilsamhället. Det är väldigt stor skillnad mellan 

tanke och handling. Det faktum att vissa idéer om civilsamhället återfinns i överenskommelserna 

innebär inte att de leder till konkret handling. Det är också omöjligt att inom ramen för denna 

uppsats studera hur överenskommelserna efterlevs i praktiken. Däremot så är syftet med 

överenskommelserna att beskriva en praktisk verklighet eller ett önskvärt tillstånd. Det är dessa 

beskrivningar av önskvärda effekter som kommer att diskuteras, framför allt i perspektivet av vilka 

effekter de får för civilsamhället. Här kommer till stor del tidigare forskning att användas för att 

belysa effekter och konsekvenser.  

Urval och avgränsningar 

De texter som jag har valt att titta på är de överenskommelser som tagits fram på lokal eller regional 

nivå. Arbetet med och effekterna av den nationella överenskommelsen är dokumenterade och 

uppföljningar har gjorts. Se t.ex. Gavelin, 2010, Nordfeldt, 2012. Dessa belyser att de lokala 

överenskommelserna kan få stora effekter lokalt och att den lokala utvecklingen är intressant att 

följa.  Kommuner och landsting är också viktiga finansiärer till civilsamhället. Det är därför intressant 

att titta närmare på de lokala överenskommelserna.  Självklart finns det skillnader mellan dem. De är 
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präglade av lokala förutsättningar som t.ex. vilka idéburna organisationer som deltagit och deras 

särart. Även politisk styrning i kommunen och antal externa utförare av offentliga tjänster spelar roll. 

Samtidigt så är de alla produkter i efterdyningarna till den nationella överenskommelsen och relativt 

nya företeelser. De kan alla ses som en del av en ”trend”. Det nationella kansliet för 

överenskommelsen har sammanställt vilka lokala överenskommelser som gjorts (Kansliet för 

överenskommelsen, 2014). Uppsatsen utgår från denna redogörelse i urvalet av texter att analysera. 

Det skulle kunna finnas andra liknande överenskommelser eller policys i kommuner och regioner.  

Jag har inte letat efter sådana utan använt mig av de som är kända av det nationella kansliet. Det har 

jag gjort eftersom de har samma ursprung och bakgrund som den nationella överenskommelsen och 

är skrivna med liknande syften. Det garanterar att det finns likheter mellan överenskommelserna och 

att de är jämförbara dokument.  

Däremot har jag inte inkluderat kommuner och regioner som ännu inte har färdigställt eller 

undertecknat sina dokument. De kommuner eller regioner som ingår i den här studien är Botkyrka, 

Göteborg, Linköping, Norrköping, Region Skåne, Stockholm, Tomelilla, Trelleborg, Uppsala, Värmdö 

och Örebro. Kommunerna Örebro och Linköping har valt att göra två dokument, en 

överenskommelse och en policy, som tillsammans reglerar relationerna till civilsamhället. I de två 

fallen har jag använt mig av båda dokumenten eftersom de är komplement till varandra.  

2. Civilsamhället  

Civilsamhället som politiskt begrepp 

Genomgående i den här uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet civilsamhället. Det är 

på många sätt normativt och kopplat till politiska ideal. Begreppet är lånat från engelsktalande länder 

och började användas i Sverige under 90-talet för att beskriva en sektor avskiljd från stat, näringsliv 

och familj (Lindberg, 2005).  En anledning till att begreppet blev värdeladdat är att den borgliga 

regeringen gjorde det till en del av sin politik i början av 90-talet. Det civila samhället användes som 

ett ideal och sågs som ett önskvärt alternativ till offentlig producerad välfärd. Begreppet 

civilsamhället började användas under en period när den folkhemska välfärdsstaten stod under ett 

stort ekonomiskt och politiskt tryck. Civilsamhället blev del av en ny politiskt diskurs och användes 

för att kritisera en stark offentlig sektor (Wijkström and Lundström, 2002).  

Tidigare hade staten en folkrörelsepolitik och under den tid som socialdemokratin dominerade 

statsmakten var det framför allt det de stora folkrörelserna som dominerade diskussionen. 

Folkrörelsernas roll som demokratiskola och värden som gemenskap, solidaritet och kollektivism 

betonades. Dessa folkrörelser spelade däremot en mindre roll som opposition till staten utan 

relationerna präglades snarare av nära samarbete. Staten fick också huvudansvar för social omsorg 
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och hur den skulle distribueras. Staten ansågs garantera en frihet från att vara beroende av familj 

och vänner. Välgörenhet kopplades samman med ojämlikhet. Under 60 och 70-talet började synen 

på folkrörelserna och deras nära samarbete med staten att ifrågasättas. Dels uppvisade många 

traditionella folkrörelser problem med att engagera och locka nya medlemmar. De kunde inte längre 

göra anspråk på att vara massrörelser . Nya rörelser växte fram som var mer aktionsinriktade och 

mer diversifierade som t.ex. kvinnorörelsen, gröna-vågen och olika rättighetsrörelser (handikappade, 

homosexuella, fångar m.fl.) Dessa rörelser var mer individualistiska, betonade egen organisering, 

intressefrågor, självhjälp och stod oftare i opposition till staten. (Trägårdh, 2010). Under 80-talet 

infördes mer rationalistiska styrmodeller av statlig verksamhet med mål och resultatstyrning s.k. 

”New Public Management”. Det innebar också i ett ökat konkurrenstänkande som blommade ut 

under 90-talet. Genom att konkurrensutsätta offentlig sektor så förväntades effektiviteten öka. 

Civilsamhället lyftes fram som utförare av skattefinansierade uppdrag och välgörenhet har återigen 

blivit ett vanligt inslag (Wijkström et al., 2004).  

Det civila samhället har idag blivit ett vanligare politiskt begrepp. Den tidigare folkrörelsepolitiken 

bytte 2009 namn till ”En politik för det civila samhället” (Utbildningsdepartementet 2009). 

Ungdomsstyrelsen byter under 2014 namn till ”myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” 

(Regeringskansliet, 2014). Däremot är det oklart om de organisationer som räknas till civilsamhället 

själva identifierar sig med begreppet.  

Civilsamhället som vetenskapligt begrepp  

Det civila samhället har idag blivit ett mindre laddat begrepp och mer accepterat inom alla sidor av 

politiken i Sverige. Forskning och vetenskapliga studier har bidragit till att avdramatisera begreppet. 

Tidigare vanliga begrepp som folkrörelser eller föreningsliv upplevs också som för snäva då de inte 

inkluderar andra typer av gemenskaper, nätverk och informella rörelser (Wijkström et al, 2002).  

Civilsamhället rymmer ideella organisationer, människors ideella engagemang och de ideologier som 

gör människors handlingar meningsfulla och organisationer legitima. Det ideella engagemanget 

måste inte vara knutet till ideella organisationer. Även nätverk, lösligt eller oorganiserat engagemang 

och enskilda människors civila engagemang ingår i civilsamhället (Essen, 2010). 

Civilsamhället skiljs från näringslivet, den statliga sfären och familje- eller samlivssfären.  Till 

civilsamhället räknas t.ex. ideella föreningar, stiftelser, politiska partier, fackföreningar, religiösa 

samfund m.fl. Varje sfär innehåller mer än vilka typer av organisationer som finns där. Det finns 

värderingar, processer, logiker och system som genomsyrar sfärerna. Gränserna mellan sfärerna är 

flytande. Det är en organisations funktion och logik som avgör vart de befinner sig, inte vilken juridisk 
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form de har.  Många organisationer hamnar i gränslandet som t.ex. svenska kyrkan, kooperativa 

förbundet eller politiska partier (Wijkström and Lundström, 2012).  

Figur 1 Samhällets sfärer och sektorer samt människors relationer till dessa 

 

 
 
 
Källa: (Wijkström, 2012, p 102) 
 
Det har även införts andra begrepp i det svenska språkbruket som social ekonomi eller tredje 

sektorn. Social ekonomi har ett franskt ursprung och används ofta inom EU-sammanhang medan 

tredje sektorn har sitt ursprung i Tyskland. I många av de lokala överenskommelserna förekommer 

andra begrepp och ord för civilsamhället. Förutom begreppet civilsamhälle återfinns ord som; 

idéburna organisationer, idéburen sektor, social ekonomi, tredje sektorn, ideella sektorn, 

frivilligheten, frivilligorganisationer, föreningsliv, folkrörelser, trossamfund, idéburet företagande, 

kooperativ, stiftelser, informella nätverk och informellt engagerade. Dessa ord och uttryck likställs 

ofta och flera överenskommelser blandar dessa ord i texterna. Valet av språkbruk är till viss del 

sammankopplat med ideologiska ståndpunkter även om orden betyder ungefär samma sak (Reuter 

et al., 2012).  
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Generellt så innehåller överenskommelserna en tydlig avgränsning gentemot offentlig sektor men 

inte alltid en lika tydlig avgränsning gentemot näringsliv och den privata sfären. En del ställer krav på 

att organisationerna ska bygga på demokratiska värderingar, vara idéburna och icke-vinstdrivande. 

Med så många olika begrepp i omlopp, varför har jag då valt att använda just civilsamhället? 

Civilsamhället är ett vetenskapligt begrepp som är utforskat och väl beskrivet. Det är väl använt inom 

både vetenskapliga och politiska kretsar. Det underlättar med en tydlig och allmänt känd definition. 

Begreppet samlar också in de andra orden som finns beskrivna i de lokala överenskommelserna och 

speglar en sfär som är större än enskilda organisationer. Det är ett begrepp som innefattar de olika 

definitionerna som finns lokalt. Begreppet civilsamhället inkluderar också de lösa eller informella 

nätverk som erkänns i vissa överenskommelser, även om dessa inte kan skriva under en 

överenskommelse p.g.a. sin informella natur.  

Svenskt civilsamhälle i ett internationellt perspektiv 

Civilsamhället i Sverige är annorlunda uppbyggt men inte mindre än i andra länder. Studier har visat 

att Sverige ligger i topp i internationella jämförelser med ett starkt civilsamhälle. I Sverige finns 

sammanlagt 32 000 000 medlemskap i olika frivilligorganisationer (Wijkström et al. 2002) och 

medelsvensken spenderar i genomsnitt ca 16 timmar per månad på ideella insatser (Svedberg et al., 

2010). Den jämförelsevis starka staten i Sverige har inte minskat den frivilliga sektorn.   

Däremot sysslar civilsamhället i högre grad med fritid, kultur och opinionsbildning. I jämförelse med 

andra länder ägnar civilsamhället sig i mindre utsträckning åt serviceproduktion och sociala tjänster. I 

många andra länder är det vanligare med välgörenhetsorganisationer. Även om den typen av 

organisationer ökar i Sverige också. En annan skillnad är att verksamheten drivs av ideella i första 

hand. Civilsamhället är i mindre grad professionaliserat jämfört med andra länder. Det har färre 

anställda. Civilsamhället är också i större utsträckning medlemsägt. Det är vanligt med organisationer 

där medlemmarna äger verksamheten och har möjlighet att påverka och ha inflytande över 

verksamheten. I andra länder, som t.ex. i USA, är det mer vanligt med stiftelser. De som engagerar sig 

frivilligt är volontärer som inte har samma ägandeskap över verksamheten (Svedberg et al. 1998).  

Eftersom det finns stora skillnader mellan civilsamhället i Sverige och internationellt kommer 

uppsatsen främst att utgå ifrån svensk forskning och svenska förhållanden.  

Överenskommelser som företeelse 

Utvecklingen i Sverige med en nationell överenskommelse är inte unik. Tvärtom följer arbetet i 

Sverige en internationell trend och har föregåtts av flera andra länders liknande dokument. Andra 

länder som tagit fram formella överenskommelser är t.ex. England, Irland, Kroatien, Canada, 
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Danmark, Frankrike, Estland, Lettland, Litauen och Slovenien. Överenskommelserna har fått olika 

namn i länderna och har också fått olika betydelse i respektive land. Vissa har varit betydelsefulla 

medan andra mer fått status av ”pappersprodukt” (Johansson et al., 2011). Nationella 

överenskommelser, eller ”compacts”, förekommer i länder som politiskt befinner sig både till höger 

och vänster på den politiska skalan (Reuter et al., 2012). 

Inom EU har det också förts en diskussion om behovet att stärka demokratin genom olika typer av 

civil dialog. Civilsamhället och de organisationer som är aktiva på EU-nivå har identifierats som 

viktiga för att öka legitimitet för EU:s institutioner och beslut.  Att ha ett samarbete med 

organisationer som representerar grupper av medborgare förväntas öka EU-parlamentets position. 

Konkret innebär det att en bred skara av organisationer inbjuds till konsultationsmetoder. Allt fler 

organisationer med nationell hemvist har intresserat sig för vad som händer på EU-nivå. Att vara på 

plats i Bryssel har blivit ytterligare ett sätt att påverka (Johansson et al., 2011) Flera lokala 

överenskommelser beskriver också utvecklingen på EU-nivå som en bakgrund till sina lokala 

överenskommelser eller använder begreppet social ekonomi. Social ekonomi är en terminologi som 

används i EU-sammanhang som en alternativ beskrivning av civilsamhället och begreppet används i 

fem lokala överenskommelser. 

Parterna lokalt 

Den här uppsatsen fokuserar på lokala och regionala överenskommelser.  De flesta parter som 

representerar offentlig sektor är kommuner. Ett undantag är Region Skåne som är den första region 

som tagit fram en överenskommelse. Fler regioner eller landsting håller däremot på, och är i olika 

stadier, att färdigställa sina överenskommelser t.ex. Örebro Läns Landsting, Västernorrland, och 

Region Västra Götaland. Det finns också flera kommuner som påbörjat liknande arbete (Kansliet för 

Överenskommelsen, 2014). I uppsatsen används ofta det generella begreppet ”offentlig sektor” 

istället för kommuner, regioner och landsting.  

Civilsamhället lokalt är inte en enhetlig part. Istället har enskilda organisationer, var för sig, tagit 

ställning till överenskommelsen. I några kommuner finns det föreningsråd eller andra 

paraplyorganisationer som har varit involverade i dialogprocessen. Dessa föreningsråd är däremot 

inte heller representativa för hela civilsamhället. Överenskommelserna riktar sig i första hand till 

formella organisationer. Någon i organisationen ska ha mandat att företräda gruppen för att kunna 

skriva under en överenskommelse. Lösa nätverk och andra grupperingar är därför inte inkluderade 

som part. I tabellen på sidan tolv redovisas hur många organisationer som skrivit under i respektive 

kommun/region. Observera att nya organisationer tillkommer kontinuerligt. För att beskriva denna 

part i uppsatsen används oftast begreppet civilsamhället eller idéburna organisationer.  



11 
 

Tabell 1 Parterna som undertecknat de lokala överenskommelserna.  

 

Benämning på 
offentlig sektor 

Benämning på 
civilsamhället 

Andra namn på civilsamhället Antal 
organisatio
ner som 
skrivit 
under 

Namn på 
överenskommelsen 

Botkyrka 
kommun 

Idéburna 
organisationer 

Social ekonomi, frivilliga och 
ideella organisationer, sociala 
företag 

1** Principer 

Göteborgs stad Sektorn social 
ekonomi 

Tredje sektorn, frivilligsektorn, 
ideella sektorn, idéburna 
organisationer, föreningslivet, 
folkrörelser och civila samhället  

70 Överenskommelse 

Linköpings 
kommun 

Idéburen 
sektor 

Civila samhället, idéburna 
organisationer, ideella sektorn, 
frivilligheten, folkrörelser, 
föreningsliv, social ekonomi, 
sociala företag, stiftelser, 
kooperativ, trossamfund 

106 Överenskommelse 
samt program 

Norrköpings 
kommun 

Civilsamhället Idéburna organisationer, social 
ekonomi 

55 Värdegrund 

Region Skåne Idéburen 
sektor 

Idéburna organisationer, social 
ekonomi, tredje sektorn, 
civilsamhället, ideell sektor, 
föreningsliv, ideella föreningar, 
trossamfund, stiftelser 

27 Överenskommelse 

Stockholms 
stad 

Idéburna 
sektorn 

Idéburna organisation er, 
föreningar, kooperativ, stiftelser 

74 Överenskommelse 

Tomelilla 
kommun 

Idéburna 
organisationer 

Föreningar, ideella och frivilliga 
organisationer 

* Riktlinjer 

Trelleborgs 
kommun 

Föreningsliv Idéburen sektor, idéburna 
organisationer,  

42 Trelleborg 
tillsammans 

Uppsala 
kommun 

Föreningsliv ideella föreningar, sociala 
företag, trossamfund, stiftelser, 
ekonomiska föreningar, 
informellt engagerade 

53 Överenskommelse 

Värmdö 
kommun 

Social ekonomi Föreningar, kooperativ, 
stiftelser, föreningslivet, ideella 
sektorn, folkrörelserna 

* Program 

Örebro 
kommun 

Civila samhället social ekonomi, frivilliga sektorn 
och idéburna organisationer 

110 Policy samt 
överenskommelse 

 

(Uppgifterna är hämtade från respektive kommuns överenskommelse, hemsida eller e-post) 

* = uppgift saknas 

**= paraplyorganisationen ”Plattformen” har undertecknat. För tillfället har organisationen 5 

medlemmar (Botkyrka kommun, 2014) 
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3. Fyra synsätt på civilsamhället 

För att studera innehållet i de lokala överenskommelserna används fyra olika synsätt på det civila 

samhället. Dessa är ofta beskrivna i litteraturen t.ex. Putnam et al., 2011, Kaldor et al., 2004, 

Lundåsen, 2010, Johansson, 2005. Synsätten kommer att användas som en grund för att leta efter 

idéer om civilsamhället i överenskommelserna. Dessa synsätt är: 

- Civilsamhället som värdeskapare 

- Civilsamhället som röstbärare 

- Civilsamhället som deltagardemokrati 

- Civilsamhället som serviceproducent 

Det finns andra synsätt men dessa är valda för att de alla innehåller idéer och tankegods som 

beskriver civilsamhällets relation till offentlig sektor på ett uppenbart sätt. De framhåller också olika 

aspekter av civilsamhällets egenskaper och kännetecken. Alla innehar också någon form av 

normativa värderingar och förväntningar på civilsamhällets samhällsnytta. Jag har valt att kalla de 

olika inriktningarna för synsätt. Ordet teori skulle också kunna användas eftersom dessa idéer, mer 

eller mindre, är beskrivna och förankrade i vetenskaplig forskning. Samtidigt innehåller de också 

värdepremisser, verklighetsomdömen och rekommendationer för aktiv handling som gör att ordet 

ideologi även skulle kunna användas. (För definition av ideologi se t.ex. Bergström and Boréus, 2012, 

p. 141) Därför kommer jag i min beskrivning av de olika synsätten att redogöra för både vetenskaplig 

forskning och mer ideologiskt inriktade perspektiv. Alla dessa har också kritiserats. Det inte är 

uppsatsens syfte att testa dessa teorier. Därför har en nödvändig avgränsning varit att inte redogöra 

för kritik mot de olika synsätten här. Det kommer istället till viss del att beröras i slutet av uppsatsen. 

De olika synsätten presenteras här väldigt grovt och förenklat. Varje synsätt kan i sin tur delas upp i 

fler underkategorier.  Jag gör inga anspråk på att göra en heltäckande beskrivning. De lokala 

överenskommelserna är inte heller särskilt detaljerade. En generell och övergripande beskrivning av 

synsätten räcker för att analysera dem.  I slutet av redogörelsen för varje synsätt refererar jag till 

olika exempel på studier och artiklar som erbjuder en möjlighet till fördjupning och ökad förståelse. 

För andra uppdelningar av olika synsätt, se t.ex. Wijkström and Lundström, 2002, Harding, 2012, 

Wijkström et al., 2004.  

Civilsamhället som värdeskapare 

Robert Putnam publicerade 1992 ”Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i Italien”. 

Det startade igång en omfattande statsvetenskaplig debatt kring civilsamhällets betydelse för 

demokrati. Putnamn menar att när människor engagerar sig i föreningslivet så lär de sig att lita på 

varandra och att lösa gemensamma problem kollektivt. Det är ett sätt att överkomma det som inom 
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statsvetenskapen kallas ”tragedy of the commons”. Genom att undersöka utvecklingen av regionala 

institutioner i Italien visar han att ett starkt civilt samhälle skapar ett socialt kapital och en tillit som 

främjar framväxten av demokrati. Det är framför allt verksamheter som bygger på horisontella 

nätverk som Putnam menar har störst inflytande, som t.ex. idrottsklubbar, kulturföreningar, sällskap 

för ömsesidig hjälp m.fl. De överbrygger barriärer i samhället och skapar horisontella kontakter. 

(Putnam et al., 2011). Nära sammanlänkat med Putnams resonemang är idén att civilsamhället 

motverkar utanförskap och skapar integration och gemenskap. Genom att skapa kontaktytor mellan 

människor så byggs förtroende i samhället. Detta synsätt gör att civilsamhället kan förväntas leda till 

ökad sysselsättning och en gemensam identitet. (Wijkström and Lundström, 2002). 

Framförallt föreningslivet och folkrörelserna har också ansetts ha positiva effekter för utvecklandet 

av demokratiska värderingar. Genom att praktisera demokratiskt beslutsfattande förväntas 

medlemmarna fostras i en demokratisk anda. Nicholas Deakin använder begreppet ”demokratins 

gymnastiksal” (Deakin, 2001). Statliga bidrag har anslagits till ungdomsverksamhet eftersom de 

förväntats fostra demokratiska medborgare (Harding, 2009). Även reproducerandet av andra 

önskvärda värderingar, som t.ex. nykterhet, har tillskrivits föreningslivet. När bidrag till 

ungdomsorganisationer infördes betonades särskilt att föreningarna skulle motverka nöjesindustrins 

skadliga inverkan på ungdomen (Johansson, 2005). För fler perspektiv på detta synsätt, se t.ex. 

Fundberg, 2003, Newton, 2001, Johansson, 1995, Levkoe, 2006. 

Civilsamhället som röstbärare 

Civilsamhället kan också ses om en motvikt till andra sektorer. Civilsamhället ses som en fristående 

arena som är självständig och som kan sägas ha ett egenvärde i sig. Det civila samhället särskiljer sig 

på det sätt att dess drivkraft är idéer och ideellt engagemang, till skillnad från näringslivet som drivs 

av ekonomiska intressen och den offentliga sektorn som styrs av lagar, regler och ordning (Lindberg, 

2005).  

Mary Kaldor beskriver civilsamhället som ett socialt kontrakt som balanserar makten i samhället. Hon 

ser civilsamhället som en motvikt till staten och marknaden. Hon beskriver utvecklingen i bl.a. 

Östeuropa under 90-talet och framåt där civilsamhället var en viktig kraft mot totalitarism men också 

mot den starka nationalstaten. Människors självorganisation och autonomi är viktiga kännetecken för 

civilsamhället som också kanaliserar en konfrontationspolitik utanför den traditionella politiska 

sfären. Civilsamhället använder sig istället av aktivism och ickevåld för att synliggöra 

samhällskonflikter (Kaldor et al., 2004). 

Synsättet utgår från att makt och inflytande bör vara spridd och delad i samhället. Pluralism och 

mångfald kännetecknar civilsamhället som också bygger på frivillighet och intern demokrati. 
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Organisationerna befinner sig utanför det politiska systemet och i ett konkurrensförhållande till 

varandra och till staten. Alla förväntas ha lika stora möjligheter att göra sin röst hörd och alla 

organisationer har samma tillträde till inflytande och delaktighet (Lindgren, 1999). 

En grundidé är att grupper av individer kan komma till tals och att deras intressen bevakas genom 

föreningar, organisationer och lobbygrupper. Exempel på sådana organisationer kan vara 

handikapprörelsen, fackföreningsrörelsen eller HBTQ-rörelsen. Synsättet på civilsamhället som 

fristående och självständiga röstbärare och opinionsbildare har också präglat den statliga 

bidragsgivningen (Wijkström et al., 2004). Nya sociala rörelser som präglas av pluralism och mångfald 

ses som viktiga i demokratiutredningen från 2000. Utredningen beskriver också hur relationen mellan 

offentlig sektor och civilsamhället utvecklats i Sverige från korporativism till att präglas av pluralism 

och mångfald (Demokratiutredningen, 2000).  

För fler beskrivningar av detta perspektiv, se t.ex. Tribell, 2013, Neergaard et al, 2000, Bernard, 1993, 

Harding, 2012, Wijkström et al., 2002.  

Civilsamhället som deltagardemokrati 

Relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor i Sverige har också beskrivits som 

korporativistiskt. När socialdemokraterna fick makten inleddes en fas där relationen mellan 

folkrörelserna och staten präglades av samförstånd. Representanter för civilsamhällets 

organisationer erbjöds att direkt påverka beslutsfattande på t.ex. arbetsmarknaden. De erbjöds 

också ofta att vara remissinstans.  Tanken var att staten skulle slippa konflikter, främja goda 

relationer och genomförande av beslut skulle underlättas. Organisationerna fick istället direkt 

information och inflytande över viktiga beslut. Denna idé bygger på att organisationerna företräder 

en majoritet av medborgarna och kan genom dem utöva makt och inflytande (Lundåsen, 2010). 

Även om Sverige övergett den korporativistiska modellen när det gäller arbetsmarknaden finns 

fortfarande förväntningar på att civilsamhället ska bidra till en deltagande demokrati. Folkrörelsernas 

nära samarbete med staten har inte uppfattats som särskilt problematiskt i Sverige i jämförelse med 

andra länder (Trägårdh, 2008). Civilsamhället ses som positivt då det främjar olika gruppers möjlighet 

till delaktighet och inflytande i beslutsfattande. De idéburna organisationerna fungerar som en länk 

mellan medlemmarna och det politiska systemet och ger möjlighet att påverka mellan valen. I en tid 

med sjunkande valdeltaganden är olika metoder för medborgardialog ett komplement till den 

representativa demokratin. Det finns förhoppningar om att nå andra och nya grupper än de som 

engagerar sig i den traditionella politiken. Många kommuner har utvecklat metoder för 

medborgardialoger kring olika frågor. De finns också på statlig och kommunal nivå olika rådgivande 

funktioner där representanter för civilsamhället finns representerat. Exempel på detta är 



15 
 

handikappråd, pensionärsråd och olika former av brukarråd (Gavelin, 2010). Ett annat exempel är 

riksidrottsförbundet som själva sätter upp regler och fördelar statsbidraget till idrottsorganisationer. 

Jens Jonathan Steen beskriver t.ex. hur en verkligt deltagande demokrati ska skapas genom olika 

former av medborgarinflytande genom civilsamhället. På det sättet ska problem med statens 

legitimitet och politikerförakt lösas (Steen, 2013). 

Detta synsätt förutsätter medverkan på ett institutionaliserat sätt i det politiska systemet. Att rent 

generellt i samhället få uttrycka sina åsikter som röstbärare eller opinionsbilare är något annat.   

För fler perspektiv på detta synsätt, se t.ex. Kohler-Koch, 2012, Voss, et al. 2012, Stubbergaard, 1999, 

Lindberg, 2005, Rothstein, 1992, Gavelin, 2010. 

Civilsamhället som serviceproducent 

Detta synsätt har varit omdebatterat i Sverige de senaste åren. Det berodde delvis på att den 

borgerliga regeringen gjorde begreppet till en del av sin politik i början på 90-talet. När begreppet 

civilsamhälle började användas i Sverige under samma period var det en del av rationalistiska idéer 

och en ny syn på offentlig service s.k. New Public Management. Civilsamhället lanserades som ett 

alternativ till offentlig sektor och som producenter av skattefinansierad välfärd (Wijkström et al., 

2002). 

Civilsamhällets organisationer anses uppstå när marknaden och staten misslyckats med att lösa 

gemensamma problem. Under 90-talet ökade förväntningarna på civilsamhället både internationellt 

och nationellt i Sverige. Anledningen var ett ökat missnöje med statens och den offentliga sektorns 

förmåga att hantera grundläggande demokrati- och välfärdsproblem. Välfärdsstatens allmänna kris 

ledde bl.a. till en kraftig ökning av kommuner som köpte tjänster av sociala ideella organisationer. 

Generella bidrag ersattes till viss del av prestationsrelaterad ersättning, projektbidrag eller 

entreprenadkontrakt. Detta ledde till att organisationerna numer med företag på en köp- och 

säljmarknad. Från att ha varit de som kommit med synpunkter och haft åsikter om statens service 

blev de istället utförare av densamma (Johansson, 2005).  

Civilsamhället och sociala företag förväntas skapa värden som effektivitet, tillväxt och innovativa 

lösningar.  De förväntas också minska den statliga byråkratin. Till skillnad från marknaden drivs dessa 

organisationer av social vinst och idéer om ett gott samhälle. Detta synsätt ser fördelar med andra 

organisationsformer som inte gynnar privat ägande och vinstutdelning. Idéburna organisationer 

anses också skapa legitimitet, generera en mångfald av utövare, bredda utbudet och skapa valfrihet 

för medborgaren. (Trägårdh, 2008)  
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Några konsekvenser av detta synsätt är att rollen som beställare och utförare kom att skiljas åt i 

välfärdsproduktionen. Relationen regleras genom kontrakt, avtal och prestationsbaserad 

resurstilldelning. Även krav på uppföljning, utvärdering och kontroll av utförarna blev viktiga inslag i 

politiken (Blomqvist et al, 2000). 

För fler perspektiv på detta synsätt, se t.ex. Zetterberg, 1995, Denardth 2000, Linder, 1998, Harding, 

2012, Johansson, 2005. 

4. Operationalisering 

De olika synsätten på civilsamhället innehåller olika idéer och tankar som tar sig olika uttryck. För att 

underlätta läsningen av de lokala överenskommelserna är det viktigt med ett tydligt 

analysinstrument. Ett sådant instrument används för att koda texterna och hitta återkommande 

teman och synsätt på civilsamhället.  Det som analyseras i den här studien är lokala 

överenskommelser skrivna i samma anda som den nationella överenskommelsen. Det jag specifikt 

letar efter är de olika synsätt på civilsamhället som redovisades i föregående avsnitt. Jag har valt att 

räkna antal meningar som stödjer respektive synsätt för att kunna uttala mig om vilket som är 

dominerande i texterna. Det är ingen exakt mätmetod eftersom meningar kan vara olika långa och 

innehålla mer eller mindre text. Samtidigt ger arbetssättet en uppfattning om vilka synsätt som än 

vanligare än andra och därför går det ändå att dra slutsatser .  

För att inte bli allt för styrd av de synsätt som jag utgår ifrån kommer jag också att redogöra för andra 

synsätt som återfinns i texterna. Det är andra idéer om civilsamhället än de som jag beskrivit som 

utgångspunkt i uppsatsen. De är inte särskilt många men är ändå en ansats till att fånga andra tankar 

och idéer om civilsamhället som kan vara lokalt förankrade. 

Analysguide 

För att tydliggöra hur jag har kodat texterna har jag tagit fram en tabell där viktiga aspekter av de 

olika synsätten strukturerats. Det underlättar för andra att genomföra samma studie och kontrollera 

resultatet. Jag har kortfattat beskrivit de olika synsätten genom att lyfta fram olika aspekter av dem. 

Dessa aspekter eller dimensioner är; ”grundläggande egenskaper hos det civila samhället”, ” 

civilsamhällets funktion eller samhällsnytta”, ”relation till offentlig sektor” och ”normativa 

värderingar kopplade till synsättet”. Dessa dimensioner eller aspekter återfinns i beskrivningen av de 

olika synsätten. Jag har valt att använda dem eftersom de passar mina frågeställningar och beskriver 

de förhållanden jag vill undersöka.  De är också användbara eftersom alla fyra synsätt liknar varandra 

på det sättet att de innehåller dessa antaganden och dimensioner. För att ytterligare exemplifiera 

har jag också gett exempel på citat som återfinns i de lokala överenskommelserna.  
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Tabell 2 Analysguide över de olika synsätten på civilsamhället 

 

Källa: Egen sammanställning 

 Betoning på 
egenskaper hos 
civila samhället 

Civila samhället 
som funktion 

Civila samhällets 
relation till 
offentlig sektor 

Normativa 
värderingar 
kopplade till 
synsättet 

Exempel på citat från lokala 
överenskommelser 

Civil-
samhället 
som 
värde-
skapare 

Kontaktskapande 
mellan olika 
grupper i 
samhället, skapar 
horisontella 
nätverk, stärker 
gemenskap, 
fostrande, 
socialiserande. 

Producerar 
värden som social 
tillit, förmåga att 
lösa gemen-
samma problem, 
hälsofrämjande, 
demokratiskola, 
skapar kontakter 
och överbrygger 
olikheter. 

Fristående, 
självständigt, har 
en egen 
gemenskap, 
oberoende av den 
offentliga 
sektorn. Skapar 
däremot social 
tillit som gynnar 
demokratin. 

Producerar goda 
värden som tillit, 
hälsa, 
demokratiska 
värderingar. Ser 
inga problem 
med kriminella 
eller destruktiva 
nätverk. 

”Människors deltagande i 
föreningslivet ger en bättre 
folkhälsa, bidrar till ett 
bredare kulturliv, ökar 
delaktigheten och känslan av 
socialt sammanhang. Genom 
föreningslivets former lär 
man sig de demokratiska 
spelreglerna.” (Uppsala 
kommun, 2014 p. 4) 

Civil-
samhället 
som 
röstbärare 

Fristående, 
diversifierat, 
mångfald, 
pluralism, 
konkurerande 
viljor, aktivism. 

Röstbärare, 
opinionsbildare, 
samlar och ger 
utryck för 
intressen, en 
motvikt till 
offentlig sektor. 

Fristående och 
självständigt, en 
motvikt till och i 
konflikt med 
offentlig sektor, 
ett uttryck för 
opposition till 
staten. 

Leder till 
mångfald, alla har 
samma 
möjligheter att 
göra sin röst 
hörd. Ser inga 
problem med 
grupper som är 
olika starka. 

”De idéburna 
organisationerna har som 
röstbärare/opinionsbildare 
en viktig roll. De kan 
representera utsatta grupper 
och grupper som saknar 
inflytande.” 
(Botkyrka kommun, 2009 
p.5) 

Civil-
samhället 
som 
deltagar-
demokrati 

Är representativt 
för stora grupper i 
samhället, 
engagerar de 
flesta, tydligt 
förankrat hos 
medlemmar och 
styrs av intern 
demokrati. 

En form av 
deltagar-
demokrati där 
medborgarna 
direkt kan 
påverka beslut 
mellan valen. 

Nära relation där 
civilsamhället 
bjuds in att delta i 
beslutsfattande. 
Direkt inflytande 
för medborgarna. 

En god form av 
demokrati med 
fokus på 
deltagande och 
inflytande mellan 
valen. Ser inga 
problem med 
representativitet. 

”Respekt för demokratiskt 
fattade beslut inom den 
representativa demokratin 
åtföljs av respekt för 
idéburna organisationers 
unika roll i utvecklingen av 
deltagardemokrati inom 
kommunens 
utvecklingsarbete, 
beslutsfattande och 
demokratiarbete.” 
(Botkyrka kommun, 2009 
p.5) 

Civil-
samhället 
som 
service-
producent 

Nära kontakt med 
brukare och 
medborgare, icke-
vinstdrivande, 
idéstyrda, har 
unik kunskap, 
innovativt och 
kreativt, aktörer 
på en marknad. 

Serviceleverantör
er och 
producenter av 
välfärd. Ett 
alternativ till 
offentlig och 
privat välfärd. Ger 
legitimitet till 
offentligt 
finansierad 
välfärd. 

Civila samhället 
istället för 
offentligt 
producerade 
tjänster. Service 
kontrolleras och 
styrs av offentlig 
sektor. Relationen 
styrs av avtal, 
överenskommels
er och kontrakt.  

Ger bättre och 
effektivare 
service till 
medborgarna. 
Leder till 
egenmakt och 
brukarinflytande. 
Löser 
legitimitetsproble
m. Ser inga 
problem med 
kontroll och 
kvalitetskrav.  

”Överenskommelsen 
framhåller vikten av att 
idéburna organisationer med 
sin särart, erfarenhet och 
kunskap även kan 
konkurrera på likvärdiga 
villkor med andra aktörer om 
att leverera tjänster som 
staden upphandlar.” 
(Stockholms stad, 2011 p.4) 
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Bedömningar 

Dessa synsätt är inte strikt avgränsade från varandra i de lokala överenskommelserna. I många fall 

går de ihop och vissa meningar är mångtydiga. Det har därför varit nödvändigt med en bedömning 

från min sida där jag utgått från det sammanhang som meningen förekommer i. Det finns vissa 

uttryck som utan förklarande text kan kopplas till alla fyra synsätten. Det kan t.ex. vara påståenden 

om att civilsamhället leder till demokrati, mångfald eller ökat deltagande. Endast meningar med en 

tydlig koppling till något av synsätten har räknats med.  Meningar som ”ett starkt civilsamhälle leder 

till demokrati” som förekommer fritt, utan förklarande kontext, har jag inte räknat med. Om det 

däremot presenteras tillsammans med uttryck för t.ex. att civilsamhället fungerar som en 

demokratiskola så har det räknats till synsättet civilsamhället som värdeskapare. Sammanhang och 

kontext har alltså varit viktiga när jag räknat meningarna.  Min strategi har varit att inte räkna med 

dubbeltydiga meningar. På det sättet har jag undvikit att lägga in betydelser i meningarna som inte är 

uppenbara. Rubriker och överskrifter har inte heller räknats med. Meningar som är väldigt långa och 

staplar flera meningar efter varandra med hjälp av sammanbindande ord som och/samt eller 

liknande har ibland separerats och behandlats som olika meningar när de innehåller olika synsätt.   

De meningar som jag har räknat har uteslutande kopplas till enbart ett synsätt.  Det är viktigt att 

överenskommelserna och synsätten bedömts konsekvent och lika. För att säkerställa detta så har jag 

läst igenom texterna flera gånger och i olika ordning innan själva kodningen gjorts. Eventuella 

tveksamheter har jag samlat till sist för att kunna göra samma bedömning av liknande fall. 

Det här innebär att min studie till viss del lämnar utrymme för tolkning. Det skulle kunna förekomma 

mindre skillnader vid andra personers genomläsning av materialet. Därför har jag försökt vara tydlig 

med hur jag har genomfört studien. Att ta reda på vilka idéer om civilsamhället som 

överenskommelserna domineras av är ett försök att beskriva texterna i kvantitativa termer. Jag visar 

vilka idéer som är vanligt förekommande och dominerande. Även om det skulle förekomma smärre 

skillnader vid tolkning av materialet menar jag att det går att generalisera kring huvuddragen i 

texterna.  

5. Vilka idéer om civilsamhället domineras överenskommelserna av? 

Huvudmålen för den nationella överenskommelsen är tvådelat. Dels är det att stärka de idéburna 

organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare och dels 

att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och omsorg. De lokala 

överenskommelserna är utformade med den nationella som förebild och det är tydligt att de är 

inspirerade av den. Många lokala överenskommelser hänvisar till den nationella och använder 

samma formuleringar och rubriker.  Det är därför rimligt att anta att de två synsätten som borde 
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dominera de lokala överenskommelserna skulle vara civilsamhället som röstbärare och civilsamhället 

som serviceproducent. En genomgång av överenskommelserna visar däremot att så inte är fallet. Det 

stämmer visserligen i flera kommuner men det finns lokala skillnader. Det finns flera kommuner där 

andra synsätt är starkare. En sammanslagning av synsätten i alla överenskommelser visar att de 

förekommer i nästan lika stor utsträckning. 

En sammanställning av synsättens frekvenser i texterna redovisas nedan.  I överenskommelserna 

finns många exempel på de olika synsätten. Siffrorna anger antal meningar som stödjer respektive 

synsätt. Det synsätt som är mest dominerande i respektive kommun eller region är markerade i rött.  

Tabell 3 Förekomst av synsätt i lokala överenskommelser 

 

Kommun/region civilsamhället 
som 
värdeskapare 

civilsamhället 
som röstbärare 

civilsamhället 
som deltagar-
demokrati 

civilsamhället som 
serviceproducent 

Botkyrka 2 14 5 19 

Göteborg 4 5 11 7 

Linköping 14 6 7 9 

Norrköping 0 9 1 0 

Region Skåne 28 16 4 11 

Stockholm 0 6 0 8 

Tomelilla 0 3 0 1 

Trelleborg 2 7 7 2 

Uppsala 6 5 5 4 

Värmdö 24 4 26 24 

Örebro 2 8 2 6 

Totalt 82 83 68 91 

 

Källa: Egen sammanställning 

När alla lokala överenskommelser slås samman så är alla fyra synsätten nästan lika vanligt 

förekommande. Möjligtvis kan sägas att civilsamhället som deltagardemokrati är något mindre 

representerat än övriga. Synsättet räknas relativt ofta p.g.a. att det förekommer frekvent i Värmdö 

kommuns överenskommelse. Civilsamhället som serviceproducent kan också sägas vara något 

vanligare än de övriga. Samtidigt är de bara vanligast i två kommuner.  

Det enda synsätt som återfinns genomgående i alla överenskommelser är civilsamhället som 

röstbärare. Det finns tydligt utryckt att civilsamhället ska vara självständigt och fristående från 

kommunerna/regionen i alla texter. Civilsamhället ges också en specifik roll som röstbärare och 
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opinionsbildare för olika grupper i samhället.  Det är också det mest förekommande synsättet i fyra 

kommuner. 

Lokala skillnader 

Det finns stora variationer mellan de lokala överenskommelserna. De synsätt som är mest 

dominerande skiljer sig åt mellan kommunerna. Vissa överenskommelser saknar helt och hållet några 

synsätt. Själva formuleringarna skiljer sig också åt i de olika texterna. Ibland liknar struktur och 

rubriker varandra men själva innehållet är inte kopierat rakt av. Skillnader mellan de olika 

kommunerna skulle kunna bero på politiskt styrning. Det skulle också kunna bero på bredden av 

organisationer som deltagit i dialogprocessen. En blandning av olika typer av organisationer kommer 

antagligen att lyfta fram olika fördelar med civilsamhället.  

 Överenskommelserna innehåller också olika många idéer och olika mycket tankegods. Till exempel 

så innehåller Region Skånes och Värmdö kommuns dokument väldigt många uttryck för idéer medan 

Tomelillas överenskommelse innehåller väldigt få.  Nästan alla överenskommelser är övergripande, 

generella och vagt formulerade.  Det är svårt att utläsa om de kommer att ha någon verklig effekt i 

det praktiska arbetet. Där skiljer däremot Värmdö kommuns överenskommelse från de andra. I 

Värmdö har olika förbättringsområden kartlagts inom olika verksamheter. Överenskommelsen ger 

konkreta och praktiska förslag på hur samarbetet kan utvecklas och förbättras. Botkyrka har också 

tagit fram en handbok som komplement till sin överenskommelse. Den är också mer konkret och 

handgriplig än själva överenskommelsen. 

Värmdös överenskommelse skiljer sig också från de andra eftersom den inte följer samma disposition 

som den nationella. De övriga följer den nationella till strukturen och delar många rubriker även om 

själva texterna och formuleringarna är olika. Värmdös överenskommelse skrevs innan den nationella 

var formulerad så det är inte förvånande att den är annorlunda uppbyggd.  

Skillnader med den nationella överenskommelsen 

När den nationella överenskommelsen initierades så inriktades den på samarbete inom det sociala 

området. Idag är det en blandning av olika organisationer som har skrivit under den, men fortfarande 

med en övervikt inom det sociala området. Det finns också nationellt en separat överenskommelse 

för integrationsområdet och det diskuteras även om en inom kulturområdet.  Det är inte lika tydligt 

uttalat i de lokala överenskommelserna om de enbart gäller sociala frågor. Endast Stockholms stad 

skriver specifikt att överenskommelsen gäller mellan socialnämnd, äldrenämnd och idéburen sektor. 

Annars är det endast vid beskrivningar av utvecklingen nationellt som det sociala området nämns 

specifikt. Flera överenskommelser specificerar inte vilka områden som berörs men de allmänna 

beskrivningarna omfattar hela kommunen och alla idéburna organisationer. De lokala 
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överenskommelserna i t.ex. Göteborg, Uppsala och Värmdö specificerar explicit att de gäller alla 

verksamhetsområden. Istället för att göra flera överenskommelser för olika områden så har de gjort 

en som gäller för alla. På det sättet är de lokala överenskommelserna mer generella och allmängiltiga 

än den nationella. Det syns också vid en snabb genomgång av vilka föreningar och organisationer 

som har skrivit under lokalt. I Uppsala är det t.ex. en bredd av organisationer inom både kultur-, 

idrotts- och fritidssektorn som skrivit under (Uppsala kommun, 2014) Det krävs däremot en 

grundligare genomgång för att kunna uttala sig mer om organisationerna som valt att delta. 

Kompletterande synsätt 

Förutom de synsätt som jag specifikt letat efter har jag också noterat andra sätt att se på 

civilsamhället och dess betydelse. Det är vanligt med generella påståenden i överenskommelserna 

som t.ex. att civilsamhället är viktigt och en förutsättning för demokrati, eller att civilsamhället leder 

till ökad delaktighet och samhällsutveckling. Gemensamt för de generella påståendena är att de inte 

ges någon vidare förklaring till hur och på vilket sätt civilsamhället spelar roll. Andra exempel på 

effekter som tillskrivs civilsamhället, ibland utan förklaring, är hållbar utveckling, tillväxt, mångfald, 

leder till innovationer och skapar sysselsättning. Ibland tillskrivs civilsamhället en ”inneboende kraft” 

som nästan låter mytisk. I region Skånes överenskommelse beskrivs civilsamhället t.ex. som ”en 

naturlig och kraftfull aktör” (Region Skåne, 2014 p.3) I Tomelillas överenskommelse står det att 

”Föreningar och organisationer bär inom sig en kraft och förmåga som vi vill ta vara på.” (Tomelilla 

kommun, 2010 p. 1) 

Det vanligaste synsättet som presenteras förutom de fyra som jag redogjort för är det individuella 

perspektivet. Det återfinns i åtta olika överenskommelser. Civilsamhällets förväntas skapa personlig 

utveckling och ge människor möjlighet att realisera sina livsprojekt. Personer får en möjlighet att 

engagera sig. De får också en möjlighet att känna meningsfullhet. Civilsamhället kan också förväntas 

frigöra individens entreprenörskraft. Det här synsättet kan till viss del kopplas till civilsamhället som 

värdeskapare eftersom civilsamhället anses skapa goda personliga värden. Jag har valt att redovisa 

det individuella perspektivet separat eftersom det primärt inte handlar som värden som tillför 

samhällsnytta. Självklart går det att argumentera för att det som är bra för individen också är bra för 

samhället. Om människor mår bra och utvecklas så är det också positivt för utvecklingen i samhället. 

Sammanfattningsvis kan sägas att överenskommelserna generellt innehåller flera olika synsätt på 

civilsamhället. Räknas alla lokala överenskommelser samman kan inget synsätt sägas vara mer 

dominerande än något annat. Det finns däremot lokala skillnader och vissa synsätt är starkare i vissa 

kommuner. Förutom de synsätt som studien letat efter är ett vanligt tema att civilsamhällets leder till 

personlig utveckling.  
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6. Hur beskrivs relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor i de lokala 

överenskommelserna? 

Som jag tidigare redogjort så betonar alla lokala överenskommelser att civilsamhället är fritt, 

självständigt och oberoende av offentlig sektor. Ett exempel på en typisk formulering kan vara 

”Aktörer i det civila samhället formulerar sin verksamhet utifrån sin identitet och värdegrund. De ska 

kunna vara kritiskt granskande och verka självständigt i förhållande till kommunen, utan att riskera 

att skada sina relationer eller att mista ekonomiskt eller annat stöd.” (Norrköpings kommun, 2012 

p.9)  

Parterna beskrivs ofta som jämbördiga och det betonas att samverkan ska ske med ömsesidighet och 

respekt för varandras olikheter. (Se t.ex. Stockholm, Region Skåne, Värmdö). När det gäller parternas 

öppenhet och skyldighet att lämna ut uppgifter så kan organisationerna själva sätta gränserna för 

öppenheten. Öppenheten får inte skada medlemmarnas eller brukarnas intressen. (Se t.ex. 

Trelleborg, Norrköping, Botkyrka). 

Många överenskommelser betonar att de idéburna organisationerna ska styras av en egen inre 

demokratiskt process. Den processen ska respekteras av kommunen/regionen. Överenskommelsen 

får inte medföra skada eller men för organisationernas inre demokrati. Varje aktör formulerar också 

kraven på sin egen verksamhet utifrån sina grundvärderingar. Självständigheten och det egna 

självbestämmandet värderas högt. (Se t.ex. Trelleborg, Botkyrka, Tomelilla, Linköping, Göteborg, 

Uppsala, och Örebro).  

Flera lokala överenskommelser betonar också att ansvaret för välfärden och dess finansiering ligger 

på kommunen eller regionen. Civilsamhället kan däremot ses som ett komplement till offentlig 

sektor. Observera att även om kommunen har ansvaret för välfärden så kan civilsamhället samtidigt 

vara utföraren. Att civilsamhället är utförare innebär dock inte att välfärdsuppdraget ska minska. (Se 

t.ex. Botkyrka, Tomelilla, Trelleborg, Region Skåne, Uppsala) 

Samtidigt som civilsamhällets självständighet och oberoende betonas så finns motstridiga synsätt i 

överenskommelserna. Synsättet att civilsamhället ska kunna vara en form av deltagardemokrati 

kräver ett nära samarbete med kommunen/regionen. Detta synsätt kännetecknas av närhet och 

beroende till offentlig sektor även om organisationerna är autonoma.  I region Skånes 

överenskommelse står att regionen ska ”tillsammans med den idéburna sektorn utveckla modell för 

förstärkt samspel och tidiga samråd inom t.ex. utredningsarbete och det fysiska planeringsarbetet.” 

(Region Skåne, 2014 s. 5) Det kräver ett nära samarbete med regionen. En nackdel med olika former 

av deltagardemokrati kan vara att organisationerna anpassar sig till och växer samman med staten. 
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Medlemmarna kan då uppfatta att organisationen går i statens intressen och det minskar 

legitimiteten för organisationen (Lindgren, 1999). 

Synsättet på civilsamhället som välfärdsleverantörer kräver ännu större samarbete och närhet till 

offentlig sektor. När en idéburen organisation utför ett uppdrag så blir organisationen en del av 

offentlig sektor och en ersättning för kommunalt producerade tjänster. Ofta styr kommunen 

uppdraget genom ett avtal eller liknande formellt dokument. Flera överenskommelser fastställer att 

när en organisation gör uppdrag för en kommun så tillkommer kvalitetskrav från kommunen. Då är 

det inte längre föreningens styrelse och interna demokrati som avgör kvalitet i verksamheten eller 

hur tillgänglig och öppen information ska vara. (Se t.ex. Botkyrka, Göteborg, Norrköping, Tomelilla, 

Uppsala och Örebro.) Överenskommelsen i Tomelilla lägger ansvaret på de idéburna 

organisationerna att inte anta uppdrag som är i strid med den egna inriktningen. Det ställer höga 

krav på civilsamhället. Det kan inte vara lätt att i förväg kalkylera krav och konsekvenser av att 

genomföra ett kommunalt uppdrag eller hur dessa kan påverka den egna verksamheten.  

Vid genomläsningen av de lokala överenskommelserna blir det också tydligt att civilsamhället inte är 

en enhetlig förhandlingspartner. Det gör att de idéburna organisationerna inte är en jämbördig part. 

Kommunerna eller regionerna får en slags vetofunktion. Om de inte vill skriva under 

överenskommelsen så tappar den sin funktion. Om en enskild organisation inte vill skriva under 

spelar det ingen roll. Så länge det finns andra organisationer som skriver under så är 

överenskommelsen betydelsefull. De enskilda organisationerna kan välja att stå utanför. Däremot 

kan de inte formulera villkoren i överenskommelserna efter sin organisations behov. Flera kommuner 

skriver dessutom uttryckligen att de kommer att behandla alla organisationer enligt 

överenskommelsen oavsett om de skrivit under eller inte. (Se t.ex. Botkyrka, Göteborg, Tomelilla, 

Trelleborg och Uppsala) Det spelar alltså ingen roll om civilsamhället accepterar överenskommelsen. 

De kommer att omfattas av den ändå. Det visar att kommunerna/regionerna har större makt än 

civilsamhället när det gäller formulering och implementering av överenskommelserna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor beskrivs 

motstridigt i överenskommelserna. Civilsamhället förväntas vara fristående, självständigt och viktiga 

röstbärare och opinionsbildare för underrepresenterade grupper. Samtidigt så förväntas 

civilsamhället utföra uppdrag där kommunens krav på kvalitet och resultat styr över 

organisationernas egna. I några överenskommelser finns också tecken på att kommunen har större 

makt att implementera överenskommelserna eftersom alla organisationer behandlas lika oavsett om 

de ansluter sig eller inte.  
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7. Vilka konsekvenser kan de olika idéerna få för civilsamhället? 

Min genomgång av de lokala överenskommelserna visar att de ofta innehåller flera av de olika 

synsätten. Finns det problem förknippat med det? Kan inte synsätten samspela med och komplettera 

varandra? Ger de inte tillsammans en mer mångfacetterad bild av civilsamhället? Kan inte 

civilsamhället bidra till samhällsutveckling på flera olika sätt? 

Självklart kan civilsamhället bidra med olika värden och på olika sätt. Däremot innehåller synsätten 

vissa dimensioner som motverkar varandra. Det kan göra det svårt för civilsamhällets organisationer 

att agera konsekvent. Redan i förra avsnitten berördes hur de olika synsätten ställer krav på 

självständighet och beroende.  

Civilsamhällets självständighet kontra närhet till offentlig sektor 

Synsättet civilsamhället som röstbärare innehåller idéer om en självständig och oberoende sfär. 

Civilsamhället fungerar som en motvikt till staten och organiserar människor utanför det traditionella 

politiska området. Det ska bevaka medborgarnas intressen och vara opinionsbildare och kravställare.  

Samtidigt förväntas civilsamhället bidra till en deltagande demokrati där medborgare kan påverka 

staten genom idéburna organisationer. Under vissa perioder har samarbetet mellan stat och 

organisationer varit så starkt att det varit svårt att skilja civilsamhällets organisationer från staten 

(Lundåsen, 2010). Det påverkar självklart det civila samhällets möjligheter att vara fristående och 

agera som motvikt.  

Figur 2 Civilsamhällets relation till offentlig sektor 
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Civilsamhället har också fått en starkare roll som leverantörer av skattefinansierad välfärd i Sverige. 

Från att ha varit kravställare som kommit med input så har civilsamhället blivit de som det ställs krav 

på och som levererar output. I internationella jämförelser så är de idéburna organisationerna i 

Sverige inte lika dominerande inom välfärdsproduktionen som i många andra länder. Ändå beskrivs 

utvecklingen i Sverige som en rörelse ”från röst till service” d.v.s. att civilsamhällets servicefunktion 

har ökat på bekostnad av själständighet och oberoende. Social omsorg i civilsamhället är ett område 

som ökade i omfång under 90-talet. Både när det gäller antal anställda och del av ekonomin. (Von 

Essen et al. 2010). 

När ideella organisationer antar uppdrag från offentlig sektor styrs de i hög grad av de krav och 

villkor som uppdraget kräver. Det är ingenting konstigt utan mer en logisk konsekvens av den 

representativa demokratin. Det vore snarare märkligt om det inte var så. I region Skånes 

överenskommelse finns inga krav på kommunal styrning. Det står till och med att ”Föreningar och 

kooperativ inom den idéburna sektorn är inte bundna av politiska ordningar och beslut, …” (Region 

Skåne, 2014 s 12) Det väcker frågor kring den demokratiska styrningen av välfärden. Vad får det för 

konsekvenser om organisatörer av välfärd inte behöver följa politiskt uppställda ordningar och 

beslut? Vart ligger beslutsmakten då? 

Kommunens köp av tjänster från sociala ideella organisationer har ökat kraftigt och det finns ett 

samband mellan viktiga förändringar i kommunal policy och förändringar i organisationers 

verksamhet. Vid serviceproduktion blir marknadsföring och image viktigt. Framför allt hur 

myndigheter, kommuner och donatorer uppfattar organisationen. Många organisationer blir mer 

försiktiga i sin framtoning och mer politiskt korrekta. Det förklaras till stor del av att organisationerna 

är resursberoende. De biter så att säga inte den hand som föder dem (Johansson, 2005). 

Vid uppföljning av den nationella överenskommelsen framkom det i enkäter och intervjuer en 

skillnad mellan ”röstorganisationer” och serviceproducerande ”utförarorganisationer” (Nordfeldt, 

2012). Även frivilliga organisationer rapporterar själva om konflikt mellan rollen som röstbärare och 

servicefunktion. I England skapades en överenskommelse – ”The compact” mellan staten och 

frivilligsektorn redan 1998. I en rapport beskriver flera organisationer hur frivilligsektorns 

självständighet är hotad och undervärderad. Rapporten skrivs delvis som en reaktion på ett lagförslag 

med syfte att begränsa volontärorganisationers möjligheter att kritisera och utmana staten. 

Lagförslaget ville förhindra serviceproducerande organisationer från att bedriva opinionsbildning och 

lobbyverksamhet. De beskriver också en situation där många organisationer börjat censurera sig 

själva av rädsla för att förlora kontrakt eller verka ”för politiska”. En del organisationer är också 
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hindrade från att kritisera staten genom klausuler i kontrakt med offentlig sektor. Rapporten tar 

också upp problem med likriktning bland serviceproducenterna där civilsamhällets unika egenskaper 

inte värderas. Mångfalden av välfärdsleverantörer har minskat och istället har de blivit mer och mer 

likriktade. Det är främst de stora organisationerna som gynnats medan små lokala organisationer har 

haft svårt att hävda sig. Rapporten kritiserar också staten för att inte respektera överenskommelsen. 

Ibland har staten också lagt sig i organisationernas egen verksamhet genom att utse 

styrelseledamöter eller styra lönesättningen (The Independence Panel, 2014).  

Även i Sverige finns exempel på att kontraktskulturen leder till ökad styrning. De ideella 

organisationerna utsätts för kontroller, genomgripande utvärderingar och omfattas av kommunala 

styrprinciper. Vårdproducenter ska följa regler och restriktioner. Det kan till exempel innebära att en 

organisation själv inte kan styra inskrivning av boende eller anställning av personal (Johansson, 

2005). Även bidragen till ideella organisationer har förändrats. De generella stöden har minskat till 

förmån för projektbidrag och ersättningar för vissa önskade eller beställda tjänster. Det gör det 

svårare för organisationer att finansiera grundverksamhet som opinionsbildning och påverkansarbete 

(Von Essen, 2010). Ungdomsstyrelsen skriver i en rapport att svenska föreningar inte upplever någon 

konflikt mellan röst- och servicefunktion (Ungdomsstyrelsen, 2013). De har dock ställt frågan till alla 

typer av föreningar och inte tagit hänsyn till om de är samhällskritiskt inriktade organisationer eller 

om de bedriver välfärdsuppdrag. Det innebär att t.ex. idrottsföreningar som sköter mer traditionella 

uppdrag som skötsel av elljusspår och fotbollsplaner inkluderas i undersökningen.  

Ett annat exempel på hur organisationers servicefunktion stärks är de nya skattereglerna för bidrag 

till välgörenhet. Att skänka pengar till en välgörenhetsorganisation är avdragsgill medan bidrag till 

intresseorganisationer och sociala rörelser inte är det. Medlemsavgifter som är en typisk 

inkomstkälla i folkrörelseorganisationer är inte heller avdragsgilla. Det innebär t.ex. att den nya lagen 

uppmuntrar givande till en organisation som gör insatser vid en miljökatastrof men inte till de 

organisationer som driver på för en bättre miljö. Den nya lagen gynnar på så sätt 

serviceproducerande organisationer framför röstbärande organisationer. Den gynnar också 

givarorganisationer framför medlemsorganisationer (Trägårdh, 2012) .  

Civilsamhällets representativitet kontra kvalitet 

I flera av överenskommelserna utrycks idéer om civilsamhället som deltagardemokrati. Tanken är att 

medborgarna ska kunna utöva inflytande mellan valen som ett komplement till den representativa 

demokratin. Det förutsätter att civilsamhället är representativt. De representanter som inbjuds till 

dialog måste företräda andra än bara sig själva. Ska deltagarna kunna representera en större grupp 
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krävs också att organisationen styrs av en inre demokrati där dess representanter har mandat att 

utrycka sig för gruppen.  

Ett annat synsätt som finns i överenskommelserna är civilsamhället som värdeskapande. Även här 

krävs att civilsamhället representerar större grupper. Om civilsamhället ska kunna överbrygga 

skillnader och skapa social tillit mellan grupper krävs att det når många. Enligt Putnam är det framför 

allt horisontella nätverk som skapar breda kontaktnät mellan människor som annars inte skulle 

mötas, som har störst effekt (Putnam et al., 2011). Traditionellt sett så har Sverige också haft en stor 

ideell sektor som engagerat många. Sverige ligger i topp i internationella jämförelser när det gäller 

ideellt engagemang. Det svenska civilsamhället drivs också i högre grad av ideella krafter istället för 

av anställda. Samtidigt finns det också grupper som står helt utanför (Svedberg et al., 1998). 

I ett internationellt perspektiv är civilsamhällets organisationer i Sverige i hög grad medlemsägda och 

medlemsstyrda. I jämförelse med t.ex. USA där många organisationer är organiserade som stiftelser 

utan aktiva medlemmar. Medlemmarna äger föreningen och ger den legitimitet. Det är också den 

aktiva medlemmen som gör det mesta arbetet. Varje lokalavdelning är en självstyrande enhet. Den 

ideella föreningen, till skillnad från andra organisationer, bygger på medlemmarnas jämlikhet. 

Stiftelser och andra organisationer som organiserar ideella baserar arbetet på volontärer och 

oavlönad personal som inte äger verksamheten (Leopold, 2006). 

Figur 3 Civilsamhällets egenskaper  
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kvalitet. Det innebär bland annat att ideella ersätts med anställda. I en studie av samverkan mellan 

Göteborgs stad och några frivilligorganisationer finner Staffan Johansson att kommunen hade 

detaljerade krav på bemanning och utbildad personal. När organisationerna konkurrerar med företag 

på en köp- och säljmarknad uppkommer även ett internt tryck för att öka professionaliseringen. 

Johansson beskriver hur organisationer som har ansvar för egen och andras försörjning flyttar sitt 

fokus till fortsatt försörjning och anställningstrygghet . Oavsett vad som står i stadgarna blir 

överlevnad det övergripande målet (Johansson, 2001).  Istället för att mobilisera människor blir fokus 

att mobilisera resurser.  Medlemskap och medlemsavgifter i organisationer ersätts med givare eller 

donationer. Ett konkret exempel på förskjutning mot professionell verksamhet var när BRIS 2011 lade 

ner sin ideella jourverksamhet. Istället anställdes personal som en lösning för att öka effektiviteten 

och kvalitén (Sydsvenskan, 2014).  

När anställda tar över stora delar av en verksamhet så förskjuts också identiteten i organisationer. 

Organisationer med många anställda blir mer likriktade och liknar myndigheter i större utsträckning. 

Det sker en maktförskjutning som ändrar organisationskultur och prioriteringar (Leopold, 2006, 

Olsson, 2000) Det är ett problem för många identitetsbaserade rörelser som t.ex. 

pensionärsorganisationer och föreningar för kulturella minoriteter, nyktra, spelberoende m.fl. 

Ideologi och organisationernas interna identitet är viktiga för att locka ett stort antal medlemmar och 

för att hålla ihop organisationen (Ekström, 1995). När organisationer professionaliseras så skapas 

istället en lojalitet inom yrket. Anställda känner större samhörighet med kollegor inom kommunala 

verksamheter än till den specifika organisation de jobbar för. Fler anställda är en faktor som leder till 

ökad homogenisering och likformighet och leder till att organisationerna blir mindre utmanande.  Det 

motverkar den mångfald och egenart som civilsamhället förväntas bidra med (Johansson, 2001). 

Antalet medlemskap har minskat också i Sverige. Det har blivit vanligare med organisationer för en 

viss grupp istället för förening av en viss grupp. Egen organisering och självhjälp har fått stå tillbaka. 

Välgörenhet riktad till andra har blivit vanligare och mer accepterat. Det finns också en rörelse från 

att fokusera på aktiva medlemmar till att fokusera på givare och donatorer eller att se sina 

medlemmar som kunder(Lundström et al. 2012). En del stora organisationer, som studieförbunden, 

har också förändrat sina organisationer till att bli mer centraliserade eller regionaliserade. De har 

minskat på sina lokala avdelningar vilket resulterat i minskat antal styrelser. Minskat antal styrelser 

innebär färre ideellt engagerade och minskat inflytande. När antalet aktiva medlemmar minskar så 

kan inte civilsamhället uppfylla samma krav på att vara överbryggande och kontaktskapande 

(Harding, 2012). Det kan inte heller sägas representera större grupper.  
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 De flesta lokala överenskommelser gör ingen skillnad på olika typer av organisationer i 

civilsamhället. Stiftelser, kooperativ, ekonomiska föreningar, sociala företag och ideella föreningar 

omfattas alla av överenskommelserna. En del inkluderar också lösa nätverk och informella strukturer. 

Vissa överenskommelser ställer upp krav på att organisationerna ska vara demokratiskt styrda eller 

sakna vinstintresse, t.ex. Örebros. Andra gör det inte, t.ex. Uppsalas. Generellt så är avgränsningen 

mot framför allt näringsliv men ibland också mot familjen och den privata sfären väldigt flytande. Det 

är intressant eftersom många överenskommelser innehåller synsätt och idéer kring civilsamhället 

som värdeskapare och deltagardemokrati. Dessa synsätt bygger på att civilsamhällets organisationer 

engagerar många och representerar de flesta grupperna i samhället. Idéerna om att civilsamhället 

ska fostra, socialisera och skapa tillit mellan människor förutsätter att det når ut brett. Idéerna om 

civilsamhället som en demokratiskola förutsätter dessutom att organisationerna har en intern 

demokrati. Stiftelser, sociala företag, ideella föreningar och lösa nätverk är väldigt olika. Deras 

förmåga att engagera många och den interna demokratin kan variera oerhört mycket. Ändå gör inte 

de lokala överenskommelserna någon skillnad mellan olika typer av organisationer.  De breda 

definitionenerna i överenskommelserna som inkluderar en mångfald av olika typer av organisationer 

har sina brister.  

Att agera med flera logiker 

Det finns också verksamheter som försöker kombinera olika typer av organisationslogik. En förening 

kan både driva en ideell verksamhet, utföra välfärdsuppdrag och samtidigt bedriva 

näringsverksamhet. Det skapar ytterligare dimensioner att förhålla sig till förutom de motstridiga 

synsätt som redovisats tidigare.  

Organisationer med olika funktioner drivs av olika logik. Mycket kortfattat kan sägas att företag drivs 

av vinstintresse. Verksamheten styrs av tillgång och efterfrågan. Det finns ett tydligt sätt att mäta 

framgång och effektivitet. Pengar och ekonomi är drivmedlet. Kunderna är den viktigaste relationen. 

Myndigheter och byråkrati strävar efter att uppnå samhällsvinst . Verksamheten styrs av politiker 

men även medborgare och väljare är viktiga relationer. Verksamheten har flera funktioner som att 

upprätthålla lag och ordning, verkställa politiska beslut, lösa gemensamma problem och leverera 

service till medborgarna. Det är svårt att mäta resultat och säga vilken verksamhet som ger mest 

samhällsnytta. Myndigheten är beroende av att det finns en legitimitet och förtroende hos politiker 

och skattebetalarna för att verksamheten ska kunna existera.  Den ideella föreningen drivs av en idé. 

Föreningen utbyter tjänster med lokalsamhället som inte är kan mätas i ekonomiska termer. 

Drivkraften är människor och deras ideella engagemang. Föreningen är beroende av att människor 

avsätter tid till verksamheten. Ekonomiska resurser hämtas från andra ställen än den/de som är 

målgruppen för föreningens verksamhet. Verksamheten bygger på frivillighet och lokala självstyrande 
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enheter. Vilken logik som styr en organisation beror på dess funktion. Om organisationen juridiskt är 

ett kommunalt bolag, en ekonomisk förening, en stiftelse eller en ideell förening är inte det 

avgörande. En och samma organisation kan driva verksamheter med flera logiker (Leopold, 2006). 

Vad händer när en organisation försöker uppfylla alla de förväntningar som finns i de lokala 

överenskommelserna? Vilka effekter kan det få när olika synsätt motverkar varandra? Hur påverkas 

en organisation av motstridiga synsätt?  

En studie i Göteborg undersökte organisationer som producerar skattfinansierad välfärd och 

samtidigt har en ideell verksamhet som drivs av rörelselogik. Organisationer som kombinerade dessa 

verksamheter påverkades av ett homogeniseringstryck. De blev mer lika den kommunala 

verksamheten och integrerades i offentlig sektor. Politiker såg dem som en del av förvaltningen. De 

blev också mer affärsmässiga och använde näringslivslogik för att konkurrera vid offentliga 

upphandlingar.  

För några av organisationerna krockade myndighetslogik och ideell logik. I organisationerna ledde 

detta till interna konflikter. De ideellt engagerade och den högsta ledningen hade olika åsikter likväl 

som det fanns konflikter mellan styrelse och personal. I några fall ledde detta till att verksamheterna 

löskopplades från varandra. De styrdes på olika sätt och redovisades separat. De olika 

verksamheterna hade också olika språkbruk. Att skilja verksamheterna från varandra blev ett sätt att 

hantera olika logiker. Ett annat resultat var splittring. En organisation delades upp i två. Det bildades 

en ideell förening med den ideella verksamheten som styrdes med ideell logik. Den andra 

organisationen tog över personalen och uppdragsverksamheten från kommunen. Ett annat sätt att 

hantera situationen med olika logiker och motstridiga synsätt var också att dra sig ur kommunala 

samarbeten.  

Det är också stor skillnad på hur olika typer av organisationer påverkas. Mest formbara är 

organisationer som är professionaliserade, myndighetsliknande och med svag ideologisk förankring. 

De organisationer som motstår homogenisering är medlemsbaserade, ideologiskt starka och 

samhällskritiskt inriktade organisationer. För att stärka en mångfald av organisationer behövs 

utvärderingsmetoder som tar vara på civilsamhällets egenart, värde och pluralism. Om kommuner vill 

få ut andra värden än serviceproduktion krävs stöd som är anpassade till de målen (Johansson, 2005, 

Johansson, 2001). Även i EU sammanhang har det rapporterats att kulturkrockar och hur olika 

organisationskultur har försvårat för civilsamhällets organisationer (Kulturdepartementet, 1999). 

Sammanfattningsvis kan sägas att när en överenskommelse innehåller flera olika synsätt behöver det 

inte automatiskt få konsekvenser för organisationerna. Däremot kan det få konsekvenser om en och 
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samma organisation försöker verka enligt motsatta logiker samtidigt. Det finns dimensioner eller 

aspekter av de olika synsätten som verkar i motsatt riktning. Exempel på sådana aspekter kan vara 

självständighet – närhet till offentlig sektor eller representativitet – kvalitet eller olika rörelselogik. 

När en organisation strävar efter att uppnå motsatta idéer kan det resultera i att ett 

verksamhetsområde tar över på bekostnad av andra. Det kan också resultera i att organisationen 

splittras eller delar upp verksamheten i flera separata. Det civila samhället inkluderar många 

organisationer som på olika sätt bidrar till att uppfylla samhällsnyttiga ändamål. För att studera 

effekterna av hur olika organisationer reagerar på motstridiga förväntningar behövs en mer 

diversifierad syn på det civila samhället och dess olika typer av organisationer.  

I alla lokala överenskommelser finns en variation av synsätt och idéer kring civilsamhället. Det finns 

olika idéer om vad civilsamhället kan bidra med som ibland är motsägelsefulla. Kommunerna 

behöver arbeta med olika stödformer och samarbeten beroende på vilka effekter som önskas och 

vilka idéer om civilsamhället som eftersträvas. 

8. Avslutning 

Sammanfattande diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att beskriva innehållet i de lokala överenskommelserna genom att 

studera de idéer om civilsamhället och dess relation till offentlig sektor som formuleras i 

överenskommelserna. I uppsatsen har detta gjorts genom en presentation av vilka olika idéer som 

finns i de lokala överenskommelserna. Överenskommelserna skrivs i en tid där offentlig sektor allt 

mer präglas av New Public Management och det är vanligt att offentliga tjänster upphandlas. Den 

nationella överenskommelsen hade ett tydligt syfte att stärka civilsamhället som serviceproducenter 

av skattefinansierad välfärd. Uppsatsen visar att detta synsätt även är lokalt förankrad i många 

kommuner/regioner. Flera kommuner verkar följa den statliga utvecklingen med en mångfald av 

välfärdsproducenter där civilsamhället är en alternativ utförare. Samtidigt finns även andra, i svensk 

kontext, mer ”traditionella” synsätt. Det visar att idéerna om civilsamhället som demokratiskola och 

form av medborgarinflytande lever kvar i många kommuner. Civilsamhället som självständiga 

rörelser och röstbärare är förankrat i alla överenskommelser.  

Uppsatsen visar också på hur relationen till offentlig sektor beskrivs på ett dubbeltydigt sätt. Det 

skapar orimliga förväntningar på organisationerna i civilsamhället att agera med flera logiker och 

uppfylla motstridiga mål. Verksamheter som verkar inom olika logiker kan drabbas av långtgående 

konsekvenser för den interna organisationen.  I flera lokala överenskommelser finns också tecken på 

att offentlig sektor har större makt att styra både innehåll och implementering av innehållet.  
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De kommuner och organisationer som håller på att ta fram nya överenskommelser behöver fundera 

över hur de skapar jämlika villkor för deltagande parter. Samarbetsformerna mellan offentlig sektor 

och civilsamhälle behöver också utformas beroende på vilka effekter som önskas och vilka idéer som 

eftersträvas. De som vill främja civilsamhället som självständiga röstbärare bör fundera på hur de 

säkerställer att avtal, upphandlingar, utvärderingar och kontroll inte förhindrar detta. De som vill 

skapa deltagardemokrati behöver fundera på hur de stöttar ett civilsamhälle som är representativt 

och där olika grupper får komma till tals. De behöver också säkerställa att civilsamhället kan behålla 

sitt inflytande även om de är kritiska. De som vill värna om civilsamhället som värdeskapare bör 

fundera över hur flera människor kan fortsätta att involveras utan att anställda tar över.  De som vill 

främja en mångfald av serviceproducenter bör ta ställning till vilka krav på kontroll, kvalitet och 

professionalisering som kan krävas av utförare. Dessutom bär åtgärder tas för att förhindra att dessa 

krav leder till likriktning och homogenisering. 

Ett annat vanligt synsätt i överenskommelserna var att civilsamhället leder till personlig utveckling. 

Det individuella perspektivet skulle kunna vara ett tecken på ökad individualisering i samhället. 

Idéerna finns och får utrymme i flera texter. Det är ett förekommande tema i åtta kommuner. Det är 

däremot oklart om de som faktiskt gör insatser verkligen tänker så. Det flesta som gör ideella insatser 

anger som orsak att de vill bidra, göra nytta för andra och hjälpa till (Svedberg et al., 2010). En ökad 

individualisering kan få stora konsekvenser för många verksamheter som bygger på ideella personers 

lojalitet, gemenskap och förmåga att samarbeta och lösa problem.  

Begreppet civilsamhället är brett och beskriver en sfär som inkluderar flera olika dimensioner. De 

olika typerna av organisationer som ryms inom begreppet passar olika bra in i de teorier som finns 

om civilsamhällets samhällsnytta. Frågan är om de olika organisationerna kan sägas bidra med 

samma saker. Ett informellt organiserat nätverk kan säkert verka överbryggande och skapa social 

tillit, men med sin lösa organisation kanske den typen av organisation inte lämpar sig för 

serviceproduktion. På samma sätt kan ett socialt företag bidra med mångfald i välfärden men kanske 

inte förväntas vara en demokratiskola på samma sätt som en ideell förening. Det kan behövas en 

tydligare definition av vilka typer av organisationer som teorierna omfattar. 

De lokala överenskommelserna skulle kunna ses som en omförhandling av relationerna mellan 

offentlig sektor och civilsamhället. Ett nytt slags ”samhällskontrakt”. Det är tydligt att influenser från 

EU och omvärlden påverkar den nationella och den lokala utvecklingen. Överenskommelserna som 

fenomen är i sig en sådan influens. Förekomsten av en mångfald av idéer skulle kunna ses som en 

brytpunkt där olika perspektiv vägs mot varandra. Kanske kommer en tid där något synsätt väger 

över och blir viktigare än de andra. Det faktum att nya lokala överenskommelser är på väg att skrivas 
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ger en möjlighet att följa utvecklingen och se vilka idéer och synsätt som förstärks. Flera kommuner 

och regioner har startat igång en dialogprocess. Det är intressant att följa utvecklingen lokalt och se 

om det sker några konkreta förändringar till följd av överenskommelserna.  

Reflektioner kring fortsatta studier och vidare forskning 

Det finns mycket utforskat om hur en förändrad förvaltningspolitik och nya idéer om styrning och 

konkurrensutsättning påverkat den offentliga sektorn. Det behövs också forskning om hur nya 

förvaltningsidéer indirekt påverkar det civila samhället. Den här uppsatsen har ägnats åt innehållet i 

de texter som reglerar samarbetet mellan kommuner/regioner och civilsamhället. Det är oklart på 

vilket sätt dessa efterlevs i praktiken. För att kunna säga vilka effekter de lokala överenskommelserna 

får krävs utvärdering och uppföljning lokalt. Skiljer sig verkligheten från den beskriven i 

överenskommelserna? Har överenskommelserna blivit en pappersprodukt eller har de gjort någon 

skillnad för civilsamhället eller för kommunen/regionen?  

En organisationsinriktad fråga skulle också kunna vara att studera hur en organisation i någon av 

kommunerna påverkas av att agera med olika logiker eller av att befinna sig i spänningen mellan 

olika motstridiga synsätt. Finns det organisationer som finns i spänningen mellan representativitet 

och kvalitet? Eller mellan självständighet och närhet till offentlig sektor? Skapar spänningarna 

konflikter? På vilket sätt i så fall? Vilka lösningar har organisationerna använt sig av? Vilka lösningar 

och metoder har gett positiva effekter? 

Vid studier av effekterna på civilsamhället av ökad styrning från offentlig sektor har jag också 

reflekterat över andra typer av styrning. Stat och kommuner styr allt mer genom uppdrag och 

ersättning istället för att betala ut generella bidrag. Civilsamhället är i stor utsträckning beroende av 

gåvor och donationer. Vem styr då vilka verksamheter som ska få stöd? När privata intressen blir 

finansiärer av civilsamhällets tjänster är det de som har råd som bestämmer. Alla har inte lika stora 

möjlighet att stödja välgörenhet, forskning och frivilliga insatser. När offentlig sektor utövar styrning 

på civilsamhället finns i alla fall möjligheter till demokratisk styrning. Stadsmissionen i Göteborg drev 

verksamhet för prostituerade som ifrågasattes kraftigt av deras donatorer. Organisationen själva 

tyckte att det var en viktig verksamhet men flera givare hotade att dra sig ur. När det statliga 

biståndet minskat kraftigt så är även biståndsorganisationer till stor del beroende av insamlingar och 

enskilda individers intressen. Vilka effekter får privat styrning av civilsamhället? På vilka sätt påverkar 

det möjligheterna till att självständigt driva opinionsbildning och påverkansarbete?    

Andra former av organisering inom civilsamhället är också intressanta att studera vidare. Begreppet 

civilsamhället används bl.a. för en bredare definition som också inkluderar lösa nätverk och 

informella gemenskaper. Det är många som förutspår föreningslivets död, även inom civilsamhället. 
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Ofta beskrivs föreningsformen som en gammeldags, byråkratisk och krånglig.  Föreningar frångår 

alltmer sitt medlemsfokus och mer arbete sker av anställda. Många barn och ungdomar står idag 

utanför föreningslivet. Föreningarna har inte förmågan att attrahera killar och tjejer i lika stor 

utsträckning till sin verksamhet. Många politiker betonar vikten av att nå de ungdomar som står 

utanför. En del kommuner har infört stödformer för oorganiserade ungdomar och lösare nätverk. Det 

skulle vara intressant att titta mer på hur dessa nätverk fungerar. Vem får vara med? Vem står 

utanför? Vem fattar besluten? Är dessa former mer eller mindre öppna än föreningslivet? Är dessa 

grupperingar ett önskvärt alternativ till föreningsformen? Kan och borde offentlig sektor rikta stöd till 

dem? 
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