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Abstract 

Gösta Esping- Andersen released his book The Three Worlds of Welfare Capitalism in 1990. In 

it he described Sweden as beeing a social democratic welfare society. At the same time, the 

country was in a financial decline and the government had to privatize public utilities in order 

to stabilaze the economy. The government had to change the way it governed. The purpose of 

this study is therefore to examine the impact of civil societies social institutions and the 

relationship between theese organisations and the state. To fullfill this purpose this study has 

two questions at its disposal; Has the demand for the work of the Salvation Army developed 

over time? How can this be related to a change in the state's welfare model? 

   This study uses a qualitative systematic text analysis to examine documents from the swedish 

governmental inquiries and the Salvation Army. In addition to that, this essay uses the public 

governance- perspective as a theory.  

   The result is that the Salvation Armys demand, in case of revenue, has steadliy increades since 

the early 2000s. Their social institutions is a somewhat of a complement to the governmental 

ones, especilly in the case of providing shelter for the homeless. The conclusion is therefore 

that the swedish social democratic welfare state has shown more liberal tendencies which is 

consistent with other research examining different types of organisations in the civil society.  
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1. Problemformulering 

1990 skrev Gøsta Esping- Andersen boken The Three Worlds of Welfare Capitalism. Den 

beskriver tre typer av välfärdsstater som finns i västvärlden. En liberal, en konservativ och en 

socialdemokratisk. Esping- Andersen applicerade den socialdemokratiska modellen på Sverige 

och de övriga nordiska länderna. Denna modell var den mest egalitära; i form av dess 

eftersträvansvärda universalism och dess tilltro till statliga institutioner. Främst som medel för 

att främja social- och jämlik trygghet och därtill erbjuda alla invånare en hög levnadsstandard.1 

Men även att samhället skulle präglas av en hög sysselsättning för att finansiera de offentliga 

insatserna.  

   Samtidigt som Esping- Andersen kom ut med sin bok blåste förändringens vind in över 

Europa. Premiärminister i Storbritannien Margaret Thatcher hade under 1970-talet börjat 

reformera statens byråkrati till att alltmer likna marknadsmässiga styrningsprocesser. Hennes 

politiska premiss gentemot välfärdsstaten var att den präglades av beroende, kontroll, ofrihet 

och socialism. De politiska institutionerna hade blivit för stora och för byråkratiska. Thatcher 

implementerade därefter politiska reformer som minskade statens kontroll, till förmån för mer 

marknadsmässiga lösningar.2  

   Vindarna nådde även Sverige. El-, post-, flyg-, tele- och järnvägsmarknaderna öppnades upp 

för konkurrerade bolag efter att Sverige varit tvungna att sanera sina statsfinanser i och med 

finanskrisen på 1990-talet. Stora besparingar och skattehöjningar genomfördes som förändrade 

det politiska landskapet i landet. Statens styrning fick nu en annan inriktning, Stig Montin och 

Mikael Granberg skriver i boken Moderna kommuner:  

Från 1991 fick kommunerna genom en ny kommunallag större frihet att forma sin 

organisation och år 1993 avskaffades de specialdestinerade statsbidragen till förmån för 

”en påse pengar” som kunde användas efter egna prioriteringar.3 

 

Sedan 1990-talet har den svenska välfärdsmodellen inte varit lika tydlig som Esping- Andersen 

förklarade. Intåget av governance- perspektivet har medfört idéer som varit ekvivalenta med 

Thatchers politiska åtgärder; att de offentliga institutionerna blivit alltför stora och var i behov 

av att reformeras till att möta en värld i ständig förändring. Kommunallagen från 1991 och 

                                                           
1 Esping-Andersen, Gøsta, The three worlds of welfare capitalism, Polity, Cambridge, 1990, s. 27, 73, 75 
2 Se The Welfare State Was a Boon To Mrs. Thatcher om hennes syn på statligt ägda, ’socialistiska’, företag. Se 

Viewpoints: How did Margaret Thatcher change Britain och Margaret Thatcher: one policy that led to more 

than 50 companies being sold or privatised om hennes privatisering av statliga företag.  
3 Montin, Stig & Granberg, Mikael, Moderna kommuner, 4., [aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2013, s. 15 
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exempelvis New Public Management4 är två typfall på hur välfärdsstaten till viss del har blivit 

reformerad. Om omställningen har blivit mer anpassad till att efterlikna marknadsprocesser; i 

vilken utsträckning har det blivit gällande för hela välfärdssamhället?  

   En central skiljelinje mellan de olika välfärdsmodellerna var synen på de socialt utsatta. Den 

socialdemokratiska modellen förordade omfattande ekonomiska omfördelningar till de fattiga 

medans liberalerna ansåg att kapitalismens möjlighet att skapa välstånd skulle vara tillräckligt. 

Bidragstagande var, enligt dåtidens liberaler, likställt med en uppmuntran av ett moraliskt 

degenererat tankesätt. Istället för omfattande statliga direktiv, riktad till att sörja för de fattiga, 

främjade liberalerna välgörenhet eller privata försäkringar. Det vill säga; ett aktivt 

civilsamhälle. Detta eftersom arbetet inte påverkade marknadsprocessen genom statliga 

iblandningar i den.5 Något som skulle försvåra ekonomins möjlighet till ett ökat välstånd 

menade liberalerna.  

   Samtidigt hade den konservativa välfärdsmodellen snarlika utgångspunkter. I Tyskland hade 

staten historiskt sett haft täta anknytningar till korporativism, exempelvis genom statliga 

inblandningar i försäkringssystemet.6 En stor del av samhället präglades av den moraliska 

aspekten av fattigdom. Oftast var familjen den viktigaste institutionen för att klara sig igenom 

svåra perioder av svält eller misär. Men allteftersom samhället utvecklades blev kyrkan, med 

dess moraliska lära om korporativistisk välfärd, främst genom Rerum Novarum (1891) och 

Quadrogesimo Anno (1931), en viktig del i fattigvården. Den katolska socialläran utvecklades 

snart som en del av välfärden och blev en viktig aktör i det konservativa Tyskland.7 

   Med premissen att utlokalisera statliga institutioner till flera aktörer, kan dess teoretiska 

innebörd analyseras och appliceras på civilsamhällets sociala arbete idag? Det vill säga; skulle 

en ökad efterfråga på civilsamhällets sociala institutioner tyda på en konsekvens av att 

välfärdssamhällets egna institutioner har blivit mer pluralistiska i sitt förhållningssätt gentemot 

andra aktörer? Kan en analys, grundat i empiri och teori, diskutera en möjlig förskjutning av 

Esping- Andersens typ av välfärdsstat?  

 

 

                                                           
4 Ett samlingsbegrepp vars innebörd handlar om att omforma den offentliga sektorns styrning till att mer likna 

målsättningen inom det privata näringslivet.  
5 Esping-Andersen, Gøsta, 1990, s.43 
6 Esping-Andersen, Gøsta, 1990, s.27 
7 Esping-Andersen, Gøsta, 1990, s. 38, 40 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om civilsamhällets roll inom det sociala arbetet tyder på 

att Sverige går mot en mer liberal- eller konservativ välfärdsstat. Därtill även undersöka om 

Frälsningsarméns sociala arbete i likhet med motsvarande statliga institutioner har påverkat den 

välfärdsmodell som Esping- Andersen tillämpade på Sverige i början av 1990-talet.  

   För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor formulerats: 

1) Har efterfrågan på Frälsningsarméns arbete utvecklats över tid?   

2) Hur kan detta hänga samman med en förändring i statens välfärdsmodell? 

3. Bakgrund  

För att få en bättre förståelse för det sociala arbetet i Sverige kommer här en kort redogörelse 

om dess historia. Syftet är att kontextualisera dess historiska innebörd till den nuvarande 

diskursen i analysen.  

3.1 Från fattigvård till socialhjälp 

Under en lång tid i den svensk historien har kyrkan, oavsett trosinriktning, varit den institution 

som försörjt de fattiga i samhället. Även om staten rent officiellt tog över ansvaret under 1500-

talet var det fortfarande kyrkan som i praktiken som försåg de fattiga men mat och logi.  

   1642 års tiggareordning klargjorde att det huvudsakliga stödet för fattiga skulle ske genom 

lokalsamhället, men att det främst var familjen som skulle bidra till personens ’sociala 

skyddsnät’. På landet och i städerna byggdes fattigstugor för de som inte kunde försörja sig 

själva. Staten hade däremot det fulla ansvaret för hospitalen som skulle ta hand om äldre och 

sjuka.8 

   1686 års kyrkolag förtydligade försörjningsansvaret för de fattiga. Här betonades den 

frivilliga välgörenheten från byborna till de mindre bemedlade. Lagen dikterade att invånarna 

frivilligt skulle hjälpa till med att upprätta fattigstugor och att årligen bidra med ekonomisk 

hjälp ”till sin jemnchristens underhåll.”9 Under den senare delen av 1600-talet fanns det 

gemensamma fattigkassor som finansierades genom gåvor eller skatt i varje församling. Det 

var alltså samhällets och de civila organens uppgift att sörja för de fattiga. Normen och 

lagstiftningen skulle fortsätta in på 1700-talet där fattigvården till stor del var centrerad till 

lokalsamhället. Engberg skriver följande:  

                                                           
8 Engberg, Elisabeth, I fattiga omständigheter: fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken 

under 1800-talet, Umeå, 2005, s. 58 
9 Engberg, Elisabeth, I fattiga omständigheter: fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken 

under 1800-talet, s. 58 
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Sammantaget innebar 1700-talets författningar att fattigvårdsansvaret allt tydligare 

framstår som uteslutande lokalt förankrat. Det statliga ansvaret var begränsat till 

hospitalen som endast var avsedda för de individer som var mentalt sjuka eller som på 

grund av smittosamma sjukdomar inte kunde vårdas på annat sätt.10 

 

Den första samlade fattigvårdslagstiftningen kom år 1847 och skiljde sig åt gentemot tidigare 

stadgor. Den förklarade att fattigvården inte längre skulle finansieras av välgörenhet, utan 

genom en lagfäst fattigvårdsavgift som skulle skötas av sockennämnden. Effekten blev att 

särskilda fattigvårdsstyrelser växte fram i de lokala samhällena; något som var helt nytt i 

Sverige. Med denna organiska framväxt blev organisationen mer stabil; exempelvis genom 

tydliga direktiv och handfasta ekonomiska medel. Något som skulle ta sig i uttryck 1918 när en 

reformerad fattigvårdlag lagfästes. Fattigvårdsauktioner och rotegång förbjöds samtidigt som 

fattigstugorna nu istället blev regelrätta ålderdomshem. I och med lagen fick de fattiga dessutom 

överklagandemöjlighet och först 1945 fick de som tog emot fattigvård sina fulla medborgerliga 

rättigheter.  

   Systemet blev nu mer likt det vi känner till idag. 1957 var kommunerna tvungna att ansvara 

över de lokala ålderdomshemmen.11Den ersatte helt fattigvårdslagen och benämningen 

’fattigvård’ blev sedermera ’socialhjälp’. Socialtjänstlagen från 198212 blev utgångspunkten för 

den socialhjälp vi har idag. Den har sedan 1980-talet reviderats ett flertal gånger, men 

grundregeln kvarstår; det är vistelsekommunen som har ansvaret att sörja de socialt utsatta.  

3.2 Frälsningsarméns historiska framväxt 

William Booth var en brittisk predikant som grundade Frälsningsarmén. 1865 blev Booth ledare 

för organisationen och väckelsesällskapet East London Special Service Comittee. 

Organisationen försökte hjälpa prostituerade, alkoholister och småtjuvar med att hänvisa dem 

till lokala kyrkor i området. Men där blev dem inte mottagna. Booth valde då att grunda sin 

egna ”kyrka” och 1878 fick den namnet The Salvation Army. Organisationen blev uppbyggd 

efter ett militärt mönster då de kämpade mot det onda; det vill säga fattigdom, arbetslöshet, 

våld, prostitution, människohandel och odrägliga arbetsmiljöer.13 

   Redan fyra år senare höll Frälsningsarmén i Sverige sitt första möte på Östermalmstorg i 

Stockholm. Det var Hanna Ouchterlony som var ledaren för en grupp på fem personer. Hon 

hade snabbutbildats i England för att etablera en svensk gren av Frälsningsarmén. Ett år efter 

                                                           
10 Engberg, Elisabeth, I fattiga omständigheter: fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken 

under 1800-talet, s. 60 
11 Se Lagen 1956:2 om socialhjälp 
12 Se Socialtjänstlag 1980:620 
13 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s.5 
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den svenska Frälsningsarméns första möte på Östermalmstorg, 1882, utkom organisationens 

egna tidskrift Stridsropet med sitt första nummer. Frälsningsarmén hade nu etablerat sig i 

Sverige.14  

   1891 publicerade Booth sin bok In Darkest England and the way out som sedermera blev 

vägledande för organisationens sociala arbete. En av Frälsningsarméns betydande 

åstadkommande var inom tändsticksindustrin på slutet av 1800-talet. Produktionen av 

tändstickor var präglad av hälsofarliga material. Svavlet på tändstickorna tillverkades av gul 

fosfor som ofta gav arbetarna åkommor som i slutändan ledde till skelettcancer. Booth valde 

att öppna en egen tändsticksfabrik som försåg arbetarna med ljusa och rena lokaler samt att 

tillverkningen uteslöt det cancerframkallandet svavlet. Samtidigt startade han en kampanj som 

uppmuntrade konsumenterna att köpa tändstickor utan fosfor. Kampanjen lyckas så väl att 

tändstickor utan fosfor blev allmänt accepterade. Men även att Booth hade lyckats höja 

arbetarnas lön med en tredjedel. Frälsningsarmén var nu en kraft att räkna med och hade sedan 

ett antal år tillbaka etablerat sig i Sverige.15 

   Idag16 är Frälsningsarmén en omfattande organisation som är aktiv i 127 länder med 15 636 

kårer, 1 174 913 frälsningssoldater, 26 497 officerare, 107 918 civilt anställda samt 350 sjukhus 

och kliniker, 4 252 skolor och 3 989 hem för hemlösa, missbrukare, handikappade, ensamma 

mödrar, barn, äldre och fattiga.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Frälsningsarmén, Frälsningsarméns historia, 2017-09-28 
15 Frälsningsarmén, Frälsningsarméns historia, 2017-09-28 
16 Sifforna är från 2015. 
17 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s.5 
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4. Avgränsningar 

Materialet är en central del i uppsatsskrivandet. Utan det kan forskaren inte uppfylla syftet eller 

svara på frågeställningarna. Materialet för denna uppsats används som underlag för analysen i 

syfte att få en klar bild över hur Frälsningsarmén, som en del av civilsamhället, bidrar till 

välfärdsstatens sociala arbete.18  

   I ett senare kapitel kommer uppsatsen att gå igenom det rådande forskningsläget.  Dess 

utgångspunkt har ofta varit Svenska kyrkan. Denna uppsats bidrar med ytterligare en fallstudie, 

i syfte att förstå relevansen i Esping- Andersens teoretiska välfärdsmodeller. Orsaken till att 

uppsatsen inte undersöker Svenska kyrkans välgörenhetsarbete är att det handlar om deras 

särställning i samhället. Jag anser att de inte kan tydligt klassas som en del av civilsamhället. 

Svenska kyrkan skildes från staten så sent som den 1 januari år 2000. Men kyrkan och staten 

har fortfarande en komplex relation med varandra och är inte tillräckligt frånskilda från 

varandra för att klassas som en del av civilsamhället. Svenska kyrkan har en särskild rättighet 

via staten att inhämta sin medlemsavgift genom beskattning, eller kyrkoavgift. Något som inget 

annat samfund har rätt till. Dessutom betalar alla medborgare för begravningsavgiften, oavsett 

om personen i fråga är medlem eller inte.19 2018 fick Svenska kyrkan dessutom 460 miljoner 

kronor för ändamålet att bevara kyrkorna och dess intilliggande byggnader.20 

   Svenska kyrkan har därför en nära relation till staten som Frälsningsarmén inte har. Det är 

således problematiskt att utgå från Svenska kyrkan och härleda resultatet till civilsamhället i 

stort; eftersom organisationen till stor del har en särskild relation till staten.21  

 

 

 

                                                           
18 För att få en inblick i de material detta arbete använder sig av, se kapitel 8.”Metod”.  
19 Schulte, Fredrik, Separering av kyrkan från staten, motion 2012/13: K327, Sveriges Riksdag, 2012- 10-04 

 
21 Nyckelordet, i hänseende till uppsatsens beskrivning av centrala begrepp är ’självstyrande’. Lagerberg framför 

möjligheten att klassa Svenska kyrkan som en offentligrättslig korporation. Detta eftersom organisationen har fått 

hjälp av staten att driva in kyrkoavgiften som resulterat i att staten har en avgiftsuppbörd gentemot kyrkan. Han 

förklarar även att Svenska kyrkan har förvaltningsuppgifter som i likhet kan jämföras med myndigheter. Se 

Lagerberg, E Georg, Svenska kyrkans rättsliga ställning – offentligt, privat eller något annat: En studie av 

relationsförändring mellan kyrka och stat. Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 

2003, s. 61. Sedan skulle jag heller inte argumentera för att Svenska kyrkan fortfarande är en del av staten. 

Sanningen är att organisationen kan klassas som en del av ”kvasi- civilsamhället” med bakgrund i samma 

argumentation som förts fram i kapitlet.  
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5. Teori- Public governance 

Som beskrivits ovan är den teoretiska utgångspunkten viktig för att bedriva 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Det givna ingångsvärdet, exempelvis teori, 

påverkar forskarens tolkning av materialet. Två forskare med vitt skilda teorier kan få olika 

resultat från ett gemensamt empiriskt material. Man kan tala om vilken typ av glasögon 

forskaren har när de undersöker ett visst forskningsproblem. För denna uppsats kommer public- 

governance att användas som teoretiskt perspektiv. Orsaken är förankrad i uppsatsens 

problembild; att teorin tidigare påvisat sin relevans genom handfast empiri. Jag nämnde 

exempelvis att statens styrning och effektivitet problematiserades först på 1970-talet. Orsaken 

var de högervindar som blåste in över Sverige, primärt från Storbritannien och den dåvarande 

premiärministern Margaret Thatcher. New Public Management implementerades i den 

offentliga styrningsprocessen22 som ett resultat av begreppets empiriska förankring. Det blir då 

intressant att påvisa den process som skett inom välfärdssamhället i stort. Att då välja en 

teoretisk förankring som redan är etablerad inom en särskild diskurs gör att uppsatsen får en 

tydligare röd tråd genom dess historiska kontext.  

   Begreppet har under lång tid konkretiserats till att bli synonym med termen government men 

på senare tid har begreppet problematiserats och utvecklats. Statsvetaren Anne Mette Kjær 

definierar termen på följande vis:  

The new use of governance does not point at state actors and institutions as the only 

relevant institution and actors in the authoritative allocation of values (Easton, 1965). 

They all, to some extent, focus on the role of networks in the pursuit of common goals; 

these networks could be intergovernmental or inter-organizataional (Rhodes); they could 

be transnational (Rosenau) or they could be networks of trust and reciprocity crossing 

the state-society divide (Hyden).23 

 

Termen har därför blivit mer omfattande, med särskild hänsyn till dess styrande struktur och 

organisationsformer. Från att vara centrerad till staten, government, har begreppet nu innefattat 

olika styrningsformer, governance. Det finns ett flertal teorier inom governance som förklarar 

olika relationer mellan aktörer. Guy B. Peters tillskriver fem generella utgångspunkter för 

begreppet:   

 

 

                                                           
22 Organisationsformen implementerades inte överallt men fick ett stort utrymme i diskussionen kring 

effektivisering.  
23 Kjær, Anne Mette, Governance, Cambridge, 2004, s. 3- 4 
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1. Governance refers to a complex set of institutions and actors that are drawn from but 

also beyond government.  

2. Governance recognises the blurring of boundaries and responsibilities for tackling 

social and economic issues.  

3. Governance identifies the power dependence involved in the relationships between 

institutions involved in collective action.  

4. Governance is about autonomous self- governing networks of actors.  

5. Governance recognises the capacity to get things done which does not depend on the 

power of government to command or use its authority.24 

Jag kommer endast hålla mig till en del; nämligen public governance. Därför blir alla punkter 

förutom punkt tre relevant. Utgångspunkten för denna delteori var grundat i en kritik mot att 

applicera privata styrelseformer, exempelvis NPM, på offentliga institutioner. Sedermera 

utvecklades public governance till att studera och förstå relationen mellan stat och det övriga 

samhället, det vill säga offentliga-, privata-, eller frivilliga institutioner. Dessutom bortser teorin 

att varje enskild institution ska vara fast förankrad i sin särskilda roll eller att vara horisontellt 

jämlika i relation till varandra.25 Det vill säga; delteorin påvisar förskjutningar i ansvaret ifrån 

den offentliga institution A till den privata aktören B och undersöker varför det sker. Det 

centrala här är därför ett stort fokus på hur offentliga beslut tar sig i uttryck i en tid med 

decentraliseringar och utlokaliseringar. Eftersom världen har blivit allt mer globaliserad har 

public governance blivit ett verktyg i att påvisa en utveckling där staters beslut har blivit mer 

pluralistiska till att införliva organisationer som har andra tillvägagångssätt gentemot 

framtidens utmaningar.26 Exempelvis hur den offentliga sektorn sedan en tid tillbaka har 

införlivat flera aktörer i sitt sätt att förse medborgarna med olika typer av välfärd- och 

servicetjänster. Att påvisa en möjlig förskjutning i välfärdsmodellerna, med hänsyn till att flera 

aktörer blir gällande inom sektorn, blir public governance- anknytningen central. Detta 

eftersom det är den teori vars syfte det är att belysa denna förändring. Fler aktörer blir därför 

centrala till välfärdsmodellen möjliga förskjutning.  

   Björk, Bostedt och Johansson skriver: ”Aktörer med intresse och resurser att bilda policy 

skapar relationer med varandra för att utbyta dessa resurser.”27 De menar exempelvis att statens 

                                                           
24 Peters B. Guy, Governance: ten thoughts about five propositions, International Social Science Journal, 2018, 

vol (68), s. 6 
25 Björk, Peder, Bostedt, Göran & Johansson, Hans, Governance, Lund, 2003, s. 125 
26 Investment Division of the OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs. Policy Framework for 

Investement: Users Toolkit, 2011, s. 2 
27 Björk, Peder, Bostedt, Göran & Johansson, Hans, Governance, s. 103 
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uppgifter blivit mer mångfasetterad i sin natur. Policyprocessen har därför blivit beroende av 

att inkorporera flera aktörer. Ett exempel är de omfattande skogsbränderna som inträffade i 

Sverige sommaren 2018. Där blev staten beroende av lokala aktörer som hade lokal kännedom 

om området. De blev även en viktig del i arbetet med att släcka bränderna, förse brandkåren 

med vatten och erbjuda mat samt logi. Aktörerna blev en del i det omfattande släckningsarbetet. 

I utredningen Skogsbränderna sommaren 2018 fastslår dem att:  

Aktörer inom samhällsskydd och beredskap ska arbeta för att uppnå en gemensam syn 

på vad som är skyddsvärt och för att samordna resurser vid kriser. En sådan samlad syn 

omfattar hela hotskalan och möjliga åtgärder, från förberedelser till akut hantering, 

återuppbyggnad och lärande.28 

 

Aktörerna, det vill säga individer, frivilligorganisationer och statliga institutioner blir därför 

centrala i det moderna samhällets vidsträckta åliggande. Från historiskt statligt hierarkisk 

styrelseform till ett mer vidsträckt system med en ökad andel aktörer. Exempelvis individer, 

privata organisationer samt företag som tar sig i uttryck i deras respektive policy- och 

beslutsprocess.  

   Kritiken mot governance- begreppet är frågan om ansvarsutkrävning och är förankrad i dess 

implementering. Det vill säga; kritiken mot teorin grundade sig inte på filosofiska fundament 

utan istället på konsekvensen av dess implementering i de offentliga styrelseformerna. Bortsett 

från good- governance som främjar att staten i alla lägen skall vara den ansvarige inför 

medborgarna kan ansvarsutkrävandet bli en komplex fråga. Om ansvaret blivit delegerat till 

flera aktörer, genom exempelvis utlokalisering eller statliga förordningar, kan 

incitamentsstrukturens konsekvens innebära att ansvarsutkrävandet försummas. Vem bär det 

egentliga ansvaret? Låt oss exemplifiera. Ett företag som har fått i uppdrag av kommunen att 

bidra med en särskild produkt blir ertappat med att erbjuda undermåliga tjänster. Blir diskursens 

problematisering centrerad till det enskilda företaget eller den kommunala beslutsprocessen? 

Den genomgripande teoretiska appliceringen kan därför resultera i en lång och utdragen 

tvistefråga.  

   Trots denna kritik blir den teoretiska anknytningen till analysens premiss passande eftersom 

den avser undersöka civilsamhällets sociala arbete gentemot de offentliga inrättningarna. 

Teorin används för att belysa aktörernas roll inom välfärdssamhället. Vad Esping- Andersen 

gör i sin bok The Three Worlds of Welfare Capitalism är att visa på olika typer av 

välfärdsmodeller och deras särskilda egenskaper. Samtidigt undersöker public governance- 

teorin aktörernas roll i välfärdsmodellen. Valet av teori handlar därför främst om att belysa 

                                                           
28 SOU 2019:7. Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning, Skogsbränderna sommaren 2018.  
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förändringsprocessen i enlighet med aktörernas ökade roll i välfärdsmodellen snarare än att 

tillskriva modellen ideologiska attribut som Esping- Andersen gör. Dessutom har governance- 

teorin tidigare påvisat förändringsprocessen i modellerna. Jag tänker främst på Margaret 

Thatchers politiska arv med särskild hänsyn till hennes inställning till välfärdsmodellen och 

dess påföljande politiska beslut.29Därför blir public governance- teorin lämplig. Att belysa 

förändringsprocessen med särskild hänsyn till aktörernas roll som en del av välfärdssamhället 

och därtill en utveckling från en viss välfärdsmodell till en annan. Björk, Bostedt och Johansson 

skriver: ”Det innebär att governance som analytiskt perspektiv bygger på tanken om gränsernas 

betydelse, men att perspektivet breddas för att omfatta fler koordingeringsformer.”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Se fotnot två.  
30 Björk, Peder, Bostedt, Göran & Johansson, Hans, Governance, s. 138 
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6. Centrala begrepp 

Som jag tidigare redovisat i föregående kapitel blir begreppens innebörd centrala för att 

legitimera ett resultat och därtill en slutsats. För att påvisa transparens i arbetet, vilket till stor 

del är baserat på begreppens utgångspunkter kommer här en redovisning av dess innebörd.  

   Civilsamhälle är ett begrepp som blir avgörande för uppsatsen. I ett kommittédirektiv om Ett 

stärkt och självständigt civilsamhälle (Dir. 2014:40) definieras civilsamhället på följande sätt:  

Med det civila samhällets organisationer avses här bl.a. allmännyttiga ideella föreningar 

och registrerade trossamfund samt organisationer inom den ideella sektorn och den 

kooperativa rörelsen som generellt har någon form av mer oegennyttigt uppdrag, utan att 

vara statliga eller kommunala. De är självstyrande och bedrivs ofta med en ideologisk 

medvetenhet. Till det civila samhällets organisationer hör även sociala företag och 

aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det civila samhällets 

organisationer gör det möjligt för människor att vistas och verka i alla delar av landet.31 

Med varje hänseende till civilsamhället som görs i uppsatsen kommer detta stycke vara grunden 

för ordets subjektiva ingångsvärde.  

   Fattigvård är en äldre benämning på den hjälp fattiga människor fick förr i tiden; främst från 

offentliga institutioner. Det kunde vara fattiga, äldre eller personer med ett handikapp som inte 

kunde försörja sig själva. Begreppet kan emellertid problematiseras utifrån dess historiska, och 

moderna normativa innebörd. På medeltiden i Sverige organiserades fattigvården av kyrkan; 

och trots att staten rent officiellt tog över ansvaret på 1500-talet var det fortfarande socknarna 

som i praktiken sörjde de fattiga.32 1956 omvandlades fattigvårdslagen till lagen om socialhjälp 

och från 1982 gäller socialtjänstlagen. Ordet kommer endast användas i deras historiska 

anknytning. 

   Begreppet ’socialt arbete’ är även ett komplext begrepp då de inte finns en enhällig innebörd. 

På Frälsningsarméns hemsida handlar det sociala arbetet om samtalsstöd, rådgivning, hjälp i 

kontakt med myndigheter, akut ekonomisk hjälp eller hembesök.33 Arbetets tillvägagångssätt 

är därför präglad av Frälsningsarméns egna utgångpunkt i begreppets innebörd. Men samtidigt 

finns det teoretiska bekymmer över att använda begreppet. Innebörden är ofta svår att utröna. 

Något som Maria Norén undersöker sitt arbete Vad är socialt arbete? En studie av begreppet i 

teori och praktik. Utgångspunkten är att begreppet är svårt att definiera då det ofta är beroende 

av den enskildes uppfattning om det. Uppsatsens resultat är att begreppets rätta innebörd är 

beroende av dess särskilda teoretiska anknytning. Antingen ett positivistisk eller ett 

hermeneutiskt synsätt. Norén förklarar även att den litteratur hon undersökt fastslår att det inte 

                                                           
31 Kommittédirektiv, Ett stärkt och självständigt civilsamhälle, Dir. 2014:40, 2014-03-13, s. 2 
32 Nationalencyklopedin, Fattigvård.  
33 Frälsningsarmén. Socialt arbete, Kårens sociala arbete. (u.å.) 
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finns en tydlig definition av begreppet.34 Att förklara dess reella innebörd blir därför en 

komplicerad process då det inte har tydliga ramverk där en enhällig beskrivning kan tillskrivas. 

   För att vara konsekvent med arbetets avgränsning kommer begreppets innebörd vara 

centrerad till Frälsningsarméns egna betydelse av det. Främst genom deras sociala institutioner 

som är relevanta för deras sociala arbete; matservering, akut- och stödboende för olika typer av 

insatser35, härbärgen, trygghetsboenden, sociala-, familje- och samtalscenter samt ekonomisk 

hjälp i form av presentkort eller matkassar.36 

   Välfärdsstaten ges olika definitioner och innebörder i forskningslitteraturen, i olika staters 

praktiska genomförande av välfärdsmodeller samt bland politiker med olika ideologier. En 

socialdemokrat ser välfärdsstaten som en grundpelare för samhället. En idé om att ge alla 

individer samma chans och att sörja för de som hamnat utanför samhället. En liberal hade 

snarare associerat begreppet med beroende, kontroll, ofrihet och socialism.37 Utgångspunkten 

blir därför viktig för att ge en enhällig betydelse av begreppet. Eftersom uppsatsen till stor del 

använder sig av Esping- Andersens teoretiska ramverk om välfärdsmodeller blir det därför 

lämpligt att utgå från hans egna tolkning av begreppet. Hans utgångspunkt är fokuserad på att:  

…the state’s larger role in managing and organizing the economy. In the broader view, 

therefore, issues of employment, wages, and overall macro- economic steering are 

considered integral components in the welfare- state complex. In a sense, this approach 

identifies its subject matter as the ’Keynesian welfare state’ or, if you like, ’welfare 

capitalism’.38 

 

Olika typer av välfärdsmodeller är viktiga i detta arbete. Syftet med att undersöka om 

civilsamhällets roll idag tyder på en möjlig förskjutning av Esping- Andersens svenska 

välfärdsmodeller; från den socialdemokratiska, till av en mer liberal eller konservativ karaktär. 

Eftersom hans typer är grunden för diskussionen kommer jag här redovisa hans utgångspunkter 

för respektive välfärdsmodell. Något som kommer vara uppsatsens egna premisser.  Den 

liberala välfärdsmodellen definierar han på följande vis:  

In one cluster we find the ’liberal’ welfare- state, in which means- tested assistance, 

modest universal transfers, or modest social- insurance plans predominate. Benefits cater 

mainly to a clientele of low- income, usually working- class, state dependents. In this 

model, the progress of social reform has been severely circumscribed by traditional, 

liberal work- ethic norms: it is one where the limits of welfare equal the marginal 

propensity to opt for welfare instead of work. Entitlement rules are therefore strict and 

                                                           
34 Norén, Maria, Vad är socialt arbete? En studie av begreppet socialt arbete i teori och praktik. 

Socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 2009, s 33 
35 Frälsningsarmén har stödboenden inom missbruksvården, för ungdomar, utsatta kvinnor, EU- migranter samt 

flyktingungdomar.  
36 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s. 15 
37 Se fotnot 2 
38 Esping-Andersen, Gøsta, The three worlds of welfare capitalism, s. 2 
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often associated with stigma; benefits are typically modest. In turn, the state encourages 

the market, either passively- by guaranteeing only a minimum – or actively – by 

subsidizing private welfare schemes.39 

Den konservativa välfärdsmodellen definierar Esping- Andersen på följande vis:  

But the corporatist regimes are also typically shaped by the Church, and hence strongly 

committed to the preservation of traditional family- hood. Social insurance typically 

excludes non-working wives, and family benefits encourage motherhood. Day care, and 

similar family services, are conspicuously underdeveloped; the principle of 

’subsidiarity’ serves to emphasize that the state will only interfere when the family’s 

capacity to service its members is exhausted.40 

Slutligen, den socialdemokratiska välfärdsmodellen definierar han så här:  

The third, and clearly smallest, regime- cluster is composed of those countries in which 

the principles of universalism and de- commodification of social rights were extended 

also to the new middle classes. We may call it the ’social democratic’ regime- type since, 

in these nations, social democracy was clearly the dominant force behind the social 

reform. Rather than tolerate a dualism between state and market, between working class 

and middle class, the social democrats pursued a welfare state that would promote an 

equality of the highest standards, not an equality of minimal need as was pursued 

elsewhere. This implied, first, that services and benefits be upgraded to levels 

commensurate with even the most discriminating tastes of the new middle classes; and, 

second, that equality be furnished by guaranteeing workers full participation in the 

quality of rights enjoyed by the better- off.41 

Följaktligen grundas uppsatsens definitioner i Esping- Andersens egna tolkningar utav dem. 

Detta har gjorts eftersom syftet är att undersöka om den svenska välfärdsmodellen har 

förskjutits till en mer liberal, eller konservativ typ. Att då analysera modellerna och påvisa ett 

resultat i enlighet med premissen måste det metodologiska tillvägagångssättet vara förankrad i 

en gemensam utgångspunkt, Gösta Esping- Andersens egna definitioner utav begreppen.  

 

 

 

 

                                                           
39 Esping-Andersen, Gøsta, The three worlds of welfare capitalism, s. 26- 27 
40 Esping-Andersen, Gøsta, The three worlds of welfare capitalism, s. 27 
41 Esping-Andersen, Gøsta, The three worlds of welfare capitalism, s. 27 



 

14 
 

7. Material  

Som tidigare redovisats, i kapitel 4 ”Avgränsningar”, är arbetet centrerat till Frälsningsarmén. 

I syfte att utgå från ett typfall, med målet att diskutera resultatet i anslutning till Esping- 

Andersens välfärdsmodeller.  

   Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014: 04) har överlämnat ett betänkande, Palett 

för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016: 13 till regeringen. Utredningen avser undersöka hur 

civilsamhället kan stärkas. Dels genom att nå ut till fler människor, men även genom deras 

aktiva demokratiarbete.42 Syftet med att införliva utredningen i analysen är dels att undersöka 

hur staten ser på civilsamhället idag och vilka utmaningar de står inför. Jag kommer att jämföra 

Frälsningsarméns syn på det egna bidraget med synen på civilsamhället i utredningen. Eftersom 

utredningen sträcker sig över hela civilsamhället blir diskursen kring hur staten, genom SOU- 

utredningen, ser på civilsamhällets förutsättningar och om dess framtid.  

   Det andra materialet som representerar staten är socialtjänstens utredning Hemlöshet 2017 – 

omfattning och karaktär som undersöker hemlösheten i Sverige och vad de gör för aktivt 

förhindra det. Materialet från socialstyrelsen bidrar därför till uppsatsens övergripande analys. 

Den bidrar till diskussionen om hur staten kontra civilsamhället arbetar med att hjälpa de utsatta 

i dagens samhälle. Jobbar de tillsammans med civilsamhället eller är det särskilda individer 

som söker sig till ideella verksamheter istället för offentliga institutioner? Men även frågan om 

socialstyrelsen gör tillräckligt för de särskilt utsatta, exempelvis hemlösa, så att civilsamhället 

egentligen inte behövs.  

   Varje år släpper Frälsningsarmén en årsberättelse som avser att redovisa det arbete som gjorts 

under året. Den berättar vad organisationen har arbetat med, vilka satsningar som har gjorts, 

hur deras hjälp har påverkat vardagssituationen för människor i nöd och så vidare. 

Årsberättelserna innehåller även en årsrapport vilket syftar till att redovisa deras ekonomiska 

situation. I samband med att den nya årsredovisningslagen antogs runt år 2000 blev också 

Frälsningsarmén redovisningsskyldig för all verksamhet. De relevanta dokumenten är således 

centrerade till årsredovisning för åren 2001, 2010, 2013–14 och årsberättelserna för 2015–2017. 

Det vill säga; det huvudsakliga materialet är Frälsningsarméns årsredovisningar samt 

årsberättelser över tid i syfte att undersöka organisationens förändring. 

   Årsrapporterna kommer att användas för att utröna det latenta innehållet med hänsyn till 

uppsatsens forskningsfrågor och public governance- perspektivet. Eftersom flera rapporter 

                                                           
42 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.19 
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kommer granskas är målet att påvisa en utveckling i paritet med Esping- Andersens 

välfärdsmodeller och det rådande forskningsläget. 

   Sammanfattningsvis är SOU 2016:13 och socialtjänstens utredning Hemlöshet 2017 – 

omfattning och karaktär de material som representerar statens egna skyddsnät samt i syfte att 

belysa uppsatsens perspektiv, det vill säga; public- governance. Frälsningsarméns årsrapporter 

över tid är samtidigt de material som representerar civilsamhällets sociala arbete. Syftet är att 

analysera hur deras relation tar sig i uttryck. Ifall de är ett komplement till varandra eller ifall 

det ena, i viss utsträckning, utesluter det andra.  

8. Metod 

Varje vetenskaplig uppsats kräver en metod. Syftet är inte bara centrerat kring arbetets 

tillvägagångssätt utan även att uppvisa transparens gentemot vetenskapen i sina relevanta delar; 

metod och teori.  

8.1 Systematiserande metod 

Det metodologiska tillvägagångssättet för detta arbete är ett verktyg för att uppnå studiens syfte. 

Eftersom stora delar av materialet ska systematiseras och ordnas i syfte att belysa viktiga 

idéstrukturer krävs det av uppsatsen att inneha en relevant metod som uppfyller uppsatsens 

syfte och möjliggör att forskningsfrågorna kan besvaras. Centrala begrepp och dess innebörd 

blir därför viktiga för att förstå forskningsstudier underförstådda budskap. Begrepp som 

’civilsamhälle’, ’välgörenhet’ och ’fattig’ kan vara beroende av deras särskilda tidsenliga 

innebörd. För 300-år sedan i Sverige innebar fattigdom en faktisk risk att dö av exempelvis 

hunger. Idag är innebörden en annan; att dö av hunger i Sverige 2019 får faktiskt anses vara 

föga troligt. Idéstrukturen blir därför centralt, eftersom transparens är viktigt för kontexten, men 

även för den vetenskapliga transparensen. Därför gäller det att alltid ha detta i åtanke när man 

läser olika texter som behandlar samma ämne.  

   En systematiserande textanalys handlar om att transformera en mängd material till att 

tematiskt bringa reda i materialet.43 För att genomföra detta måste forskaren genomgå flera steg. 

Det första steget handlar om att samla in material som är relevant för uppsatsens syfte, 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Frågan forskaren måste ställa sig är; varför har 

jag samlat in detta material? Vilket ändamål har jag med dessa texter? Svaret är att materialet 

är det som ger stöd för att svara på uppsatsens frågeställningar. Därför blir insamlingen av 

                                                           
43 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wons, Ann, Wängneru, Lena. Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, s. 213 
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relevant material centralt. Det gäller även för forskaren att ha en god insikt i det rådande 

forskningsläget för att veta vilket material hen ska använda.  

   Det andra steget är att placera ut datapunkter, eller koder, i materialet som blir intressanta för 

analysen. Det kan vara ord eller hela stycken. Vilka ord som forskaren väljer är helt upp till den 

enskilde, förutsatt att hen har stöd i teori och tidigare forskning. För detta arbete kan innebörden 

av ord och begrepp som ’socialt och ekonomiskt utsatta’ eller ’välgörenhet’ bli aktuella. I vilket 

kontext har ordet använts? Exempelvis historisk eller geografisk. Vilken relation har orden eller 

styckena till varandra? Finns det en tydlig röd tråd genom dina utsatta koder? Jag talar därför 

om begreppet representation. Begreppet hjälper oss att förstå hur ord representeras i särskilda 

sammanhang, exempelvis över tid. Representationen av ordet är således synonymt med 

innebörd i detta avseende. Hur uppfattar exempelvis en akademiker ett ord som ”terrorism” 

idag jämfört med för hundra år sedan? Men innebörden kan även i nutid skilja sig åt mellan 

olika människor. Hur ser exempelvis en företagare och en politiker på begrepp som ”hållbar 

tillväxt”? När de för en diskussion tillsammans kan deras egna representation, innebörd, vara 

vitt åtskilda. Vilka röster det är som förs fram blir därför centrala i metoden eftersom det är den 

enskilde som framför en egen representation utav begreppet.44  

   För att förstå deras relation mellan varandra måste forskaren därför tematisera. Vi undersöker 

den övergripande förbindelsen mellan koderna (idéstrukturer) genom vår undersökning av det 

latenta innehållet. Något som blir baserat på våra ingångsvärden, exempelvis teorier.45 I detta 

arbete är min utgångspunkt public- governance och de koder jag har valt att förmedla till min 

analys är stycken i det valda materialet som påvisar Frälsningsarméns sociala arbete och 

omfattning. Exempelvis deras omsättning i kronor för varje år men även stycken som belyser 

deras sociala insatser under det gångna året; såsom denna mening: ” I Sverige under 2015 var 

cirka 4500 akut hemlösa och riskerade att få tillbringa natten utan tak över huvudet.”46 Jag 

använder därför mina valda meningar (koder) för att belysa en möjlig förändringsprocess i 

Frälsningsarméns organisation över tid. Samma tillvägagångssätt, i form av att sätta ut koder, 

har jag när jag kodar materialet från SOU- utredningen och socialtjänstens utredning. 

Skillnaden är att fokuset i de två sistnämnda dokumenten skiftar till att belysa olika saker. I 

SOU- utredningen belyser kodningen relationen mellan civilsamhället och det offentliga 

institutionerna. En kod kan exempelvis vara:  

                                                           
44 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wons, Ann, Wängneru, Lena. Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, s. 217 
45 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wons, Ann, Wängneru, Lena. Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, s. 216 
46 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s. 13 
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Många organisationer tycker sig möta en kunskapsbrist hos de upphandlande 

myndigheterna. De menar att upphandlarna ofta inte har rätt kompetens för att upphandla 

komplexa sociala tjänster och göra förfrågningsunderlag som fångar de speciella 

kvaliteter som civilsamhället kan erbjuda.47 

 

Koderna från socialtjänstens utredning handlar däremot om institutionens syn på hemlöshet och 

deras arbete för att motverka det. Därför blir koder som denna viktiga för uppsatsen:  

Den näst största gruppen var personer som befann sig i akut hemlöshet, det vill säga 

hemlöshetssituation 1, med drygt 5 900 personer. Av dem var det cirka 650 personer 

som sov ute eller i offentliga utrymmen under mätveckan.”48  

 

Eftersom koderna påvisar socialtjänstens arbete mot hemlöshet blir tematiseringens syfte att få 

en klar bild över hur institutioner arbetar för att motverka det. Koderna och tematiseringen kan 

därför se annorlunda ut men syftet med den systematiserande textanalysen är att jämföra 

idéstrukturerna mellan Frälsningsarméns sociala arbete och staten, SOU- utredningen och 

socialtjänstens utredning om hemlöshet, i enlighet med public governance- perspektivet. Det 

vill säga; även om tillvägagångssättet i form av syftet bakom varje särskilda dokument skiljer 

sig åt är det övergripande syftet densamma.49 

   Metoden har även vissa avgränsningar. Framing -begreppet används för att fördjupa 

tillvägagångssättet. Det vill säga; hur är det givna problemet inramat? Hur ett problem är 

inramat kan ha effekter i de lösningar som föreslås. Omfattande begrepp som ’civilsamhälle’ 

kan genom framing -begreppet bli mer relevant genom dess rådande avgränsning. Denna del av 

metoden används ofta i syfte att påvisa aktörers centrala roll; främst i relation mellan 

’producenter’ och ’konsumenter’.50 Begreppet framing är mer aktörscentrerat än vad 

representations- begreppet är. Framing kan exempelvis påvisa ett givet narrativ en individ har 

gentemot ett särskilt objekt; exempelvis en stad. Utifrån olika narrativ kan staden porträtteras 

på olika sätt. Har staden flertal problem till en så pass grad att det påverkar gemene mans 

uppfattning om den, eller porträtteras staden i positiva ordalag? Framing- begreppet kan därför 

ta sig i uttryck inom politiken, där olika problemområden porträtteras på olika sätt beroende på 

politikerns ideologiska utgångspunkt.51 

                                                           
47 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.351 
48 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, 2017-11-15, s. 16 
49 För kännedom innehar jag dokument som visar kodningen av varje särskilda dokument. Tematiseringen 

framgår i analysen.  
50 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wons, Ann, Wängneru, Lena. Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, s. 218 
51 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wons, Ann, Wängneru, Lena. Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, s. 218 
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   Metodens tillvägagångssätt kommer fungera på olika vis. I enlighet med de exempel jag tagit 

upp kommer stycken att analyseras för att få en övergripande bild av materialet, i enlighet med 

public governance- perspektivet, frågeställningarna och syftet. Men även Esping- Andersens 

olika modeller för välfärden. Därför blir utsagorna från rapporterna viktiga om den kan påvisa 

en exempelvis liberal tendens:  

Många av civilsamhällets organisationer är långsiktiga. De har funnits länge och kan inte 

enkelt läggas ned. Organisationerna kan, jämfört med både det privata och det offentliga, 

ha större trovärdighet gentemot vissa målgrupper, och därmed ha lättare att nå fram till 

grupper av brukare som kanske har begränsat förtroende för myndigheter.52 

Sådana stycken påvisar därför statens uppfattning om civilsamhället genom utredningen. Därtill 

fungerar även stycket i enlighet med rådande teori och Esping- Andersens modell som en viktig 

del i analysen för att påvisa relationen mellan staten och civilsamhället. Detta stycke skulle 

därför klassas som mer eller mindre liberal då det påvisar vikten av välgörenhet inom 

välfärdsstaten, samtidigt som flera aktörer blir en central del i texten.53Koderna inhämtas därför 

i enlighet med Esping- Andersens premisser för olika välfärdsmodeller och formar därför 

uppsatsens analytiska fundament.  

   Dessutom kommer siffror och data att användas för att påvisa Frälsningsarméns arbete över 

tid.  Att synliggöra denna utveckling genom relevant data kommer därför bli en viktig del i 

analysen. För att tydliggöra; metoden kommer därför ta del av både en textanalys och 

jämförande statistik.  

8.1.2 Metodens för- och nackdelar 

Fördelen med en kvalitativ systematiserande textanalys är att den, med utgångspunkt i 

forskningsstudiens teoretiska ansats, tydliggör idéstrukturer i den undersökta texten. Att påvisa 

transparensen med hänsyn till den akademiska premissen är därför centralt för vetenskapens 

trovärdighet. Precis som jag nämnde i kapitel 4.1 ”Metodologiska premisser” blir 

tydliggörandet och transparensen i tillvägagångssättet grunden för att nå en hög validitet. Detta 

eftersom jag redovisar mitt egna ingångsvärde, i form av teori och metod. Men även hur jag 

bearbetar materialet.  

   Oavsett ingångsvärde är den kvalitativa systematiserande textanalysens starka sida att 

utgångspunkterna gentemot texten är oändligt många. Men även om metoden är mångfasetterad 

                                                           
52 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.356 
53 Se kapitel 1 ”Problemformulering” om liberalernas syn på socialhjälp eller Esping-Andersen, Gøsta, 1990, 

s.43 
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i form utav möjliga frågeställningar blir det även dess svaghet. För framtida läsare kan det vara 

svårt att påvisa transparensen i mitt arbete, i form av den tematiseringen som jag gör, eftersom 

omfånget inte redovisas. Det forskaren då får ha i åtanke är uppsatsens teoretiska ingångvärde; 

vilket möjliggör en granskning på ett lättare sätt då utgångspunkten för arbetet är etablerat. Om 

jag vill undersöka det sociala arbetet i Frälsningsarméns årsberättelser blir tematiseringen en 

del av den innebörd jag har utav begreppet. Den innebörden kan smalna av beroende på vem 

det är som gör undersökningen. Låt mig exemplifiera. Mitt ingångsvärde i begreppet ”socialt 

arbete” är allt från insamlingar till egna skolor. En problematik kan uppstå om en annan person 

ska undersöka mitt material med samma teoretiska ingångsvärde, men att personen i fråga 

bortser egna skolor som en del av begreppet ”socialt arbete”. Men det kan även vara så att 

innebörden under lång tid kan förändras och begreppen blir vitt åtskilda. Därav kan utmaningen 

vara att förstå undersökningens valda begrepp under den tid som uppsatsens skrevs. Precis som 

jag nämnde ovan; att ord som exempelvis ”terrorism” har en annan innebörd idag än vad det 

hade för hundra år sedan. Det är därför viktigt att vara nog med att redovisa hur forskaren tolkar 

ordet; exempelvis genom att hänvisa till en särskild encyklopedi eller bok.54 Så länge framtida 

forskare har en transparens i uppsatsens tillvägagångssätt och att forskaren själv har redovisat 

sina egna utgångspunkter för särskilda begrepp kan nackdelarna åsidosättas. Transparensen 

möjliggör därför framtida kritiska granskningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 För en redovisning om hur jag definierar mina begrepp, se kap 6 ”Centrala begrepp”. I kap 8.1.2 ”Metodens för- 

och nackdelar” redovisar jag mitt tillvägagångssätt om hur jag koder mitt valda material. För en redovisning om 

mina koder, se fotnot 38. 
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9. Forskningsöversikt 

För att påvisa uppsatsens relevans, i avseende till det rådande forskningsläget, redovisas här 

forskningen som gjorts med anknytning till Frälsningsarméns historiska framväxt och deras 

sociala arbete. Men även hur civilsamhället verkar inom och utanför välfärdsstaten. Att belysa 

den särställningen som civilsamhället har gentemot den offentliga sektorn i form av socialt 

arbete kan ses som ett komplement till välfärdsstaten. 

   Magnus Dahlstedt har varit med och tagit fram boken Förortsdrömmar: ungdomar, 

utanförskap och viljan till inkludering där de bland annat diskuterar välfärdsstatens roll i dagens 

samhälle. Men även hur det civila organisationerna har formats allteftersom samhället har 

utvecklats. För att förstå dess innebörd har Dahlstedt analyserat diskursen som fördes på 1800-

talet. Detta eftersom dåtidens industriella revolution resulterade i att stora skaror människor 

hamnade ’utanför samhället’; exempelvis East Ends i London som blev stadens fattigkvarter.55 

   Som bokens titel antyder undersöker Dahlstedt hur ett samhälle förebygger konflikter och 

utanförskap. För att analysera det genomför han en genealogisk ansats56i syfte att härleda 

diskursen till 1800-talets likvärdiga problem och dåtidens lösningar. Dess relevanta anknytning 

till detta arbete är när Dahlstedt talar om Frälsningsarmén. Grundaren av Frälsningsarmén, 

William Booth (1829–1912) förklarade krig mot den utbredda fattigdomen i England. Men att 

enbart förse de socialt utsatta med materiell trygghet var inte tillräckligt. Booth hade rötter i 

metodiströrelsen och såg nödvändigheten i att ”rädda deras själar och få dem frälsta”.57 För att 

lyckas med välgörenheten skulle det sociala arbetet präglas av bestämda order och reglementen. 

Begrepp som ’idogt arbete’, ’duglighet’, ’lydnad’, ’disciplin’ och ’gudfruktighet’ blev ledord i 

arbetet mot fattigdomen. Samhället behövde omorganiseras för att Booths tes om gemenskap 

skulle fungera. Hans visionära utopi handlade om att etablera en stadskoloni som sörjde för de 

fattiga. De som inte levde upp till de etablerade premisserna skulle bli uteslutna. Hans teoretiska 

sociala institutioner skulle således bygga på inkludering och exkludering.58 

   Dahlstedt förklarar att sedan 1970-talet när välfärdsstaten blev allt mer präglade av 

decentralisering blev de privata och frivilliga aktörerna centrala i arbetet mot fattigdom. Han 

skriver:  

…med målet att skapa social förändring, kom därmed styrningen allt mer att bygga på 

mobilisering av en rad andra, privata såväl som frivilliga aktörer. Härmed kom inte minst 

en rad frivilliga initiativ i form av ideella organisationer, sociala nätverk och lokala 

                                                           
55 Dahlstedt, Magnus (red.), Förortsdrömmar: ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping 

University, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköping, 2018, s. 216 
56 Syftar till att ifrågasätta idéer och koncept som betraktas vara självklara. 
57 Dahlstedt, Magnus (red.), Förortsdrömmar: ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, s. 206 
58 Dahlstedt, Magnus (red.), Förortsdrömmar: ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, s. 207 
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eldsjälar, allt mer att framstå som ”socialpolitikens nya problemlösare”, allesammans 

placerade ”i samma överordnade domän; ’det civila samhället’”59 

Genom denna omorganisation hade statens utövande blivit decentraliserat till flera 

aktörer.60Sedan 1800-talet har arbetet med att försörja de fattiga varit uppdelat mellan flera 

aktörer, privata som offentliga. Även om det frivilliga arbetet ofta var relaterat till den kristna 

läran har dess organisationsform blivit gällande även idag. Med hänsyn till det sociala arbetet i 

dagens utanförskapsområden har olikheten i styrnings- och organisationsprocessen blivit 

utgångspunkt för en inkludering. Tesen kan tyckas vara ett paradoxalt paradigm men Dahlstedt 

förklarar att en individ som blivit exkluderad måste från början ha varit inkluderad.61 Där 

inkluderingen menas med att vara en del av ett samhälle och dess sammanhållning.  

   Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka det sociala arbetet inom civilsamhället finner jag 

det nödvändigt att redovisa tidigare forskning om en central aktör; Frälsningsarmén. Henrik 

Bååth har skrivit uppsatsen En kyrka med omfattande socialt arbete: En analys av 

Frälsningsarméns självförståelse vars övergripande syfte har varit att undersöka hur 

organisationens sociala arbete har varit förankrad i deras teologiska grund. Eftersom uppsatsens 

utgångspunkt är den teologiska institutionen vid Uppsala blir deras sociala arbete centralt för 

mitt forskningsområde. Det vill säga; den teologiska delen kommer inte redovisas i detta kapitel 

eftersom det inte är relevant för detta arbete.   

   Uppsatsens analys handlar om att undersöka organisationens arbete för social rättvisa. 

Skribenten undersöker de skrifter som redovisar kyrkans teologiska grund för socialt arbete, 

exempelvis Handboken som talar om engagemang mellan olika människor, det så kallade 

lärjungaskapsperspektivet.62 Det blir särskilt intressant, och för den delen relevant för denna 

uppsats, när författaren redovisar det arbete Frälsningsarmén gör nationellt, såväl som 

internationellt. För även om den övergripande slutsatsen är att det inte finns en tydlig koppling 

mellan organisationens teologiska grund och dess sociala arbete spelar deras insatser en 

betydande roll. Nationellt arbetar armén med stöd till utsatta människor, exempelvis genom 

familje- eller HVB-hem; men även att organisationen kan redovisa att cirka 420 000 människor 

fått hjälp av dem i Sverige. Internationellt sett har de totalt 205 000 institutioner, exempelvis 

sjukhus, hem för hemlösa, skolor och äldrevård. Under 2016 gjorde de 18,3 miljoner 

                                                           
59 Dahlstedt, Magnus (red.), Förortsdrömmar: ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, s. 215 
60 Dahlstedt talar om att staten har blivit mer decentraliserad i sitt utövande men lyfter inte in public governance- 

perspektivet.  
61 Dahlstedt, Magnus (red.), Förortsdrömmar: ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, s. 219 
62 Bååth, Henrik, En kyrka med omfattande socialt arbete: En analys av Frälsningsarmén självförståelse, Uppsala 

universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska 

institutionen, Kyrko- och missionsstudier, Kyrkovetenskap, 2018, s. 28 
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hjälpinsatser.63 Bååth påvisar därför att Frälsningsarmén sociala arbete är omfattande och har 

en betydande roll i samhället.   

   På den internationella arenan har en hel del forskning gjorts. Charlotte Fridolfsson och 

Ingemar Elanders arbete Faith- based Organizations and Welfare State Retrenchment in 

Sweden: Substitute or Complement? berör välgörenhetsorganisationers (NGO64, men främst 

FBO65) inverkan på välfärdsstaten. Arbetet är en del av större EU- finansierat forskningsprojekt, 

Faith-Based Organisations and Exclusions in European Cities där Sverige tillsammans med 

Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Tyskland, Turkiet och Spanien undersöker hur FBO:s 

hanterar de socialt utsatta grupperna som fallit utanför den offentliga välfärden. Främst hemlösa 

och odokumenterade individer.66   

   Deras utgångspunkt var formulerad som en fråga: Why are religious organizations of interest 

in the context of welfare states under pressure?67Deras empiri grundar sig till stor del i Svenska 

kyrkans arbete; främst genom att undersöka deras sociala insatser och sedan jämföra det med 

statliga åtgärder. Exempelvis genom att påvisa det särskilda arbetet- familjeråd, körsång, 

workshop för språkinlärning, men även religiösa ceremonier som är fundamentet inom kyrkan. 

Snarare än att undersöka Svenska kyrkan, och därtill andra icke-statliga organisationer, som en 

separat del av den statliga välfärden undersöker de organisationers roll inom välfärdsstaten.  

   Författarna pekar på kyrkans historiska anknytning till fattigvård och deras roll för samhället 

i stort. De hade i princip monopol på att sörja de fattiga under historiens gång fram till 1900-

talets början då ansvaret lades över på de statliga institutionerna. Dessa institutioner hade 

således ingen egen förankring i välgörenhetsarbete och byggde sedermera upp sina institutioner 

på ett likvärdigt sätt som kyrkan var organiserad.68  

   Syftet med deras studie var att undersöka FBO:s roll inom välfärdsstaten. Deras resultat visar 

på att samarbetet mellan kyrkan och staten, historiskt såväl som idag, är omfattande. 

Civilsamhället arbetar på områden där staten har ’misslyckats’; exempelvis stödboende för 

hemlösa.  För att summera deras slutsats skriver dem att: ”More often Swedish FBOs push the 

government to take responsibility for citizen rights, than argue themselves wanting to be the 

                                                           
63 Bååth, Henrik, En kyrka med omfattande socialt arbete: En analys av Frälsningsarmén självförståelse, s. 5 
64 Non- governmental organisation. Sv: Icke- statliga organisationer.  
65 Faith- Based Organisations. 
66 Faith-Based Organisations and Exclusion in European Cities, Cordis EU research result, European Commission, 

2010-12-10 
67 Fridolfsson, Charlotte, Elander, Ingemar, Faith-based Organizations and Welfare State Retrenchment in 

Sweden: Substitute or Complement?, Politics and Religion, 2012, vol 5(3), 634- 654, s. 648 
68 Fridolfsson, Charlotte, Elander, Ingemar, Faith-based Organizations and Welfare State Retrenchment in 

Sweden: Substitute or Complement?, 2012, 634- 654, s. 640 
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providers of Faith-based welfare services.”69 Kontentan är således att svenska FBO:s är ett 

etablerat komplement till välfärdsstaten. Något som även framgår i det resterande 

forskningsprojektet. De fastslår att medlemsländerna inom EU, och de som varit delaktiga i 

studien, måste bli mer uppmärksamma på det arbete som FBO:s bidrar med. Stater måste även 

efterlikna de organisationsformer som lyckats väl med välgörenhetsarbete och därmed bidragit 

med goda resultat till samhället i stort.70 

   Den mest närliggande uppsatsen till detta arbete är Sara Karlssons kandidatuppsats Diakoni 

och Välfärd: en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom Svenska kyrkan. Uppsatsens syfte, 

precis som titeln förklarar, är att undersöka Svenska kyrkans sociala arbete, med fokus på 

ekonomiskt stöd. Likt denna uppsats använder sig Karlsson av Esping- Andersens 

välfärdsmodeller för att påvisa kyrkans roll i samhället. Hon använder teorin för att föra en 

diskussion om vårt samhälle har förskjutits mot en mer liberal eller konservativ välfärdsmodell, 

till skillnad från den socialdemokratiska välfärdsmodell som Esping- Andersens tillskrev 

Sverige 1990.  

   En av författarens forskningsfrågor handlade om vilken typ av människor det är som söker 

sig till kyrkan. Hur förankrad är diakonins arbete gentemot välfärdssektorns verksamhet? Men 

även vilka förväntningar som ställs på diakonerna från individer, välfärdssektor och dess egna 

kyrka?71 Detta blir intressant eftersom Sverige utmärker sig väl i världen när det kommer till 

välfärdsservice. Vi har haft en tät förankring mellan stat och välfärd, men efter inträdet i EU 

har förbindelsen förändrats. Karlsson redovisar studier som påvisar att det diakonala arbetet 

idag är ett komplement till aktörerna inom den offentliga sektorn.72 

   För att svara på arbetets frågeställning har Karlsson valt att genomföra en enkätundersökning 

med cirka 200 församlingar.  

   Analysen visade att samtliga diakoner ansåg att det var kommunens ansvar att förse 

medborgarna med ekonomiskt stöd. Diakonernas stöd var ofta i form av särskilda insatser. 

Exempelvis gemenskap, krisstöd, själavård och ekonomiskt bistånd.73 Deras arbete har därför 

varit ett komplement till kommunens egna insatser. Men vart gränsen går kan ibland vara svårt 

att utröna. Karlsson skriver:  

                                                           
69 Fridolfsson, Charlotte, Elander, Ingemar, Faith-based Organizations and Welfare State Retrenchment in 

Sweden: Substitute or Complement?, 2012, 634- 654, s.643- 644 
70 Faith-Based Organisations and Exclusion in European Cities, Can faith-based organisations make a difference 

to the welfare society? European Commission, 2013-06-13 
71 Karlsson, Sara. Diakoni och Välfärd - en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom Svenska kyrkan, 

Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap, 2014, s. 1 
72 Karlsson, Sara. Diakoni och Välfärd - en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom Svenska kyrkan, s. 1 
73 Karlsson, Sara. Diakoni och Välfärd - en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom Svenska kyrkan, s. 27- 28 
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En respondent ger exempel på förväntningar från välfärdssektorn genom följande citat 

”...att man blivit hänvisad från socialtjänsten...inför jul har vi ju en topp på detta. Mycket 

ensamstående föräldrar och sådär som söker extrapengar, och det förstår man ju då, att 

dom har fått det tipset”. Diakonen upplever att det finns en förväntan från välfärdssektorn 

att diakonin ska kunna träda in i dess ställe vid perioder då trycket på välfärden är stort, 

exempelvis innan jul.74 

 

Arbetets resultat visar på att diakonin i Sverige är ett komplement till välfärden. Främst genom 

deras särskilda insatser och att kommunerna har regelverk som är avsedda att hjälpa människor 

i nöd. Skiljelinjen betonar även en kompetensskillnad mellan kommuner och kyrkan. Kyrkan 

kan erbjuda samtalsstöd i exempelvis existentiella frågor. Men även små ekonomiska bidrag, 

exempelvis till julklappar eller till familjer som inte kvalificerat sig för offentliga bidrag.75 

Därmed fastslår Karlsson att den socialdemokratiska välfärdsmodellen, etablerad av Esping- 

Andersen till stor del fortfarande råder i Sverige.76Men benämningen är inte fullt så enkel. Hon 

förklarar att en ökad efterfråga77 på socialt arbete inom civilsamhället tyder på att vi går mot en 

mer konservativ välfärdsmodell.  

   Karlssons arbete visar på att Esping- Andersens applicerade välfärdsmodell blir mer 

problematisk ju längre tiden går. Det går att utröna centrala delar i det han tillskriver en 

socialdemokratisk välfärdsmodell eftersom den fortfarande är evidensbaserad. Vi har 

fortfarande en stor offentlig sektor som förser socialt utsatta individer med råd och hjälp. Det 

är exempelvis kommunerna som har det yttersta ansvaret att hjälpa de som blir avhysta från 

sina lägenheter. Kyrkans ökade roll inom det sociala arbetet tyder på att en möjlig förskjutning 

håller på att ske. Från den socialdemokratiska modellen till en mer konservativ välfärdstyp.   

9.1 Uppsatsens bidrag till forskningen 

Tidigare forskning har berört det ämne denna uppsats ämnar skriva om. Karlssons uppsats är 

det mest relevanta arbetet. Vi använder oss båda av Esping- Andersens välfärdsmodeller och 

jämför dess empiriska förankring idag. Men det är just empirin som skiljer sig åt. Karlsson 

undersöker Svenska kyrkan och denna uppsats analyserar Frälsningsarméns arbete.78 Karlsson 

förbiser dock governance- perspektivet. Detta arbete använder det som ett perspektiv för att 

bidra till förståelsen av en eventuell förskjutning av den svenska välfärdsmodellen i relation till 

                                                           
74 Karlsson, Sara. Diakoni och Välfärd - en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom Svenska kyrkan, s. 33 
75 Karlsson, Sara. Diakoni och Välfärd - en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom Svenska kyrkan, s. 27 
76 Karlsson, Sara. Diakoni och Välfärd - en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom Svenska kyrkan, s. 26 
77 Detta genom att diakonerna själva upplever att individer har ökade förväntningar på vad de kan erbjuda dem 

för särskild hjälp, se Karlsson, Sara. Diakoni och Välfärd - en kvantitativ studie av ekonomiskt stöd inom 

Svenska kyrkan, s. 36 
78 Orsaken redovisas i kapitel 4.”Avgränsning” 
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Esping- Andersens välfärdstyper. Mitt bidrag handlar därför om att påvisa Karlssons slutsats i 

ett större kontext, om den svenska välfärdsmodellen kan ha förskjutits mot en mer konservativ 

eller liberal karaktär. För att påvisa en möjlig förskjutning i välfärdsmodellerna blir slutsatsen 

mer trovärdig desto fler uppsatser som resulterar i samma utfall. Oavsett metodologiskt 

tillvägagångssätt blir slutsatserna mer slagkraftiga eftersom den har stöd i både den egna 

analysen och tidigare forskning.  
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10. Empiri 

I detta avsnittet behandlas SOU- utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle och 

socialstyrelsens utredning Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär. Socialstyrelsens rapport 

representerar statens arbete mot fattigdom. SOU- utredningen representerar även den staten, i 

avseendet att påvisa civilsamhällets relation till staten. Avsnittet är inte en del av den primära 

analysen eftersom den utgörs av Frälsningsarméns sociala arbete. Avsnittet fungerar istället 

som ett nödvändigt komplement till analysen snarare än att vara en direkt del utav den. Detta 

eftersom statens egna utredningar blir gällande då de fungerar som en jämförelse med analysens 

centrala del, Frälsningsarméns sociala arbete.  

10.1 Palett för ett stärkt civilsamhälle 

I mars 2014 tillsatte regeringen Löfven en utredning om att underlätta civilsamhällets 

organisation och utveckling. Flera ämnessakkunniga tillsattes och utredningens referensgrupper 

bestod av flera företrädare från civilsamhället.79 Utredningens övergripande mål var att belysa 

civilsamhällets framtida utveckling i komplement till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap 

och social sammanhållning. För detta arbete kommer kapitel ”Om det civila samhället”, 

”Förslag för att värna och stärka det civila samhällets roll i demokratin och samhället”, ”Förslag 

för att underlätta civilsamhällets verksamhet” och ”Förslag för att förbättra civilsamhällets 

möjligheter att delta i offentlig upphandling” att undersökas. Orsaken är att resterande kapitel 

redovisar möjliga förbättringar inom civilsamhällets administrativa kostnad och dess 

konsekvenser. Ett område som inte är relevant för detta arbete. De berörda kapitlen lämpar sig 

väl för uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt där analysen fokuserar på att belysa det 

latenta innehållet med hänvisning till arbetets teoretiska ramverk. Det är en bidragande faktor 

till uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar. 

   Utredningens titel, Palett för ett stärkt civilsamhälle, tyder på en vilja att utöka det civila 

samhället till att nå ut till fler invånare. Den särart av individuell frihet som tar sig i uttryck 

genom organisationer ska bevaras. Verksamheterna bidrar därför med en egen röstbärare, 

opinionsbildare och demokratiskola till det övriga samhället. Den teoretiska effekten är således 

att ett ökat demokratiarbete inom civilsamhället bidrar till en ökad trovärdighet, och därmed en 

                                                           
79 Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, 

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Handikappförbunden, Hela Sverige ska leva, Ideell 

kulturallians, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Nätverket Idéburen Sektor Skåne, Riksidrottsförbundet, 

Samarbetsorgan för etniska organisation i Sverige (SIOS), SKOOPI – de arbetsintegrerande sociala företagens 

intresseorganisation, Streetgäris, Svenska Röda Korset, Svenskt Friluftsliv, Sveriges föreningar, Sveriges kristna 

råd, Ung Cancer och Unizon. Men även representanter från kommuner, landsting och 25 statliga myndigheter. Se 

SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.4,20 
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tillit, för demokratin i hela samhället.80 Utredningen, i enlighet med propositionen En politik 

för det civila samhället,81 fastslår att politiken måste främja civilsamhällets unika 

variationsrikedom i form av mångfald. Att ideella krafter med specifika kunskapsområden och 

erfarenheter bidrar till att öka civilsamhällets heterogenitet som anses vara 

värdefullt.82Politikens egna utgångspunkter för civilsamhället är: princip om självständighet 

och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, mångfald. 83 Utifrån dessa 

premisser måste politiken därför formas. 

Tabell 1.0    Antal organisationer inom det civila samhället 201384 

Juridisk form Antal organisationer Därav organisationer 

med ekonomisk 

aktivitet 

Antal 

förvärvsarbetare 

Övriga aktiebolag 2 324 1 248 40 137 

Ekonomisk förening 2 262 1 864 15 529 

BRF, 

hyreskooperativ 

29 511 22 808 5 098 

Ideella föreningar 144 827 47 635 71 694 

Samfälligheter 28 070 3 643 1 131 

Registrerade 

trossamfund 

2 337 1 296 29 256 

Övriga stiftelser och 

fonder 

21 649 13 693 23 459 

Övriga 1 236 318 4 897 

Summa 232 216 92 504 191 378 

Källa: SCB (2015) Det civila samhället 2013 – satelliträkenskaper och undersökningar, tabell 15. 

I tabellen ovan framgår det att antalet organisationer verksamma inom det civila samhället 

överstiger 230 000 stycken. Eftersom antalet är så pass stort framgår det i utredningen att de 

offentliga aktörerna ibland har svårt karaktärisera organisationer som är verksamma i 

civilsamhället. De har därför svårt med att dra en gräns om vad som kan klassas som 

”organisationer verksamma inom det civila samhället”; eller inte. Innebörden av 

                                                           
80 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.19 
81 Se Prop. 2009/10:55 
82 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.63 
83 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s. 99 
84 Det finns satelliträkenskaper för åren 2014 och 2016. Orsaken varför jag hänvisar till räkenskaper från 2013 är 

på grund av att utredningen, Palett för ett starkare samhälle, redovisar samma räkenskap. 
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”civilsamhälle” har därför medfört problem eftersom dess rätta innebörd inte tydligt nog 

redovisats.85 Det är den karaktäristiska mångfalden av organisationer inom civilsamhället som 

gör det svårt att definiera varje enskild förening. Den problematiken kan exempelvis ta sig i 

uttryck i offentliga upphandlingar. Från de civila organisationernas sida upplever de ofta att de 

stöter på kunskapsbrist hos offentliga myndigheter. Men även att det råder en brist på tilltro och 

förtroende från myndigheternas sida. En orsak tros vara att de statliga myndigheterna inte har 

tillräckligt med information om respektive organisations erfarenhet och expertisområde.86 Det 

gäller även för de krav om upphandling som parterna måste följa. Utredningen fastslår att det 

inte finns utrymme för argumentation om den särskilda organisationens87 kvalitéer i 

upphandlingen. Det kan därför bli svårt för mindre organisationer som inte tidigare har 

erfarenhet av offentliga upphandlingar att kunna etablera sig på ett visst område. Utredningen 

fastslår:  

Flera organisationer, särskilt mindre organisationer och organisationer som inte tidigare 

har erfarenhet av upphandling, beskriver att en svårighet är brister i organisationens egen 

kompetens. Upphandlingsregelverket upplevs ofta vara komplext och svårt, och 

förfrågningsunderlagen upplevs som både svårbegripliga och mycket omfattande88 

 

Trots komplexiteten i frågan framgår det att offentliga upphandlare ofta är nöjda med 

upphandlingen eftersom de många gånger ”får mycket på köpet”.89 Orsaken är bland annat att 

dessa organisationer har funnits under en så pass lång tid. Det medför att föreningarna ofta är 

långsiktiga i sitt arbete och kortsiktiga vinster förbises. Den andra orsaken är att särskilda 

verksamheter kan ha större trovärdighet gentemot en viss grupp i samhället än offentliga 

myndigheter.90 Den trovärdigheten gör det lättare för organisationen att nå ut till särskilda 

grupper och det i sig kan vara demokratiförstärkande. Tillsammans med den givna 

gemenskapen och den sociala sammanhållningen kan konsekvensen av att anlita organisationer 

inom civilsamhället vara att dels trygga föreningens fortlevnad men även att stärka demokratin. 

Detta resultat är därför i enligheten med riksdagens målbild - att målet med civilsamhället är 

                                                           
85 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.64 
86 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s. 351 
87 Utredningen specificerar inte vilka organisationer det handlar om men troligtvis är det de organisationer som 

medverkar i utredningen. Se fotnot 87.  
88 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s. 352-353 
89 2013 köpte landstingen verksamheter från ideella föreningar för en miljard kronor. Samma år köpte kommun 

verksamhet från ideella föreningar för 13,5 miljarder kronor. Den största intäkten för civilsamhället är försäljning. 

Där de samma år sålde för strax över 34 miljarder kronor. Se SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, 

Palett för ett stärkt civilsamhälle, s. 77 
90 Den legitimiteten kan ta sig i uttryck i de olika institutioner som det civila samhället råder över; exempelvis 

sjukhus, vårdcentraler och skolor.  
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att stärka det som en del av demokratin.91 Men det framgår även att civilsamhället ska vara en 

separat del i samhället. I utredningen använder de sig av en rapport som underlag, 

Framtidskommissionen,92 den fastslår bland annat att organisationer inom det civila samhället 

ska vara en serviceproducent samt en motvikt till staten och näringslivet.93,94 

10.1.1 Analys- Palett för ett stärkt civilsamhälle 

Genom utredningen, Palett för ett stärkt civilsamhälle, framgår det att politiken har ett intresse 

i det civila samhällets utveckling. Det framgår inte bara i denna utredning utan även i 

Framtidskommissionens utsago. Men utifrån kommissionens fastställande, att civilsamhället 

ska vara en motvikt till staten, blir den intressant när vi jämför med den förstnämnda 

utredningen. Den förstnämnda utredningen fastslår att civilsamhället ska vara självständigt och 

oberoende av offentlig styrning. Samtidigt söker politiken forma civilsamhället till att bli en 

demokratiskola; något som kan överföras till demokratin i samhället i stort.95 Civilsamhällets 

starka sida är deras föreningsmässiga mångfald som bland annat tar sig i uttryck i antal 

registrerade organisationer samt deras verksamhet inom skola och vård. Det väcker således två 

intressanta frågeställningar; hur ser staten på civilsamhället? Vilka utmaningar står de 

inför?96Eftersom regeringen Löfven tillsatte en utredning om att stärka civilsamhället tyder det 

på att verksamheterna inom det civila samhället inte är i enlighet med regeringens övergripande 

målbild. Det tyder därför på att relationen mellan civilsamhället och regeringen inte är 

tillräcklig. En djupare analys hade således intresserat sig i frågan om varför. Hur kommer det 

sig att regeringen anser att civilsamhället inte når sin fulla potential? Ett möjligt svar kan vara 

den problematik som aktörer inom det civila samhället stöter på när en upphandling med 

offentliga aktörer ska genomföras. Att det i nuläget är svårt för verksamheter inom 

civilsamhället att etablera sig eftersom de ofta möts av okunskap eller misstänksamhet från 

offentliga myndigheter. Men det kan även handla om den service som organisationerna erbjuder 

när de väl har etablerat sig på vissa områden i samhället. Att deras inrättande har medfört 

                                                           
91 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.206, 352-353, 356 
92 Framtidskommissionens underlagsrapport, se Harding, T, Framtidens civilsamhälle, Underlagsrapport 3 till 

Framtidskommissionen, 2013. 
93 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s. 75 
94 I SOU- utredningen hänvisar skribenterna till ett aktivt samarbete, de skriver: ” Det handlar inte om att vältra 

över välfärdens kostnader på organisationerna utan att se på vad sätt det går att finna en samverkan som skapar 

utrymme för civilsamhällets idéer och olika typer av verksamheter att kunna växa och därmed tillföra de mervärden 

som civilsamhället står för.” Se SOU 2016:13, s. 17 
95 En intressant iakttagelse är att ordet ’demokrati’ förekommer 387 gånger i utredningen. Ord som ’självständig’ 

och ’oberoende’ förekommer 47 respektive 13 gånger.  
96 Frågorna redovisades först under kapitel 7. ”Material” där syftet med de särskilda frågorna är att påvisa statens 

uppfattning om civilsamhället.  
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särskilda positiva effekter som offentliga institutioner ännu inte lyckats implementera. I 

utredningen tydliggör dem ett exempel om att vissa organisationer har större legitimitet och 

trovärdighet än offentliga inrättningar. Det har sannolikt och göra med att dessa organisationer 

har funnits under en sådan lång tid och är väl etablerade i samhället.  

   Sammanfattningsvis har uppsatsens tematisering av utredningen Palett för ett stärkt 

civilsamhälle påvisat att regeringen och dess övergripande politik har satt givna utgångspunkter 

för civilsamhället; princip om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 

öppenhet och insyn, mångfald. Men även att mervärdet av frivilliga insatser är en stärkande 

kraft för demokrati.97 Samtidigt som politiken främjar principen om självständighet och 

oberoende blir prejudikaten motsägande eftersom de aktivt redogör givna dekret för 

civilsamhällets utveckling. 

   Det andra som blir intressant för uppsatsens egna analys är den okunskap som verksamheter 

inom civilsamhället möter med offentliga aktörer när upphandlingar ska ske. Statliga 

myndigheter har även uppvisat tveksamheter gentemot aktörer inom civilsamhället. Men trots 

denna skepsis fastslår utredningen att civilsamhällets bidrag tycks vara deras egna expertis och 

legitimitet gentemot vissa särskilda grupper i samhället. Resultatet av denna legitimitet kan vara 

en ökad tilltro till givna institutioner och sedermera ett bidrag till demokratin. Civilsamhällets 

demokratiarbete är således förankrad i politikens målbild om hur organisationerna bör fungera 

i samhället i stort.  

10.2 Socialtjänstens arbete mot ekonomisk utsatthet och hemlöshet 

Socialtjänsten lyder under kommunens socialnämnd och deras arbete handlar om att 

implementera socialtjänstlagen. Hjälpinsatserna som de arbetar med fokuserar på att bistå äldre, 

missbrukare, personer med funktionsnedsättning, men även individer samt familjer med olika 

ekonomiska bidrag. För detta arbetets ändamål kommer vi att övergripande undersöka 

Socialtjänstens arbete mot hemlöshet men även deras försörjningsstöd. 

   Under 2016 genomförde Socialtjänsten en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. 

Deras metodologiska tillvägagångssätt var omfattande och innehöll bland annat intervjuer, 

granskning av kommuners webbplatser, enkätundersökningar och inventeringar av olika 

kommuners socialtjänster.98 De individer som ingår i rapporten är två särskilda grupper som 

fastslås av rapportens egna avgränsning. Den första gruppen är personer som är 18 år eller äldre, 

innehar svenskt medborgarskap alternativt tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. 

                                                           
97 SOU 2016:13. Utredning för ett stärkt civilsamhälle, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s. 99, 356 
98 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, 2017-11-15, s. 12 
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Personen i fråga ska även befinna sig i någon av Socialtjänstens fyra kategoriseringar för 

hemlöshet; akut hemlöshet, institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar 

eller eget ordnat kortsiktigt boende.99 Den andra gruppen är personer som är under 18 år och 

lever utan sina föräldrar eller ursprungsfamilj. 

   Rapportens resultat visar att cirka 30 000 personer var under 2017 hemlösa i Sverige. Andelen 

hemlösa var mestadels män och orsaken till deras situation var antingen missbruk, att inte bli 

godkänd på bostadsmarknaden eller arbetslöshet.100 Cirka 6 000 av dessa hemlösa föll under 

kategori ett; akut hemlöshet. 650 av dem sov ute eller i offentliga utrymmen. Utvecklingen har 

sedan Socialtjänstens senaste mätning 2011 varit uppåtgående för personer som befann sig i 

akut hemlöshet. Men antalet hemlösa som befunnit sig på institutioner eller stödboende, 

alternativt i ett eget kortsiktigt boende har minskat. Rapporten fastslår att: ” personer som 

placeras av socialtjänsten inom frivillig institutionsvård har minskat med 25 procent under den 

senaste tioårsperioden.”101 Men det totala omfånget av hemlösheten i Sverige kan vara svår att 

få ett grepp om eftersom rapportens tillvägagångssätt inte lyckats fånga in det stora mörkertalet. 

Det blir speciellt relevant när det handlar om EU- migranter och här blir civilsamhället roll 

betydande. Rapporten fastslår: ” I Socialstyrelsens kartläggning 2013 stod ideella verksamheter 

för mer än 90 procent av antalet hemlösa personer utan uppehållstillstånd som rapporterades 

in.”102 Arbetet med EU- migranter utgörs till stor del av idéburna organisationer, exempelvis 

Frälsningsarmén eller Stadsmissionen, i flera av de större och medelstora städerna. En 

gemensam faktor för dessa särskilda migranter var att de inte var hemlösa i sina egna 

hemländer,103 vilket försvårar processen om att implementera dessa individer i gruppen som 

hemlös i Sverige. 

   Kommunen tillsammans med Socialtjänsten har ansvaret att förse den enskilde med stöd och 

hjälp. Det kan exempelvis vara ekonomiskt bistånd men även råd och stöd i olika frågor. I 

arbetet med att förhindra avhysningar från den enskildes bostad arbetar de enligt fyra faser.  

1. Förebyggande arbete och insatser mot avhysningar. 

2. Att kunna förse den enskilda med råd vi hot om avhysning. Om avhysningen avvärjs 

ska Socialtjänsten erbjuda stöd för den enskilda i form av stöd för förebyggande av 

framtida avhysningshot. 

3. Om avhysningen verkställs ska Socialtjänsten erbjuda stöd. 

                                                           
99 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, 2017-11-15, s. 11, 13 
100 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, 2017-11-15, s. 16, 31 
101 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, 2017-11-15, s. 79-80 
102 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, 2017-11-15, s. 72 
103 Socialstyrelsen, Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, 2017-11-15, s. 72 
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4. Efter att avhysningen är genom ska Socialtjänsten erbjuda stöd med hänsyn till den 

enskildes rådande situation.104 

Faserna är i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och den uppsökande verksamheten som 

handlar om att främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden i kommunen.105 På samma 

sätt måste organisationen i enlighet med Socialtjänstförordningen (2001:937) erbjuda personer 

i nöd särskilda försörjningsstöd. Något som den enskilde själv måste ansöka om. Socialstyrelsen 

lyder under regeringens beslut om riksnorm som tas varje år. Riksnormen avgör nivån på 

försörjningsstödet som socialtjänsten varje år kan dela ut. Den senaste riksnormen fastställdes 

den 1 januari 2019 och konstaterar; riksnormen ska ta hänsyn till antal personer i hushållet, 

ålder på barn och skolungdomar, om samma barn äter lunch hemma och om de vuxna är 

ensamstående eller inte. På så vis kan beslutet innehålla stöd som täcker kostnaden för 

livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, 

förbrukningsvaror106, dagstidning och telefoner. 107 Förordningen (2001:937) fastställer inga 

fasta belopp utan tar istället hänsyn till individens särskilda omständigheter.  

10.2.1 Analys- socialtjänstens arbete mot ekonomisk utsatthet och 

hemlöshet 

I det arbete som socialtjänsten gör lägger de stor vikt i att förhindra hemlöshet. De kan 

exempelvis vara att erbjuda råd och stöd i särskilda frågor. Men deras verksamhet kan även 

vara en uppsökande roll om den enskilde finner sig i ett utsatt läge och hört av sig till 

socialtjänsten. I arbetet med hemlöshet visar siffrorna på intressant utveckling. Samtidigt som 

den akuta hemlösheten har ökat under ett flertal år har personer på stödboenden stadigt minskat 

med 25 procent under det senaste tio åren. En del i arbetet mot hemlöshet har till stor del lämnats 

över till frivillorganisationer. Det handlar främst om EU- migranter där cirka 90 procent av dem 

har fått hjälp utav ideella organisationer. Orsaken är att frågan om hemlöshet blir en komplex 

sakfråga. För socialtjänsten måste de erbjuda hjälp till de socialt utsatta individerna i deras egna 

vistelsekommuner. Men oftast är det så att EU- migranterna har ett boende i hemlandet; vilket 

försvårar processen med att hjälpa dem på ett likvärdigt sätt med de som står helt utan boende.  

   För uppsatsens särskilda ingångsvärde, public governance- anknytningen, blir det tydligt att 

skiljelinjen mellan offentliga institutioner och föreningar aktiva inom civilsamhället har fått en 

                                                           
104 Socialstyrelsen, Stöd för socialtjänst i arbetet med att förebygga avhysningar, 2017-11-11, s. 16 
105 Se 3 kap. 1, 3 § SoL. 
106 Exempelvis toalettpapper, schampo, bindor, diskmedel och så vidare.  
107 Socialstyrelsen, Riksnormen för försörjningsstöd, (u.å.), hämtad 2019-04-29 
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betydande roll. Även om arbetet med EU- migranter till stor del utgörs av ideella föreningar 

tyder det på att det sociala arbetet inom Sveriges gränser har tydliga inslag från olika delar av 

samhället.  

10.3 Frälsningsarméns sociala arbete 

Vi tror på att vårt uppdrag i första hand riktar sig mot människor som ofta hamnat lite 

utanför i samhället, och som ibland, av olika orsaker, behöver lite extra stöd och omsorg 

och ett sammanhang att höra ihop med. Med vi är också vanliga människor där den som 

ena dagen varit i behov av extra hjälp, kanske nästa dag kan vara den som sträcker ut 

handen till någon annan.108 

- Frälsningsarméns målbild, 2017 

 

I detta avsnitt kommer en redogörelse över Frälsningsarméns sociala verksamhet att redovisas. 

Redogörelsen kommer systematiskt gå igenom samtliga material som arbetet har till sitt 

förfogande; årsredovisning för åren 2001, 2010, 2013–14 och årsberättelser för åren 2015–

2017. De tidigare årsredovisningarna, den från 2001 och 2010, klargör bara i korta drag de 

sociala insatser som organisationen har gjort under årets gång. Redogörelserna blir sedermera 

mer omfattande i deras årsberättelser från 2015–2017.  

   Från årsredovisning 2001 förklarar Frälsningsarmén att de är etablerade på 150 platser i 

landet. Antingen genom kårverksamheter eller församlingar. Det framgår att Frälsningsarméns 

dåvarande fokus var hjälpa missbrukare. De hade under samma år öppnat upp ett familjecenter 

i Jönköping vars syfte var att hjälpa barn som hade föräldrar som missbrukade droger. 

Organisationen ägnade strax över 120 000 vårddygn på att hjälpa de missbrukare som behövde 

hjälp. Det mer omfattande sociala arbetet uppgick till cirka 18 000 timmar fördelat på 168 

stycken olika uppdrag. De fastslår även att frivilligarbete var något som skulle utvecklas 

eftersom hjälpen de fick var av stort värde.109 

   Årsredovisningen från 2010 visar på en intressant utveckling. På grund av en omorganisation 

som gjordes 2009 minskade personalen med ett trettiotal tjänster. Främst inom administrationen 

som en direkt följd av att fyra divisionshögkvarter på fyra platser i landet lades ned. Trots detta 

hade Frälsningsarmén genomfört omfattande sociala insatser där både intäkterna och 

kostnaderna ökade med cirka fem procent från året innan. En orsak till deras möjligheter att 

satsa på särskilda insatserna trots neddragningarna kan vara att de under 2010 tog emot många 

testamentsgåvor. Dessa gåvor var ämnade för särskilda ändamål, något som organisationen 

                                                           
108 Frälsningsarmén, Frälsningsarméns effektrapport 2017, 2017, s. 2 
109 Frälsningsarmén. Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 – 2001-12-31. 2002-05-18, s. 1-2 
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måste följa. Satsningarna redovisas mer omfattande i 2013 års redovisning. Det metodologiska 

tillvägagångssättet kan därför stärkas i det avseendet att påvisa organisationens sociala insatser. 

Det är det första materialet som redovisar organisationens institutioner, exempelvis antalet 

förskolor som drivs av Frälsningsarmén. Men även de insatser de gjort under årets gång. De 

blir särskilt intressanta eftersom organisationens främsta insatser har varit att bedriva 

behandlingshem för missbrukare, något som redan etablerades i årsredovisningen från 2001. 

Men redovisningen från 2013 innehåller mer därtill. Det är även första gången Frälsningsarmén 

öppet redovisade antal anställda; 928 personer.110 Likt redovisningen från 2013 presenterar 

organisationen sina övergripande insatser under året 2014. Eftersom ett flertal årsredovisningar 

har presenterats kan materialet i större grad påvisa en utveckling i Frälsningsarméns 

organisation; exempelvis antal anställda. 2013 redovisades organisationen att de hade totalt 928 

anställda. Under året 2014 hade antalet ökat till 1 018 personer.111 

   Till skillnad från tidigare årsredovisning började Frälsningsarméns släppa årsberättelser från 

året 2015. Dessa årsberättelser redovisar organisationens sociala insatser de genomfört under 

årets gång. Allt från internationella arbeten till integrationsarbete i Sverige. Men även 

kårverksamheter, kolloverksamheter, soppkök eller insamlingar till välgörande ändamål. Dessa 

texter möjliggör en tematisering som blir beroende av forskarens subjektiva ingångsvärde. 

Detta eftersom årsberättelserna är mer omfattande i form av text. Till skillnad från 

årsredovisningen, som är en integrerad del i årsberättelserna, blir textens nytta för detta arbete 

deras utveckling.  

   Bland det första som redovisas i årsberättelsen från 2015 handlar om hemlöshet. Under 2015 

var det cirka 4 500 hemlösa i Sverige.112 Frälsningsarméns hade under året lanserat kampanjen 

”Ta in en hemlös i vinter” med den brittiska fotografen Lee Jeffries i syfte att belysa den rådande 

problematiken. Frälsningsarmén har delat in hemlöshet i tre olika kategorier. Målgrupp ett 

handlar om att hitta stödboende för personer som är skrivna i Sverige. Målgrupp två handlar 

om att förse EU- eller tredjelandspersoner med basbehov och nödvändiga medel för dennes 

egna utveckling. De papperslösa tillhör målgrupp tre och organisationens främsta uppgift är att 

förhindra människohandel.113 För detta ändamål har Frälsningsarmén boendestöd vars syfte är 

att förse de berörda med nyttig samhällsinformation.114 

                                                           
110 Frälsningsarmén, årsredovisning för räkenskapsåret 2010, 2011-06-21, s. 1–2 
111 Frälsningsarmén, årsredovisning för räkenskapsåret 2013, 2014-06-10, s.4 
112 Denna siffra är i enlighet med socialtjänstens första kategori om hemlöshet, det vill säga akut hemlöshet. 
113 Prostitution eller arbetskraft.  
114 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s. 14 



 

35 
 

   De förklarar att det endast är ett fåtal kommuner som erbjuder akut boende för hemlösa. 

Eftersom det endast är ett fåtal kommuner som har implementerat garantin har många hemlösa 

sökt sig till att bo på offentliga utrymmen. Här har Frälsningsarmén klivit in. De erbjöd strax 

över 140 000 vårddygn/övernattningar vid deras egna institutioner under året. Det kunde 

antingen vara ungdomsboende, akutboende eller stödboende.115  

   På ett 50-tal orter i Sverige kan Frälsningsarmén förse de hemlösa med boende, mat116, kläder 

samt ett mindre ekonomiskt bistånd om det anses vara nödvändigt.117 Cirka 46 000 personer 

fick hjälp av organisationen i form av presentkort, matkassar, kläder, rekvisitioner eller annan 

ekonomisk hjälp. Frälsningsarmén har tillsammans med ett flertal producenter och butikskedjor 

försökt lösa problematiken med Sveriges överproduktion av livsmedel. Flera företag samlar in 

livsmedel till särskilda matbanker på tre orter i Sverige; Stockholm, Göteborg och Västerås. 

Från dessa matbanker fördelas maten vidare på flera olika frivilligorganisationer, däribland 

Frälsningsarmén. Under 2015 uppgick volymen mat till 26 ton till ett värde av 1,5 miljoner 

kronor; något som hjälper organisationerna med att förse människor i nöd med mat för dagen.118 

Under 2015 och 2016 etablerades ett samarbete mellan Willys-butiker och Frälsningsarmén, 

men även med ICA- butiker i Kallhäll, Västerås och Helsingborg. Båda butikskedjorna donerar 

stora mängder mat till frivillorganisationer. Under 2016 tog Frälsningsarméns tre matbanker 

emot cirka 118 000 kilogram mat; ett värde på cirka 3,9 miljoner kronor. Tack vare detta kunde 

organisationen dela ut cirka 30 000 matkassar till behövande och strax över 220 000 antal 

tillfällen där dem erbjöd mat- eller fikaserveringar.119 

   Den faktiska utvecklingen har under åren 2015–2016 minskat. Under 2015 försåg 

Frälsningsarmén behövande med 46 492 stycken presentkort, matkassar, kläder, rekvisitioner 

eller annan ekonomisk hjälp; under 2016 sjönk antalet till 41 392 stycken. Vårddygnen bland 

organisationens institutioner sjönk mellan åren 2015–2016. Från 141 379 till 131 606 

vårddygn. Vad som däremot ökade var antal serveringar, som förmodligen har att göra med de 

ökade samarbetet med matbutikerna. Från att ha försett behövande med 215 599 antal 

serveringar, främst mat eller fika, under året 2015 till 221 779 antal serveringar 2016.120 

                                                           
115 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s. 13 
116 Ett typfall är Strängnäs kår som hade cirka 1 000 besökare på deras soppluncher under 2015. På en mer nationell 

nivå genomförde Frälsningsarméns totalt 215 000 serveringar under samma år. Se Frälsningsarméns årsberättelse 

2015, 2015, s. 9, 15 
117 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s. 14 
118 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s. 29 
119 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2016, 2016, s. 17 
120 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 2015, s. 15, Frälsningsarmén. Frälsningsarméns 

årsberättelse 2016, 2016, s. 32 
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   Under 2017 var det ännu fler matbutiker och företag som skänkte livsmedel till 

Frälsningsarmén.121 Tyvärr har årsberättelserna (2015–2017) inte gått in på djupet i alla delar 

av deras sociala arbete. Vad de istället redovisar är det totala antalet institutioner de har till sitt 

förfogande i Sverige. Således kan analysen inte undersöka Frälsningsarmén enskilda sociala 

insatser. Men eftersom materialet ändå påvisar en given utveckling i deras arbete blir denne 

övergripande bild intressant för analysen. Låt oss därför undersöka deras utveckling. 

Tabell 2.0         Frälsningsarméns institutioner i Sverige122 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Soldater - - 3696 - 3467 

Civila medlemmar 928 1080 1135 - 1078 

Förskolor 4 4 4 4 4 

Boende för EU- 

migranter 

- - 1 1 1 

Härbärgen - - 5 5 4 

Stödboende inom 

missbruksvården 

1 1 9 8 7 

Kvinnoboende   1 3 3 

Stödboende för 

ungdomar 

1 1 1 1 1 

Stödboenden för 

ensamkommande 

flyktingungdomar 

1 1 1 1 1 

Utrednings- och 

behandlingshem för 

föräldrar och barn 

1 1 1 1 1 

Trygghetsboende 

för äldre 

1 1 1 1 1 

Fritidsgårdar - - 1 1 - 

Sociala-, familje- 

och samtalscenter 

- - 11 10 10 

Folkhögskola 1 1 1 1 1 

Källa: Frälsningsarmén, årsredovisning för räkenskapsåret 2013, 2014-06-10, s.1, Frälsningsarmén, 

årsredovisning för räkenskapsåret 2014, 2015-06-12, s.1, Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2015, 

2015, s. 6, Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2016, 2016, s. 6, Frälsningsarmén. Frälsningsarméns 

årsberättelse 2017, 2017, s. 7 

 

                                                           
121 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2017, 2017, s. 8 

122 Arbetet har inte kunnat förse tabellen med ett längre tidsperspektiv eftersom Frälsningsarmén först 2013 

började redovisa sina institutioner. Jämfört med Tabell 3.0 ”Frälsningsarméns omsättning i kronor, 2000-2017” 

har de sedan 2001 redovisat sin ekonomiska situation.  
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Frälsningsarméns tillväxt nådde sin kulmen 2015 med mest institutioner och flest soldater än 

något annat år som redovisas i tabellen. Trenden tycks stämma överens med organisationens 

totala omsättning.  

Tabell 3.0     Frälsningsarméns omsättning i kronor, 2000–2017. 

 

Källa: Frälsningsarmén. Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 – 2001-12-31. 2002-05-18, s. 4, 

Frälsningsarmén, årsredovisning för räkenskapsåret 2010, 2011-06-21, s. 3, Frälsningsarmén, årsredovisning för 

räkenskapsåret 2013, 2014-06-10, s.4, Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2017, 2017, s. 36 

 

Utvecklingen hos organisationens   institutioner verkar därför överlappa med deras ekonomiska 

årsomsättning.  Sedermera framgår det i de särskilda årsrapporterna eller berättelserna att 

organisationen periodvis har ekonomiska utmaningar.  I årsredovisningen från 2001 kan vi 

exempelvis utläsa:  

Den nuvarande ekonomiska situationen kräver nytänkande på en del områden. Vi står 

inför den stora utmaningen att hitta besparingar i nuvarande verksamhet samtidigt som 

vi vill skapa utrymme för vidare utveckling av arbetet bland människor. Vi vet att vi 

behövs på många områden i samhället och har tro för fortsatt stöd från allmänheten. 123 

 

 

 

                                                           
123 Frälsningsarmén. Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 – 2001-12-31. 2002-05-18, s. 2 
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10.3.1 Analys- Frälsningsarméns sociala arbete 

   Vad kan en tematisering, baserat på arbetets teoretiska ingångsvärden utröna från 

årsredovisningarna 2001, 2010, 2013 och 2014? Eftersom det relevanta innehållet124 är 

centrerat till ett fåtal sidor blir det metodologiska tillvägagångssättet att undersöka det latenta 

innehållet bristfälligt. Det vill säga; det blir svårt att utröna relevant material om 

årsredovisningar inte redovisar organisationens arbete under årets gång. De regelrätta 

årsberättelserna kommer först 2015.  

   Den övergripande informationen vi kan utröna från årsredovisningarna är att 

Frälsningsarméns egna sociala institutioner lyfts fram, deras arbete; men desto viktigare, att 

deras organisation växer i antal anställda. Med hänsyn till uppsatsens teoretiska ramverk, Public 

governance- begreppet, kan vi härleda en intressant analys. Om utbudet av Frälsningsarméns 

ökar, tyder det på en reell efterfråga av deras tjänster? Är den beroende av statens misslyckande 

i hänseende till organisationens sociala insatser? Låt oss redovisa de resterande årsberättelserna 

och återkomma till frågan.  

   Eftersom Frälsningsarméns intäkter grundar sig i gåvor, testamente, bidrag, överskott från 

klädesbutiken Myrorna, insamlingar, hyresintäkter och medlemsbidrag kan deras ekonomiska 

situation drastiskt förändras över tid. Intressant nog framgår det genom det latenta innehållet 

att organisationens institutioner är av högt värde eftersom inrättningarna, trots den ekonomiska 

nedgången mellan 2015 – 2017, till stor del blev kvar. Trots den ekonomiska nedgången från 

2015 till 2016 öppnade organisationen två nya kårverksamheter samtidigt som nedskärningar 

inom personal har gjorts. Från 997 civilt anställda 2015 till 967 antal anställda år 2016.125  

  Tidigare ställde vi en fråga; om utbudet av Frälsningsarméns sociala insatser tyder på en reell 

efterfråga av deras tjänster?  Det råder ingen tvekan om att organisationen själva arbetar för att 

hjälpa människor som på olika sätt har hamnat utanför samhället. Ett typfall var det projekt som 

Frälsningsarmén startade med den brittiske fotografen Lee Jeffries 2015 som hade i uppgift att 

hjälpa de hemlösa som inte fått tillräcklig hjälp från kommunerna. Det handlar främst om tak 

över huvudet och med organisationens tillgång till egna härbärgen blev de ett komplement till 

kommunens sociala ansvar.  Det tyder därför på att Frälsningsarméns tjänster är en betydande 

del i välfärdssamhället idag och att deras insatser verkligen tyder på en reell efterfråga.  

                                                           
124 Det irrelevanta innehållet är organisationens hela årsredovisning. Där redovisas exempelvis Frälsningsarméns 

resultat av värdepappersförvaltning, ränteintäkter, räntekostnader och så vidare. Det relevanta innehållet är därför 

centrerat till deras totala omsättning som kan påvisa en utveckling som blir relevant för arbetets syfte.  
125 Frälsningsarmén. Frälsningsarméns årsberättelse 2016, 2016, s. 36 
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11. Resultat 

Arbetets utgångspunkter har varit det material som analyserats. Inhämtningen har grundat sig i 

premissen att förse analysen med tillräckligt material för att uppfylla uppsatsens syfte. Det ena 

materialet, Statens offentliga utredningar och rapporter gjorda av Socialstyrelsen har 

representerat de statliga institutionerna med hänsyn till Esping- Andersens teoretiska ramverk 

om olika välfärdsmodeller. Frälsningsarméns egna årsredovisningar och årsberättelser har fått 

representera en särskild del inom civilsamhället som arbetar med sociala insatser. Det materialet 

är således det centrala som analyserats, det andra materialet har varit analytiska utgångspunkter 

för det faktiska materialet. Frälsningsarméns material som tar sig i uttryck i både text och data 

har båda varit centrala i att nå ett resultat. Detta eftersom den data över tid påvisar utvecklingen 

över tid samtidigt som texten har redovisat de arbete organisationen gör med hänsyn till 

exempelvis hemlöshet. Det ena tillvägagångssättet har på så vis varit beroende av varandra. Att 

utesluta det ena materialet skulle resultera i ett undermåligt resultat och därtill en felaktig 

slutsats.  

   Uppsatsen har arbetat med en systematiserande metod för att utröna det latenta innehållet i 

texterna. Kodningen och tematiseringen har genomförts i enlighet med arbetets teoretiska 

perspektiv, public governance, och med särskild hänsyn till Gösta Esping- Andersens 

teorimodell om olika välfärdsstater. Omfattningen av SOU- dokumenten, Socialstyrelsens egna 

utredningar och Frälsningsarméns årsberättelser har lämpat sig väl den valda metoden och 

arbetets teoretiska utgångspunkter. Materialen har ett brett innehåll men även en kvalitativ 

substans som skulle kunna användas för olika ändamål. Det vill säga; olika forskare med olika 

syften hade kunnat undersöka samma material och fått olika resultat. Materialet är således 

mångfasetterad. För detta arbete har en särskild hänsyn tagits till att redogöra för en diskussion 

grundat i public governance- perspektivet. Att undersöka hur staten, genom dess syn på 

civilsamhällets roll idag och utsikt för framtiden, ses som en del av samhället. Men även att 

belysa teorins centrala innehåll om ökade aktörer i hänseende till statens egna institutioner.126 

Arbetets tillvägagångssätt har varit att komma fram till ett resultat, att svara på 

forskningsfrågorna och uppnå uppsatsens syfte. Uppsatsens första fråga: Har efterfrågan på 

Frälsningsarméns arbete utvecklats över tid? kan besvaras på följande sätt. Den teoretiska 

stämpeln som Esping- Andersen satte på Sverige, att den socialdemokratiska välfärdsmodellen 

präglades av en målbild förankrad i universalism och att tillvägagångssättet var genom statliga 

direktiv och offentliga institutioner, har förändrats. Ett problemområde som blivit mer 

                                                           
126 För mer information, se kap. 5 ”Teori- Public governance”. 
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utlokaliserat till flera aktörer är frågan om hemlöshet. Utifrån Socialstyrelsens egna utredning 

var det under 2017 cirka 30 000 personer127 som var hemlösa. Även om det är socialtjänsten 

som har det yttersta ansvaret för dessa utsatta individer har Frälsningsarmén aktivt arbetat mot 

hemlöshet. Det gjorde dem efter att de insåg att alla kommuner inte har möjlighet att förse 

hemlösa individer med tak över huvudet. Organisationen kunde erbjuda cirka 140 000 

vårddygn/övernattningar för dessa individer och var därmed en påtaglig del i arbetet mot 

hemlöshet i Sverige. En intressant forskningsfråga hade varit att undersöka vilka typer av 

människor det är som söker sig till Frälsningsarmén. Detta eftersom vi har sett att de har en 

viktig roll i frågan om hemlöshet samtidigt som SOU 2016:13 fastslår att civilsamhället har en 

positiv roll i att inge förtroende för särskilda grupper i samhället. En del i det svaret kan vara 

frågan om EU- medborgare där arbetet till stor del utgörs av ideella verksamheter. Orsaken kan 

säkerligen härledas till organisationens aktiva arbete mot fattigdom och människohandel. Men 

den tydligaste skiljelinjen mellan offentligt och ideellt arbete är att cirka 90% av de hemlösa 

utan uppehållstillstånd togs om hand om av ideella organisationer. En anmärkningsvärd siffra.  

   Svaret på frågan handlar därför om att Frälsningsarmén, som en del av civilsamhället, tar en 

stor roll i att försörja de utsatta med adekvat hjälp. I enlighet med public governance- 

perspektivet har organisationen etablerat sig i frågan om samhällets sociala arbete, där Esping- 

Andersens tes om att den socialdemokratiska välfärdsmodellen utgår från omfattande statliga 

insatser genom stor offentlig sektor, har minskat i relevans till förmån för flera aktörer. Det blir 

därför intressant att undersöka uppsatsens andra fråga; Hur kan detta hänga samman med en 

förändring i statens välfärdsmodell? Den socialdemokratiska modellen förordade att staten 

skulle vara en aktiv roll i arbetet rörande socialt utsatta människor. Implementeringen skulle 

ske i enlighet med statliga institutioner och samhället skulle vila på en grund om allmän 

universalism där alla människor, oavsett klass, hade tillgång till det offentliga. I enlighet med 

svaret från fråga ett har vi sett att Frälsningsarmén har tagit en aktiv roll i frågan om hemlöshet. 

I ”Tabell 3.0 Frälsningsarméns omsättning i kronor, 2000–2017” under analysen har vi 

dessutom sett att organisationens omsättning kontinuerligt vuxit sedan år 2000. Det tyder på att 

efterfrågan på deras tjänster har ökat på samma sätt som deras intäkter vuxit. Eftersom intäkten 

är en del av omsättning kan vi därför utröna att stödet för organisationen har vuxit i samma takt. 

Detta eftersom deras intäkter till stor del kommer från egna kommersiella vinster, insamlingar 

                                                           
127 Samtidigt redovisade Frälsningsarmén att det under 2015 var cirka 4 500 hemlösa i Sverige. Orsaken bakom 

deras och Socialstyrelsens vitt skilda räkenskap har antagligen att göra med deras olika definition av begreppet 

”hemlös”. Under Socialstyrelsens kategori ”Akut hemlös” fanns det under 2017 cirka 6 000 hemlösa. Det 

överensstämmer med Frälsningsarméns uppskattning från 2015.  
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och testamentsgåvor. Det sociala arbetet är även omfattande i storlek och de är väl etablerade 

inom olika delar av samhället; allt från härbärgen till en folkhögskola.128 Men även att 

organisationen har bidragit till arbetet mot hemlöshet samt i arbetet med att förse hemlösa EU- 

medborgare och personer utan uppehållstillstånd med tak över huvudet.  

   Denna frivilliga välfärd är således mer i enlighet med Esping- Andersens liberala 

välfärdsmodell där välgörenhet är en viktig del i arbetet att försörja de fattiga. I komplement 

till arbetets teori har det liberala inslaget präglats av flera aktörer. Men det skulle vara felaktigt 

att helt och hållet fastslå att den svenska välfärdsmodellen går mot en mer liberal typ då enskilda 

delar av den har implementerats. Den teoretiska diskussionen skulle således endast kunna föras 

i enlighet med fasta riktlinjer mellan olika välfärdsmodeller. Något som blir omöjligt om den 

diskussionen ska förenas med evidensbaserad forskning. Detta eftersom verkligheten sällan är 

svart eller vit; utan istället en gråaktig färg. Översätt det till diskussionen om olika 

välfärdsmodeller och du kan finna olika liberala, konservativa eller socialdemokratiska inslag i 

alla de olika modellerna. Men att civilsamhället har tagit en roll i frågan om socialt arbete är 

förankrad i en del av den liberala välfärdsmodellen och den har påvisats som ett inslag i den 

svenska socialdemokratiska välfärdsmodellen idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Se tabell ” Tabell 2.0 Frälsningsarméns institutioner i Sverige”  
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12.Avslutande diskussion 

Arbetets analys har visat på att Frälsningsarméns sociala arbete är omfattande och verkar som 

ett komplement till de rådande offentliga välfärdsinstitutionerna. Eftersom kommunerna inte 

tycks ha tillräckliga resurser för att förse hemlösa, men även EU- migranter, med tak över 

huvudet har ideella föreningar (FBO:s) såsom Frälsningsarmén eller Stadsmissionen fått träda 

in och erbjuda hjälp. Utifrån SOU- utredningen Palett för ett stärkt samhälle ser dem att 

civilsamhället har en given roll att fylla, främst handlar det om deras inkluderande arbete för 

mångfald men även att förtroendet för föreningarna som kan vara ett led i att stärka demokratins 

legitimitet. Orsaken bakom civilsamhällets möjlighet att vara en del i att stärka demokratin 

behandlas i SOU- utredningen och de fastslår att särskilda föreningar har en given trovärdighet 

gentemot vissa grupper i samhället; exempelvis EU- migranter som nämndes tidigare i texten. 

Det tyder på att den svenska välfärdsmodellen har blivit mer mångfasetterad i enlighet med den 

liberala välfärdsmodellen. Fler aktörer har etablerat sig inom arbetet mot socialt utsatta 

människor, något som tidigare varit statens enhälliga uppgift. Men relationen är mer komplex 

än så. Utifrån SOU- utredningen och rapporterna från socialstyrelsen finns det inget direkt 

uttalande att utlokalisera särskilda välfärdsinstitutioner till civilsamhället; analysen tycks därför 

påvisa en inkrementell129 förändring i det samhälleliga klimatet. Vad SOU- utredningen faktiskt 

påvisar som en målbild är att:  

Det handlar inte om att vältra över välfärdens kostnader på organisationerna utan att se 

på vad sätt det går att finna en samverkan som skapar utrymme för civilsamhällets idéer 

och olika typer av verksamheter att kunna växa och därmed tillföra de mervärden som 

civilsamhället står för.130 

Det stärker således tesen om att de statliga välfärdsinstitutionerna genomgår en förändring i att 

inkludera och bejaka civilsamhällets egna kunskap och expertis, exempelvis i sociala frågor. 

Något som är i enlighet med tidigare forskning. Fridolfsson och Elander har i sin studie påvisat 

civilsamhällets viktiga roll i arbetet mot hemlöshet där staten har ”misslyckats” med sitt arbete. 

De fastslår att civilsamhället idag är ett komplement till välfärdsstaten. Liknande slutsats gör 

även Karlsson i sitt arbete. Hon betonar den skiljelinjen som finns mellan Svenska kyrkan och 

det övriga samhället; med särskild hänsyn till diakoni - något som inte är fullt utvecklat inom 

Sveriges kommuner. Hon fastslår att den socialdemokratiska välfärdsmodellen har blivit mer 

                                                           
129 Förändring i små steg.  
130 SOU 2016:13, s. 17 
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konservativ och liberal, eftersom det ställs ett större ansvar på individen själv att söka den hjälp 

hen behöver.131  

   Uppsatsens arbete visar på att den socialdemokratiska välfärdsmodellen som Esping- 

Andersen applicerade på Sverige under 1990-talet har fått ett större inslag av liberala tendenser. 

Detta eftersom offentliga utredningar påvisar att civilsamhället har en berättigad roll i 

samhället, men även som en del i det allmännas demokratiarbete och motvikt till staten. 

Utvecklingen har en inkrementell karaktär som ofta är förankrad i de offentliga institutionernas 

misstro mot att göra upphandlingar med föreningar som klassas som en del av civilsamhället. 

Men efter upphandlingarna är det många offentliga aktörer som är nöjda med samarbetet då 

civilsamhället har särskilda egenskaper och förtroende för vissa grupper. Ju fler offentliga 

aktörer som ser till civilsamhällets roll som en del av välfärdsservicen innebär att utvecklingen 

för organisationer som Frälsningsarmén ses som god.  

   Vidare forskning skulle gräva djupare i frågan om vilka grupper de är som söker sig till 

civilsamhället kontra de offentliga välfärdsinstitutionerna. Att påvisa skiljelinjen i samhället 

skulle kunna resultera i lärdomar som vardera institutioner skulle kunna göra i frågan om att 

stärka sin legitimitet gentemot medborgarna. Samtidigt som utvecklingen går mot att den 

svenska välfärdsmodellen har fått mer liberala inslag, och att flera aktörer har tagit en större 

roll skulle public governance- teorins främsta kritik vara utgångspunkten för en analys. Om fler 

aktörer arbetar som välfärdsproducenter, vem har det övergripande ansvaret? Blir det den 

enskilda individen, producenten eller politikern? Forskningen skulle därför bli centrerad till att 

undersöka särskilda gruppers förtroende för enskilda institutioner, privata som offentliga, och 

att tydliggöra processen kring ansvarsutkrävandet utav dem. Utvecklingen är inkrementell i sin 

natur på så vis att Frälsningsarmén, och därtill Stadsmissionen, idag tar ett stort ansvar när det 

kommer till akut hemlösa och flyktingar med att förse dem med mat och logi. Eftersom SOU- 

utredningen fastslår att civilsamhället ska vara en direkt motvikt till staten och att de har en 

särskild legitimitet gentemot särskilda grupper i samhället torde utvecklingen fortgå i samma 

riktning; det vill säga att välfärdsproducenterna från olika delar av samhället tar ett större 

ansvar, exempelvis Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén och statliga institutioner som 

socialstyrelsen för att gemensamt se till att varje individ får rätt till en värdig tillvaro. Eftersom 

utvecklingen över tid, genom jämförande statistik, påvisar att Frälsningsarméns organisation 

har tagit en större roll sedan tidigt 2000-talet genom arbetet med hemlösa, EU- migranter och 

                                                           
131 Karlsson gör ingen större utläggning om vilka aspekter av den liberala- eller den konservativa 

välfärdsmodellen som blivit mer relevanta, förutom det att individen har fått ett större ansvar. Se Karlsson, Sara. 
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flyktingar, vilket påvisats genom textanalysen, kan även metoden som använts i analysen bidra 

med att visa på en utveckling i samma riktning. Både den jämförande statistiken och texten har 

tillsammans påvisat att Frälsningsarmén som organisation har växt och att deras arbete till stor 

del är ett komplement till kommunerna i frågan om akut hemlöshet.  

   Samtidigt ska vi vara försiktiga med att dra konkreta slutsatser. Även om denna uppsats, likt 

Karlsson, Fridolfsson och Elanders arbete har påvisat att särskilda organisationer inom 

civilsamhället är en bidragande faktor till det svenska samhällets välfärd borde andra perspektiv 

även implementeras. Främst syftar jag till de politiska förändringarna som påverkar 

civilsamhället, och därtill Frälsningsarméns arbete genom dess lagliga eller ekonomiska 

premisser. Varken denna uppsats, Karlssons, Fridolfssons och Elanders arbete etablerar sin 

utgångspunkt utifrån denna problematisering och forskningen bör därför ha ett framtida fokus 

på detta område för att med säkerhet kunna dra konkreta slutsatser.  
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