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Abstract 
Matchmaking on an organisational level 

– about co-operation between municipal introduction-units and voluntary organisations 
Essay in Political Science D, by Rebecka Johansson, spring 2006 

The aim of this study is to examine co-operation between municipal introduction-units, which 

work to integrate newly arrived immigrants and refuges, and voluntary organisations in Sweden. 

The essay is a comparative case study which examines three local authorities and the main 

questions are;  

 

- Do voluntary organisations constitute a functioning co-operation partner to the 

municipal introduction-units? Are there conditions for future co-operation?   

 

The answer to the questions is that there are no, or rarely any, co-operation between voluntary 

organisations and municipal introduction-units. It is difficult to judge whether there are 

conditions for future co-operation. The theory used is interorganisational theory and it’s thesis on 

resource-dependency. According to the theory organisations need to have some kind of 

dependency towards the other organisations to be interested in co-operation. This study shows 

that the local authorities are more eager to co-operate than the voluntary organisations. Both 

types of organisations can see benefits with co-operation, but the voluntary organisations also see 

costs. The main problem for the voluntary organisations is lack of resources, both economic and 

personnel. Many organisations have too few volunteers. Both the local authorities and the 

voluntary organisations see the role of the voluntary organisations as being a complement to the 

local authorities. The local authorities are only willing to compensate the voluntary organisations 

economically for smaller costs in an eventual co-operation. In other fields such as healthcare the 

role of voluntary organisations has developed from being a voice to delivering services on 

payment from the public sector. The integration field has not reached this point, and many 

voluntary organisations are critical towards such a development as they fear losing their 

autonomy in a too close co-operation with the local authority. The local authorities want to co-

operate, but they still want to be in charge of the introduction program. 
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1. Inledning 
 

Integration målas ofta upp som en av de större utmaningarna som det svenska samhället står 

inför då migrationen ökar och stora grupper står utanför samhället. Integrationspolitiken i 

Sverige, och i många andra europeiska länder, har utsatts för kritik. Många anser att integrationen 

går för långsamt. I storstädernas förorter finns många, stora etniskt segregerade bostadsområden. 

Tiden mellan ankomsten till Sverige till inträdet på arbetsmarknaden är för de flesta alldeles för 

lång. En del lyckas aldrig ta sig in på arbetsmarknaden eller på annat sätt bli delaktiga i det 

svenska samhället. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Sverige är 17 

procent.1  Sociala kontakter mellan svenskar och utlandsfödda är många gånger så gott som 

obefintlig. Det finns människor som har bott i Sverige i över tio år men som fortfarande inte kan 

göra sig förstådda på svenska eller förstå vad som sägs på TV. En misslyckand integration är 

ödesdiger både för samhället och de enskilda individer som aldrig blir del av det. Den här 

uppsatsen har en konstruktiv utgångspunkt när den undersöker den svenska kommunala 

introduktionsverksamheten och dess möjligheter att utvecklas i samverkan med 

frivilligorganisationer. 
 

I början av februari 2006 skrev Andreas Carlgren, dåvarande generaldirektör för 

Integrationsverket, och Jens Orback, dåvarande integrationsminister, en debattartikel om 

frivilligorganisationers möjlighet att underlätta integrationen genom utvecklandet av s.k. 

mentorskapsprogram. Många frivilligorganisationer har varit mycket aktiva i att driva fram nya 

politiska beslut och verksamheter för asylsökande och människor som varit gömda. Svenska och 

internationella undersökningar visar att det finns en stark vilja hos allmänheten att aktivt delta i 

integrationsarbetet för att nyanlända snabbt ska bli delaktiga i samhället. Åtta av tio i Sveriges 

befolkning, är beredda att ”göra en insats för att hjälpa invandrare att etablera sig i det svenska 

samhället”. Det visar Integrationsverkets rapport ”Integrationsbarometer” – en rapport om 

allmänhetens inställning till integration, mångfald och diskriminering. 2  

 

                                                 
1 Integrationsverket, Rapport Integration 2005, s. 29ff., hittas även på 
http://www.integrationsverket.se/tpl/NewsPage____2988.aspx 
2 Jens Orback, Andreas Carlgren, ”Mentorer - en hjälp till ett bra liv”,  Debattartikel publicerad i Svenska 
Dagbladet 1 februari 2006.  
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Bildningsförbund, nykterhetsrörelser, kyrkor, idrottsrörelsen har under 1900-talet spelat en stor 

roll för utvecklingen av det moderna Sverige. Tanken är nu att nyanlända flyktingar och 

invandrare ska kunna knyta kontakter i frivilligorganisationernas aktiviteter för sitt fortsätta 

yrkesliv. Där kan språket utvecklas och gemenskap och sammanhang byggas i det nya hemlandet. 

Staten är beredd att ge resurser till att bygga upp en infrastruktur för mentorskap. 

Integrationsverket har för 2006 fått 6,3 miljoner kronor av regeringen att fördela till 

frivilligorganisationer för utveckling av mentorskapsprogram och andra insatser för integration.3

 

Det är kommunen som ansvarar för samhällets första insatser för integration av nyanlända 

flyktingar och invandrare som har fått uppehållstillstånd. Det görs genom den s.k. 

introduktionen. 4  Den här uppsatsen undersöker hur den kommunala introduktionen ser ut med 

avseende på just samverkan med frivilligorganisationer.  

 

Föreningslivet kan i ett mångkulturellt samhälle sägas ha två funktioner. Den ena är att driva sina 

medlemmars politiska intressen. Den andra är att bygga sociala nätverk. Den moderna 

teoribildningen om socialt kapital, framförd av amerikanska statsvetaren Robert Putnam, betonar 

föreningslivets betydelse för att bygga upp och upprätthålla sociala kontakter, bida till en 

sammanhållande normbildning och stärka människors ömsesidiga tillit för att underbygga en 

demokratisk anda hos befolkningen.5 Idén att engagera frivilligorganisationer i integrationsarbetet 

går också hand i hand med en av de senaste förvaltningstrenderna, nämligen ”governance”. 

Governance innebär samverkan över traditionella sektorsområden, både inom den offentliga 

sektorn och mellan de offentliga, privata och civila sektorerna.6  Därför utgår uppsatsen från 

governance-teori. 

 

Uppsatsen är statsvetenskapligt relevant eftersom den behandlar offentliga organiseringen. 

Dessutom är integration ett policyområde som är komplext och därför ett område som är i extra 

behov av forskning. 

 

                                                 
3 Jens Orback, Andreas Carlgren ”Mentorer - en hjälp till ett bra liv”, Debattartikel publicerad i Svenska 
Dagbladet 1 februari 2006.  
4 Integrationsverket, om introduktionen: 
http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____288.aspx#Introduktion
5 Bengtsson, Bo, Föreningsliv, makt och integration, s. 13f. 
6 Leach, m.fl., Local Governance in Britain, 2001, s. 186f. 
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1.2 Problem  

Den offentliga förvaltningen försöker hela tiden anpassa sin verksamhet och organisation till de 

problem som den anser sig ha att hantera. Under senare år tycks samhället inom många områden 

blivit mer komplext och problemen ses som mer sammansatta än tidigare. Allt fler frågor 

karaktäriseras som s.k. ”wicked issues”, frågor som inte har någon självklar lösning. Ofta råder 

det dessutom oenighet kring vad problemet egentligen består i. Integration är ett ofta nämnt 

exempel på ”wicked issues”.7  

 

Betraktar man integration som en ”wicked issue” kan man likna det vid en fråga med flera 

aspekter. Dessa behöver olika angreppssätt för att man ska komma till rätta med problemet. 

Governance ses som ett sätt att hantera dessa svåra frågor. Metoden som används är samverkan, 

vilket innebär att man angriper problemet utifrån olika områden.8 Som sagt är integration ett 

typexempel på wicked issues följaktligen är governance och samverkan det nya arbetssätt man 

valt inom många kommunala introduktionsverksamheter. 9  

 

De kommunala introduktionsverksamheterna som syftar till att introducera nyanlända invandrare 

och flyktingar till det svenska samhället har ifrågasatts på flera punkter. Olika utvärderingar pekar 

på att introduktionen inte är tillräckligt anpassad för att möta den heterogena grupp som 

nyanlända utgör. Oklara roller och de nyanländas brist på delaktighet i sin egen introduktion är 

några av de problem som uppmärksammats. Bristande samverkan mellan olika sektorer är också 

något som har upptäckts. Sedan 2001 finns därför en central överenskommelse om att utveckla 

samverkan mellan de kommunala introduktionsenheterna och olika statliga myndigheter.10 Denna 

överenskommelse har i sin tur lett till regionala och lokala överenskommelser om samverkan. 

Integrationsverket har gjort en studie11 där man undersöker hur målsättningen om ökad 

samverkan inom den kommunala introduktionen har efterlevts. Resultatet visar att även om 

samverkan generellt sett har ökat sedan 2001 så har de undersökta kommunerna kommit olika 

långt i samverkan med olika parter. Många kommuner har nu skriftliga lokala överenskommelser 

om samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Andra 

                                                 
7 Leach, m.fl., Local Governance in Britain, 2001, s. 186f. 
8 Leach, m.fl., Local Governance in Britain, 2001, s. 186f. 
9 Integrationsverket, Introduktion – men inte för alla, Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 
2003, 2004, s. 23. 
10 Arbetsmarknadsverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Skolverket samt Svenska Kommunförbundet. 
11 Integrationsverket, Introduktion – men inte för alla, Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 
2003, 2004, s. 25. 
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samarbetsparter som kan finnas är företagarföreningar, Försäkringskassan och Landstinget. 

Överenskommelserna har också betytt att samverkan formaliserats och därmed fått större 

legitimitet. I vissa fall har samverkan mellan kommunens olika enheter förbättrats.12

 

Integrationsverkets studie om samverkan mellan kommuners introduktionsverksamheter och 

andra parter ställde ingen direkt fråga om frivilligorganisationers roll. Några kommuner uppgav 

ändå att de hade ett samarbete med frivilligorganisationer. När samarbete nämndes, sades det ske 

sporadiskt. Det handlade om läxhjälp till barn, svenskundervisning till äldre och att stärka 

föräldrar i deras föräldraroll. Arbetet riktade sig också till flickor och kvinnor för att öka deras 

delaktighet i det svenska samhället. Någon kommun nämnde också att de hade kontakter med 

invandrarföreningar men att samverkan inte var någon organiserad del av introduktionen.13  

 

Bilden av introduktionsenheternas samarbete med frivilligorganisationer är tvetydig. I rapporten 

om utveckling av introduktionen från 2002 uppgav 20 av 30 kommuner att de hade ett 

regelbundet samarbete med frivilligorganisationer. I undersökningen från 2003 framgår dock att 

när ett samarbete nämns är det sporadiskt. Om kommunerna hade ansett att de har ett 

regelbundet och välutvecklat samarbete med frivilligorganisationer borde det ha kommit fram 

under samtalen. Tvetydigheten kan peka på att samarbetet med frivilligorganisationer inte är en 

integrerad del av kommunens ordinarie introduktionsverksamhet utan i första hand sker i 

projektform. Intrycket från Integrationsverkets studie är att det civila samhället nyttjas alldeles för 

lite i introduktionsarbetet, åtminstone inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet.14  

 

Fördelar som kommunerna såg med samverkan med andra myndigheter var bl.a. ”Vi inser att 

dubbelarbete sker och tittar på att vi inte dubbelarbetar” och ”Vi tar på ett annat sätt än tidigare med varandra 

i beräkningen”.15 Skulle fördelarna vara samma med ett samarbete med frivilligorganisationer eller 

har frivilligorganisationer något helt nytt att erbjuda?  

                                                 
12 Integrationsverket, Introduktion – men inte för alla, Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare 
år 2003, 2004, s. 17. 
13 Integrationsverket, Introduktion – men inte för alla, Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare 
år 2003, 2004, s. 23. 
14 Integrationsverket, Introduktion – men inte för alla, Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 
2003, 2004, s. 29. 
15 Integrationsverket, Introduktion – men inte för alla, Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare 
år 2003, 2004, s. 18. 
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Frågorna som ställs i denna uppsats är de som aldrig ställdes i Integrationsverkets rapport; Var 

kommer frivilligorganisationerna in? Finns det samarbeten mellan kommunala 

introduktionsverksamheter och frivilligorganisationer? I så fall, hur ser samarbetet ut? Om 

samarbete inte förekommer, varför gör det inte det och hur ställer sig introduktionsenheterna och 

frivilligorganisationerna sig till ett samarbete? Finns det förutsättningar för ett framtida 

samarbete? 

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka eventuell samverkan mellan kommunala 

introduktionsverksamheter och frivilligorganisationer. De övergripande frågorna är; 

 

- Utgör frivilligorganisationer en fungerande samarbetspart till kommunala 

introduktionsenheter för nyanlända invandrare och flyktingar? Finns det förutsättningar 

för framtida samverkan? 

 

De preciserade frågeställningarna är: 

 

- Finns det etablerade samarbeten mellan kommunala introduktionsenheter och 

frivilligorganisationer?  

- Finns det ett behov av resursutbyte mellan kommunala introduktionsenheter och 

frivilligorganisationer?  

- Stämmer introduktionsenheternas och frivilligorganisationernas förväntningar på 

varandra överrens? 

 

För att ett samarbete ska anses vara fungerande i den övergripande frågan krävs att det finns ett 

etablerat samarbete med frivilligorganisationer i minst två av de undersökta kommunerna. För att 

samverkan ska ha förutsättningar att fungera krävs vidare ett ömsesidigt resursutbyte och ett 

ömsesidigt beroendeförehållande. En annan förklaring till hur samverkan kan uppkomma är 
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huruvida det finns konsensus mellan organisationerna inom ett verksamhetsområde kring hur 

samverkan ska ske. 

 

För att det ska bli ett jakande svar på den första preciserade frågan krävs att över hälften av de 

undersökta kommunerna har något de kallar ett strukturerat eller etablerat samarbete med 

frivilligorganisationer. Det som avses i den tredje preciserade frågeställningen är den verksamhet 

som samarbetet handlar om och de krav organisationerna ställer på varandra.   

 

1.4 Definition 

1.4.1 ”Integration” 

Målet för introduktionsenheterna är att ta emot nyanlända på ett sådant sätt att de nyanlända får 

goda förutsättningar till integration. Det är inte helt lätt att definiera integration eftersom som det 

är ett komplext begrepp som kan innebära mycket. Man kan emellertid konstatera att mot 

bakgrund av forskning och den ledande integrationspolitiska uppfattningen ses integration på det 

etniska området som en process och ett tillstånd som har att göra med invandrade personers och 

gruppers gradvisa deltagande i det mottagande samhällets institutioner och sociala strukturer. 

Integration definieras som ett i huvudsak socialt fenomen som kan kopplas till kvaliteten på 

invandrares deltagande i olika typer av sociala relationer i mottagarsamhället. Med andra ord:  

”Integration är en process genom vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer där en 

fördelning äger rum av eftertraktade resurser (arbete, inkomster, sociala resurser, rättigheter, information).” 

 

Integration bör därför uppfattas som en mångfacetterad social företeelse med olika dimensioner. 

Av grundläggande betydelse för både samhället och invandrarna är att de nyanlända inlemmas i 

olika typer av sociala relationer som t.ex. ekonomiska relationer (arbets- och näringsliv), 

maktrelationer (byråkrati, politik) och sociala nätverk (familjen, på arbetsplatsen, i grannskapet, i 

vänskapskretsar).16  

 

                                                 
16 Diaz, Integration och indikatorer - Några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av 
indikatorer, 2004, s. 21f. 
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1.4.2 ”Samverkan” 

Begreppet samverkan är centralt i uppsatsen och kräver därför en viss reflektion. Samverkan är 

ett mycket positivt laddat politiskt honnörsord som det är korrekt att använda i olika 

sammanhang. Det gäller både i samspelet mellan kommuner, regioner, myndigheter och företag 

liksom samspelet dessa aktörskategorier emellan. Samverkan kan dels avse att skapa 

gemensamma värderingar, etablera en samsyn, dels hantera den operativa verksamheten. 

Begreppet är mycket positivt laddat och motiven för samverkan uttrycks ofta i termer av ”en mer 

rationell och effektiv verksamhet”, ”ett bättre resursutnyttjande”, ”samordningsvinster” o.s.v. 

Kommer man in på villkoren och premisserna för samarbetet falnar ofta retorikens formuleringar 

snabbt.  Vid den pratiska tillämpningen är innebörden ofta oklar. Premisserna kan skifta och 

samverkan innebär oftast både vinster och kostnader för de inblandade organisationerna.17

 

Samverkan används i denna uppsats synonymt med samarbete för att få en språklig variation.  

 

1.4.3 ”Frivilligorganisation” 

Det finns många begrepp med liknande betydelse inom detta område och det är svårt att 

avgränsa och definiera dem. Ideell sektor, frivillig sektor eller tredje sektorn är bara tre av de 

många uttryck som har använts för nästan samma sak. Uttrycken kan ses som samlande namn för 

frivilligorganisationerna och deras verksamhet samt för oavlönade insatser inom den offentliga 

sektorn.18 Enligt SOU 1993:8219 definieras en frivilligorganisation som en sammanslutning som: 

- har bildats utifrån gemensamma idéer eller intressen 

- har en viss offentlig karaktär och något slags organisatorisk form 

- kan bildas och upplösas utan beslut från någon myndighet 

- bygger på frivillig anslutning och ett personligt medlemskap i någon form 

- inte syftar till privat ekonomisk vinst 

 

Arbetsinsatserna i en frivilligorganisation kan utföras av avlönade anställda eller av oavlönade 

                                                 
17 Forslund m.fl., Region Värmland är på väg – men vart och på vilka villkor?, 2005, s. 84. 
18 Johansson, Självständiga rörelser eller kommunala underleverantörer? Ideella organisationers roll i 
välfärdssamhället, 2001. 
19 SOU 1993:82. Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt. Rapport av Socialtjänstkommitén. 
Stockholm: Fritzes. 
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frivilliga. Verksamheten kan finansieras av till exempel insamlingar eller medel från den 

offentliga sektorn. 20  

 

1.4.4 ”Resurser” 

Begreppet resurser kan definieras på en rad olika sätt. Det kan handla om allt från strikt 

ekonomiska resurser, till andra materiella resurser, till erfarenhet och kompetens samt politiska 

resurser.21 Den här uppsatsen använder ett brett resursbegrepp som kan omfatta både materiella 

och immateriella resurser. 

 

1.5 Disposition 

Nästa kapitel innehåller uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det tredje kapitlet utgör en kort 

bakgrund om vad den kommunala introduktionen innebär. Kapitel fyra är metodkapitel där bl.a. 

urvalet av de studerade organisationerna redogörs. Kapitel fem är resultatkapitel och redovisar 

svaren från intervjuerna. I kapitel sex analyseras resultatet utifrån teorin och de tre preciserade 

frågeställningarna som angavs inledningsvis. I kapitel sju presenteras slutsatsen till  

forskningsfrågorna. Därefter följer appendix och källförteckning.  

                                                 
20 Geidne, Att vara projektledare i en frivilligorganisation, 2005, s. 9f. 
21 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 191f.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

För att analysera och förstå inställningen till samverkan har jag utgått från en teoretisk ansats som 

baseras på interorganisationsteorins tes om resursberoende. Dessa två inriktningar utgör viktiga 

aspekter av det som kallas governance. Anledningen till att jag har valt denna ansats är för att 

kommuner och frivilligorganisationer är två helt olika typer av organisationer som besitter olika 

resurser och som därmed har förutsättningar att komplettera varandra.  

 

Jag har valt att använda olika litteratur för att både få en bred bild av synen på governance och 

samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Inledningsvis redogörs för governance, 

sedan presenteras interorganisationsteorin, sist beskrivs frivilligorganisationernas roll. 

 

2.1 Organisationsteori – Governance 

Den svenska förvaltningen är av tradition en sektoriserad organisation som bygger på idén att en 

medborgare får rättssäker behandling genom professionell specialisering av offentliga tjänstemän. 

Det är få som påstår att denna förvaltningsorganisation inte har varit effektiv för problemlösning 

under stora delar av 1900-talet. Men med tiden har kravet på ett mer dynamiskt och flexibelt 

arbetssätt ökat och den offentliga förvaltningsstrukturen har blivit allt mer förlegad.22 Björk, 

Bostedt och Johansson ser ett behov av att den offentliga verksamheten vågar pröva nya 

institutionella former för sin verksamhet såväl som dess inriktningar. De skriver att möjligheten 

att lösa policy problem i ett föränderligt samhälle påverkas av hur dynamiskt föränderlig den 

offentliga verksamheten är samt möjligheterna till institutionell förnyelse. De förespråkar således 

”governance”.23  

 

Det enklaste sättet att förstå governance är kanske att se på dess begreppsmässiga motsats; 

government. Till en början användes governance synonymt med government. Det var först under 

senare delen av 1990-talet som begreppen började få olika betydelse. Government hänvisar till 

formella och legalistiska politiska system och understryker statens roll och betydelse. Governance 

står för en form av kritik mot government och förordare istället en mer dynamisk organisering av 

                                                 
22 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 11f. 
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det offentliga. Idag kan governance sägas representera ett nytt analytiskt perspektiv såväl som ett 

nytt empiriskt fenomen. Synen på governence som ett nytt empiriskt fenomen kan delas upp i två 

inriktningar, som organisering och som styrning.24 Det är governance i betydelsen av interaktion 

mellan det offentliga och det civila samhället som är fokus i denna uppsats. Uppsatsen har också 

en organisationsteoretisk utgångspunkt. 

 

När Björk, Bostedt och Johansson skriver om governance utgår de från den tidiga 

organisationsteoretiska forskningen som de menar har betytt mest för framväxten av governance, 

nämligen; kontingensteori, interorganisationsteori, resursberoende och policy nätverk. De 

understryker att det inte bara är organisationsforskningen som har bidragit till framväxten av 

governance, kumulativ teoriutveckling inom policy analysen och statsvetenskapen har också varit 

viktig. Gemensamt för alla perspektiven är att de har gått från government till governance. 

Uttryckt på ett annat sätt kan teorierna sägas ha ändrat fokus från ett intresse av formella 

organisationer och hierarkisk styrning till ett intresse för informell organisering och koordinering 

mellan sektorer.25

 

 
 Källa: Björk, Peder, m.fl., Governance, s. 28. 

Rationell organisation

Contingency 
theory 

Interorganisations- 
teori

Resurs- 
beroende

Policy nätverk

Från government…

… till governance.

Organisationsteori

                                                                                                                                                         
23 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 12. 
24 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 22. 
25 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 27. 
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2.1.1 Interorganisationsteori och resursberoende 

I äldre organisationsteoretisk litteratur togs oftast ingen hänsyn till organisationers omgivning, 

eller utbytet av resurser mellan organisationer och dess omgivning. Under 1950- och 60- talen 

växte dock det som idag kallas systemteori fram. Contengency theory är ett exempel på 

systemteori och har som grundtanke att en organisation står i ett beroendeförhållande till sin 

omgivning, vilket förutsätter organisatorisk anpassning för överlevnad. Teorin utgår från att det 

inte finns ett bästa sätt för organisering, organiseringssätten behöver istället varieras beroende på 

dess omgivning.26  

 

Interorganisationsteorin är inspirerad av Contengency theory och fokuserar också på relationen 

mellan organisationer. Interorganisationsteorin studerar relationerna mellan olika organisationer, 

utbytet av resurser dem emellan och de organisatoriska arrangemang som behövs för att 

säkerställa koordinering.27 Det är idéerna om resursberoende och utbyte mellan organisationer 

som är den interorganisatoriska teorins främsta bidrag till förståelsen av interorganisatoriska 

relationer.28 Det mönster av relationer som utvecklas mellan olika organisationer anses vara ett 

resultat av (ömsesidigt) beroende mellan organisationerna.29 Föreligger däremot ömsesidigt 

oberoende mellan parterna är sannolikt intresset för samordning mycket lågt.30 Relationen inom 

och mellan organisationer är i princip alltid reciproka. Det innebär att ett visst ömsesidigt 

beroendeförhållande alltid finns, oavsett hur starka eller svaga aktörerna är i relation till varandra. 

Om man betraktar relationen mellan två parter A och B erhåller vi olika typer av 

beroendeförhållanden. Förutsättningarna för en samordning organisationerna emellan är goda när 

det föreligger ett ömsesidigt beroende, medan intresset för samordning sannolikt är lågt när det 

motsatta förhållandet råder. Är det fråga om ensidiga beroendeförhållanden är det ”vinster och 

kostnader” för parterna, som blir avgörande för eventuellt samarbete.  Även om A:s beroende av 

B endast är svagt kan man av det skälet inte tala om ett ensidigt beroendeförhållande. Det är alltid 

mer eller mindre ömsesidiga beroendeförhållanden som råder. Scharpf menar att ett mer 

funktionellt sätt att klassificera beroenden är huruvida beroendet är ”väsentligt 

symetriskt/asymmetriskt” eller ”försumbart symmetriskt”.31 Med denna ansats kan man 

                                                 
26 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 33f. 
27 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 30. 
28 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 79. 
29 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 65. 
30 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 181. 
31 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 189, med hänvisning till Scharpf; Interorganisational Policy 
Studies: Issues, Concepts and Perspectives,1978. 
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identifiera, jämföra och diskutera olika beroendeförhållanden bl.a. när det gäller den relativa 

graden av asymmetriska och symmetriska förhållanden mellan parter.32

 

Det finns flera angreppssätt som är vanliga inom interorganisationsteori, nämligen; 

intraorganisationsegenskaper, jämförelse av organisationer som samverkar, fokus på länkarna 

mellan organisationer, interorganisatoriska relationer i kontexten samt samverkansprocesser.33 

Vad denna uppsats kommer att undersöka är interorganisatoriska egenskaper. Uppsatsen 

undersöker organisationernas relationer och inställning till samverkan, framförallt i avseende på 

resursberoende. 

 

Så här förklarar Klijn resursberoende; 

“In this resource dependency model, the environment of an organisation is made up of a set of other organizations. 

Each of these controls resources such as capital, personnel, knowledge, etc. Each organisation has to interact with 

others in order to acquire the necessary resources for goal achievement and survival since no organisation can 

generate all the necessary resources on its own. The resources an organization needs depend on which goals it has set 

itself. These interdependencies create networks of organizations which interact (with each other).”34

 

Organisationers ömsesidiga beroende kan orsakas av olika faktorer. Levine och White menar att 

det finns tre huvudsakliga förklaringar. För det först är det varje organisations tillgång till faktorer 

utanför det egna verksamhetsområdet. För det andra är det en organisations mål och vilka olika 

funktioner den använder sina resurser till. För det tredje är det graden av konsensus som finns 

mellan organisationerna inom ett verksamhetsområde.35 Cook tycker att Levine och White 

definition saknar tanken om ömsesidig förstärkning och belöning. Hon menar att samverkan ofta 

handlar om resursdelning. Den som har mest makt har störst inflytande. Det påverkar också vem 

som tar initiativet till samarbete, troligen är det den organisation som är mest beroende av en 

relation. 36 Det innebär att en aktörs maktposition gentemot andra organisationer beror på hur 

viktiga aktörens resurser är eller bedöms vara för övriga aktörer.37 Koordinering mellan 

organisationer är en speciell form av koordinering eftersom relationen mellan två separata 

                                                 
32 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 190. 
33 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 68. 
34 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 83. 
35 Björk, m.fl., Governance, 2003, s.  70. 
36 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 71. 
37 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 186. 
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organisationer består av såväl konflikt som samarbete, och oftast utan någon 

auktoritetsstruktur.38  

 

Vid sidan av ett minskat resursberoende kan samverkan i nätverk eller koalitioner syfta till att 

stärka den egna organisationens positioner i framtida förhandlingar och överläggningar. Det är 

vanligt att man empiriskt skiljer mellan två typer av nätverk; uppgiftsspecifika och institutionella 

nätverk. Uppgiftsspecifika nätverk formas av oberoende aktörer, som med sina olika resurser har 

bestämt sig för att genomföra ett gemensamt projekt. Institutionella nätverk är ofta mer 

permanenta koalitioner där aktörer är mer beroende av varandra för att lösa gemensamma 

uppgifter. Ofta är relationen mellan aktörerna i den senare typen av nätverk hierarkiskt 

utformade. Framväxten av uppgiftsspecifika nätverk kan utgöra en press på den befintliga 

organisationsstrukturen och kan ses som uttryck för brister i den formella organisationen.39  

 

Avgörande för den enskilda organisationen är två faktorer: specialiseringsgrad och 

resursknapphet. De flesta organisationer i det moderna samhället är så specialiserade att de 

tvingas till ett resursutbyte med andra organisationer för att kunna existera. Resursknappheten är 

dessutom avhängig vilken funktion organisationen har i samspelet med övriga organisationer i 

omgivningen.40  

 

Det gäller att vara medveten om att omvärldsberoendet för den enskilda organisationen sällan 

eller aldrig kan uppfattas eller beskrivas i entydiga och enkla termer, snarare tvärtom. 

Resursberoendet mellan organisationer kan beskrivas på flera sätt. En infallsvinkel är att 

undersöka erhållna resursers relativa värde för mottagaren. En annan är att studera i vilken 

utsträckning de erhållna resurserna är utbytbara. Utifrån dessa perspektiv kan man undersöka 

vilka relationer som är ömsesidiga och ensidiga. Identifikation av symmetriska och asymmetriska 

relationer mellan berörda aktörer kan utgöra en av utgångspunkterna för en analys av en 

organisations omgivningsberoende. Det som karaktäriserar distinktionen mellan symmetri och 

asymmetri är beroendets styrka mellan berörda aktörer.  

 

                                                 
38 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 79. 
39 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 181. 
40 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 183f. 
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Svagheten med resursberoendeansatsen är att man riskerar att begränsa analysen till de 

spektakulära och synbara resurskategorierna.41 Problemet vid en empirisk studie är också att göra 

någon form av operationalisering av dessa relationer för ofta handlar det om svårgripbara 

egenskaper. Ett sätt är att låta de berörda parterna själva få bedöma värdet av relationer.42 

Beroendeförhållanden kan beskrivas utifrån mottagarens perspektiv. Vilket relativt värde har den 

ena organisationens resurser för den ”mottagande” organisationen?43 Precis som samverkan kan 

innebära vinster för en organisation kan samverkan också innebära kostnader. Därför är det 

också relevant att fråga vilka eventuella kostnader samverkan innebär för organisationen. 

Intervjumetoden som används i denna uppsats för att undersöka resursberoendet är att låta 

organisationerna själva beskriva hur de ser på sitt beroende till andra organisationer. Frågorna rör 

både vilka vinster och kostnader samverkan medför. Anledning till att denna metod används är 

för att organisationernas egen syn på vinster och kostnader är avgörande för hur de agerar. 

Styrkor och svagheter med intervjuer som metod presenteras i kapitel fyra. 

 

2.1.2 Frivilligorganisationers roll 

Frivillig sektorn har en viktig roll i det arbetssätt som ”governance” utgör. Dess roll har under 

senare år utvecklats i flera steg från att få bidrag från den offentliga sektorn till att snarare vara 

kontrakterande med den offentliga sektorn för att bidra med speciell service och till att nu bli 

samarbetspartner inom gemensam ”governance”. Leach och Wilson kategoriserar dessa tre olika 

relationer mellan den offentliga organisationen och den frivilliga sektorn som ”traditionellt”, 

”instrumentellt” och ”deltagardemokrati”. Alla dessa typer av relationer förekommer idag även 

om trenden går mot ökad deltagardemokrati.44  

 

Wijkström och Lundström45 menar att det under senare år har påbörjats en process som kan 

beskrivas som ”från röst till service”. Traditionellt har svenska frivilligorganisationer i huvudsak 

arbetat med att driva sakfrågor och intressepolitik, dvs. att ge frågor röst i samhällsdebatten. I 

Sverige har det traditionellt funnits ett nära samarbete mellan de stora folkrörelserna och staten. 

Under 1970-talet myntade statsvetare begreppet ”nykorporativism” för att karaktärisera detta 

styrelseskick, vilket i motsats till pluralism byggde på att staten utsåg eller legitimerade särskilda 

                                                 
41 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 184. 
42 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 187f. 
43 Sundin, Självstyrelsens paradoxer, 1997, s. 190. 
44 Björk, m.fl., Governance, 2003, s. 95. 
45 Wijkström, m.fl., Den ideella sektorn: organisationerna i det civila samhället, 2002. 
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intresseorganisationer som gavs en monopolställning när det gällde politiskt inflytande över sitt 

område.46 I början på 1990-talet påbörjades en utveckling där den ideella sektorn i ökande 

utsträckning började ägna sig åt produktion av välfärdstjänster (service). Offentliga verksamheter 

som innan 1990-talet drevs av frivilligorganisationer var vård och rehabilitering av missbrukare 

samt vuxenutbildning (folkbildning). Under 1990-talet och framåt har även barnomsorg och 

skolor tagits över/startats.47  

 

Denna förändring har även lett till nya ekonomiska förutsättningar för frivilligorganisationerna. 

Det som förut var bidrag till en organisation kan idag vara ersättning för en utförd tjänst. Detta 

gäller främst för de serviceproducerande organisationerna, men även tankesättet i 

bidragshantering till övriga organisationer har ändrats. Det som förut var ett generellt bidrag till 

en organisation, bara för att den fanns är nu ofta i form av projektbidrag, för ett speciellt, ofta 

tidsbegränsat uppdrag. Johansson48  konstaterar att bidragen till ideella organisationer tycks ha 

ökat under 1990-talet, men att även förväntningarna på att organisationerna ska delta i den lokala 

välfärdsproduktionen har ökat. Bidragen öronmärks till specifika målgrupper, aktiviteter eller 

verksamhetsformer. Enligt Jeppsson, Grassman och Svedberg kan en grov indelning av olika 

verksamheter inom den socialt inriktade frivilligsektorn göras. Den första gruppen kan betraktas 

som verksamheter och insatser som tar sin utgångspunkt i egenorganisering och självhjälp 

exempelvis handikapp-, nykterhets- och pensionärsorganisationer. Den andra inbegriper 

aktiviteter och insatser som i första hand är inriktade på att göra insatser för andra, till exempel 

humanitära organisationer. Den tredje är insatser som sker i offentliga verksamheter. Oftast är 

det större och välorganiserade organisationer som samarbetar med det offentliga, medan mindre 

organisationer ofta blir exkluderade. 49

 

Blennberger50 skiljer mellan fyra olika grundläggande relationsbestämningar som de sociala 

frivilligorganisationerna kan göra i förhållande till den offentliga sektorn. Dessa kategorier 

används för att analysera vilka intentioner en organisation har med sin verksamhet. Avantgarde 

                                                 
46 Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem, 2003, 118f. , med hänvisning till Micheletti; Civil Society and 
state relations in Sweden, ”Organisationer och svensk demokrati” i På medborgarnas villkor. En demokratisk 
infrastruktur, 1996. 
47 Wijkström, m.fl., Den ideella sektorn: organisationerna i det civila samhället, 2002. 
48 Johansson, Självständiga rörelser eller kommunala underleverantörer? Ideella organisationers roll i 
välfärdssamhället, 2001. 
49 Jeppsson Grassman, mfl., Frivilligt socialtarbete i Sverige. I medmänsklighet att hyra. Åtta forskare om ideell 
verksamhet, 1995, s 83ff. 
50 Blennberger, Erik, Begrepp och modeller, I SOU 1993:8, s 33ff. 
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innebär att en frivilligorganisation kan se sin verksamhet som ett pionjärarbete och en förelöpare 

för offentliga insatser. Målet är ofta att den offentliga sektorn ska ta över arbetet. Att vara 

komplement till den offentliga sektorn är den vanligaste rollen för sociala frivilligorganisationer. De 

kan vara komplement som parallell resurs, som extra välfärdsförstärkare eller som 

samhällsmoralisk normgivare. Organisationens verksamhet kan också ses som ett alternativ till den 

offentliga sektorn. Verksamheten skiljer sig då på något sätt från den offentliga och kan därför 

inte anses som en kompletterande parallell verksamhet. Målet kan också vara att ta över 

verksamhet från exempelvis en myndighet och kan då betecknas som en ersättning.51  

  

Traditionellt har det funnits ett nära samarbete mellan de stora folkrörelserna och staten. Under 

senare decennier har folkrörelserna tappat mark till förmån för enfråge-NGO:s. Samarbete 

mellan de stora folkrörelserna och staten har också minskat sedan 1980-talet. Samarbete mellan 

NGO:s och staten eller kommuner är inte lika självklart då deras relation är mer komplicerad.  

Rothstein menar att ett skäl till att de mindre frivilligorganisationerna har spelat en så begränsad 

roll kan vara deras ”statsvänlighet”. Istället för att avundsjukt bevaka den egna organisationens 

rätt att hantera sociala problem har de ställt sig positiva till den statliga politiken.52 En norsk 

undersökning visar att det finns en samarbetssyn och inte en konflikt syn på relationen mellan 

den offentliga sfären och det frivilliga organisationsväsendet. Samtidigt som det finns en 

samarbetssyn finns det en omfattande skepticism till att offentliga uppgifter och service ska 

överföras till frivilligorganisationer.53 Ett samarbete med stat eller kommun kan påverka och 

förändra föreningarnas identitet som kritiker och avantgardorganisationer. Lockelsen som 

frivilligorganisationer ofta ser när det gäller samarbete med stat och kommun är säkerheten det 

innebär att får utökat ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Många gånger kan ett ekonomiskt 

tillskott vara livsviktig för organisationens överlevnad.54 

 

En anledning till att det kan vara svårt att få tillstånd ett samarbete mellan den frivilliga och 

offentliga sektorn är att många myndigheter har en tradition av misstro gentemot 

frivilligorganisationer och vice versa. I vissa fall råder till och med fientlighet mellan den frivilliga 

                                                 
51 Blennberger, Erik, Begrepp och modeller, I SOU 1993:8, s 33ff. 
52 Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem, 2003, 125f. 
53 Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem, 2003, s. 136. 
54 Björk, m.fl., Governance, 2003 s. 96. 
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och offentliga sektorn. Det kan vara ett resultat av att frivilligsektorn har blivit ignorerad i åratal 

eller marginaliserats i utveckling av lokala policies.55

  

  

  

  

  

 

  

  

 

                                                 
55 Björk, Peder, m.fl., Governance, s. 96. 
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3.  Bakgrund - den kommunala introduktionen 

Denna bakgrund ger först en övergripande bild av vad den kommunala introduktionen handlar 

om. Sedan följer en kort sammanfattning av erfarenheter från ett försök från 1990-talet då 

frivilligorganisationer skötte introduktionen för nyanlända flyktingar och invandrare i Stockholms 

stad. Spånga Blåband var en av organisationerna som deltog i försöket, deras syn på samarbetet 

presenteras. 

 

3.1 Vad innebär introduktionen? 

Introduktion för nyanlända56 flyktingar och invandrare utgör samhällets insatser under deras 

första tid i Sverige. Alla personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som 

flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få introduktion. Introduktion är den tidsperiod 

då individen ska få individuellt anpassat stöd för att öka sina möjligheter att nå ett långsiktigare 

mål, vilket är delaktighet i samhällslivet och egen försörjning. Stödet skall i sin helhet och i sina 

delar stärka självbestämmande, egenvärde, egen aktivitet, eget problemlösande, delaktighet och 

ansvar. Varje individs behov och egna förutsättning ska vara utgångspunkt i en individuell 

introduktionsplan. Denna planering samordnas av kommunen och sker tillsammans med olika 

aktörer och den enskilde.57

 

Kommunerna får ett statligt bidrag för de personer som bosätter sig i kommunen och som 

omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande. För den som inte 

omfattas av ersättningsförordningen betalar staten bara för svenskundervisning. Kommunen är 

nämligen skyldig att erbjuda gratis svenskundervisning för alla som är i behov av det. Individen 

ansvarar själv för sin introduktion och kommunen ansvarar för att personen får det stöd som 

behövs för introduktionen. De nationella målen ska ligga till grund för detta arbete.58 Varje 

kommun och myndighet bryter ner och formulerar sina mål utifrån statens integrationspolitiska 

mål för introduktionsinsatserna och gör egna uppföljningar och utvärderingar.59  

 

                                                 
56 Som nyanländ räknas den person som är född utomlands och varit folkbokförd i Sverige i cirka två till tre år. 
57 Integrationsverket; http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____288.aspx#Introduktion
58 Integrationsverket; http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____288.aspx#Introduktion 
59 Integrationsverket; http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____288.aspx#Introduktion
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Det går inte att ge en enhetlig bild av vad som ingår i en introduktion eftersom olika kommuner 

arbetar på olika sätt. Hur lång en persons introduktion är beror på hennes/hans egna behov och 

varierar därför.60 Det vanligaste är att introduktionen varar i omkring två år. Integrationsverket 

har gjort en studie som visar att de som deltog i undersökningen hade två av fem högst 20 

timmar schemalagd introduktion per vecka. En av tre har introduktion mellan 21 och 30 timmar 

och en av fyra från 31 till 40 timmar och därutöver. Knappt två procent har inte alls påbörjat 

introduktionen. Den vanligaste insatsen under introduktionen är svenskundervisning.61 Därefter 

följer i fallande ordning samhällskunskap, datautbildning, svenska varvad med språkpraktik samt 

rehabilitering och andra medicinska insatser. Andra insatser som förekommer är praktik och 

validering av individens yrkeserfarenhet och utbildning.62

 

Det övergripande målet för introduktionen för flyktingar och andra nyanlända invandrare är som 

sagt att ge den enskilde förutsättningar att försörja sig själv och bli delaktig i det svenska 

samhället.63 De delmål som den kommunala introduktionen ska uppfylla är att individen efter 

introduktionen ska… 

• ha fått sin utbildning och yrkeskompetens värderad på ett sådant sätt att den är användbar i 

planeringen av kommande yrkesliv. 

• ha fått kontakt och ha getts förutsättningar att verka i svenskt arbets- och föreningsliv. 

• förstått och ha kunskaper om hur det svenska samhället fungerar med särskild betoning på 

svenskt arbetsliv.  

• ha sådana kunskaper i svenska att språket fungerar som ett kommunikationsmedel i såväl 

vardags- och yrkesliv som vid utbildning. 

• förstått och ha kunskaper om samhällets grundläggande demokratiska värderingar såsom 

människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt om jämställdhet mellan könen, 

barns rättigheter och det demokratiska samhällets utveckling. 

• ha som förälder fått relevant kunskap om svenskt utbildningsväsen för att kunna tillgodose sina 

barns behov av goda uppväxtvillkor.  

                                                 
60 Integrationsverket; http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____288.aspx#Introduktion. 
61 Integrationsverkets rapportserie 2002:04, Hur togs de emot? Enkätundersökning om 28 kommuners 
introduktionsverksamhet för nyanlända 1999, 1999, s. 9f. 
62 Integrationsverkets rapportserie 2002:04, Hur togs de emot? Enkätundersökning om 28 kommuners 
introduktionsverksamhetför nyanlända 1999, 1999, s. 9f. 
63 Integrationsverkets rapportserie 2002:04, Hur togs de emot? Enkätundersökning om 28 kommuners 
introduktionsverksamhetför nyanlända 1999,1999, s. 16f. 
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• personer som saknar utbildning motsvarande svensk grundskola ha påbörjat kompletterande 

utbildning/sysselsättning utifrån sina individuella förutsättningar om han/hon är i arbetsför 

ålder.64  

 

I en studie gjord av Integrationsverket fick handläggare gradera måluppfyllelsen när det gäller 

”samhällets mål”, mål som finns formulerade i Integrationsverkets måldokument för 

introduktionen. Målen att hälsoproblem uppmärksammas och att funktionshindrades särskilda 

behov ska beaktas ansågs uppnås i ”ganska hög” eller ”hög grad” av fler än hälften. Målet om 

kunskaper om svenska samhällsförhållanden och arbetsliv samt om de medborgerliga fri- och 

rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige ansågs uppnås i ”ganska hög” eller ”hög grad” av 

hälften av männen, men färre av kvinnorna. Övriga mål uppnås i ”ganska hög” eller ”hög grad” 

av mindre än halva gruppen män och kvinnor. 65

 

Olika kommuner har olika namn på den enhet som ansvarar för introduktionen. I vissa 

kommuner kallas enheten för integrationsenheten. För att inte skapa förvirring har jag valt att 

genomgående kalla den enhet som har hand om introduktionen för introduktionsenheten.  

 

3.2 Erfarenheter från Stockholmsförsöket 

Som Wijkström och Lundström66 skriver har det under senare år påbörjats en process som kan 

beskrivas som ”från röst till service”. Den utvecklingen har gått snabbt inom vissa områden så 

som sjukvård, men långsammare inom andra. När det gäller introduktionsområdet har det gått 

långsammare. 

 

I början av 1990-talet inleddes ett samarbete mellan frivilligorganisationer och den kommunala 

introduktionen i Stockholms stad. Frivilligorganisationernas tjänster köptes upp av kommunen. 

Försöket omfattade först fem frivilligorganisationer; KFUK/KFUM, Sociala Missionen, Spånga 

Blåband, Röda Korset och Caritas. Strax efter inledde också Brännkyrka församling ett samarbete 

                                                                                                                                                         
 
64 Integrationsverket: 
www.integrationsverket.se/Upload/Integration/Myndigheter/Mål%20introduktion/malforintroduktionen.pdf 
65 Integrationsverkets rapportserie 2002:04, Hur togs de emot? Enkätundersökning om 28 kommuners 
introduktionsverksamhet för nyanlända 1999, 1999, s. 11f. 
 
66 Wijkström, Filip & Lundström, Tommy (2002): Den ideella sektorn: organisationerna i det civila samhället, 
Stockholm: Sober. 
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med introduktionen. Frivilligorganisationerna tog ansvar för allt inom introduktionsprogrammet 

utom myndighetsutövningen samt skötseln av socialbidrag och SFI.  Försöket gick ut på att låta 

de nyanlända bli del av det civila samhället och underlätta möjligheten att bygga sociala nätverk. 

Samarbetet pågick från 1994 till 2003 då den nya politiska majoriteten återkommunaliserade 

verksamheten. Verksamheterna som drivits av frivilligorganisationerna ledde nämligen inte till att 

fler personer fick arbete. 

 

Spånga Blåband, en av organisationerna som deltog i försöket, tycker att resultatet av försöket var 

bra eftersom de som deltog i försöket kom in i ett socialt sammanhang. Verksamheter som 

Spånga Blåband bedrev under försöket var t.ex. individuella samtal och upprättande av en 

stödplan. De bedrev kurser i bl.a. svenska och samhällsorientering, cykling, hälsovård och 

matlagning. Det arrangerades också träffpunkter med föreningen, olika sorters aftnar och 

utflykter.  

 

På Blåband är man noggranna att understryka vikten att kommunen köper frivilligorganisationers 

verksamhet istället för att verksamheten drivs enbart på frivillig basis. Att vara en 

professionaliserad frivilligorganisation och ha anställda är avgörande för att det ska bli stabilitet 

och kontinuitet i verksamheten, menar man på Spånga Blåband.  Även om Spånga Blåband 

tycker att det är viktigt att ha anställda är det också viktigt att ha en fungerande 

frivilligverksamhet vid sidan om den professionella verksamheten. Man är måna om att inte tappa 

sin profil som frivilligorganisation. Frivilligverksamheten är en möjlighet för de nyanlända att 

själv bli en resurs och att skapa nätverk.  

 

Utifrån den erfarenhet som Spånga Blåband har av att samarbeta med kommunen menar man att 

det finns vissa saker som är avgörande för att ett samarbete ska fungera. Det är viktigt att 

samtliga parter har en positiv vilja till samarbete och att organisationerna ser varandra som 

ömsesidiga resurser och komplement till varandra. Som frivilligorganisation är det också viktigt 

att bjuda på sig själv, visa sig och själv bjuda upp till samarbete. Det är också viktigt att ha ett 

tydligt regelverk och visa på professionalism. Lagen om offentlig upphandling har inneburit ett 

stort hinder för frivilligorganisationer som vill att deras verksamhet ska upphandlas av den 

offentliga förvaltningen. Lagen innebär att frivilligorganisationer måste profilera sig tydligare och 

konkurrera med företag.67  

 

                                                 
67 Intervju med Ulla-Mai Ceder Lindberg, verksamhetsledare på Spånga Blåband. 
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4.  Metod  

 
Undersökningen är en fallstudie med en komparativ ansats. Långt ifrån alla fallstudieforskare 

ägnar sig åt fallstudier i strikt bemärkelse. Väldigt många undersökningar som kallas fallstudier 

baseras på minst två analysenheter. Den principiella skillnaden mellan fallstudier och jämförande 

studier är inte särskilt stor. Skillnaden består i att analysenheterna registreras inom två olika 

kontexter i en jämförande studie, medan de i en traditionell fallstudie registreras inom samma 

kontext.68  

 

Undersökningen har en kvalitativ ansats och bygger på 12 intervjuer. Det är nödvändigt att göra 

stora avgränsningar i undersökningsmaterialet i en studie som ska omfatta tio veckor. Jag har valt 

att göra en jämförande studie mellan tre kommuner. I varje kommun intervjuades företrädare för 

introduktionsenheten samt tre frivilligorganisationer. 

 

4.1 Val av kommuner 

De kommuner som deltar i studien är Solna, Botkyrka och Kristinehamns kommun. Anledningen 

till att just dessa undersöks är för att få en bredd både storleksmässigt och verksamhetensmässigt. 

Ursprungligen valdes Solna och Kristinehamn med utgångspunkt att Kristinehamn är en liten 

kommun som har mer av landsbygd medan Solna befolkningsmässigt är en större kommun och 

ligger i ett storstadsområde. Dessa kommuner ligger dessutom nära mina hemorter, vilket 

underlättar genomförandet av studien. Det visade sig emellertid att ingen av dessa kommuner har 

något samarbete med frivilligorganisation varpå jag sökte upp ytterligare en kommun, Botkyrka 

kommun, som visade sig ha inlett ett samarbete med frivilligorganisationer. Botkyrka har 

dessutom helt olika förutsättningar i introduktionsarbetet än både Kristinehamn och Solna. 

Botkyrka har större inflyttning av personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. I Norra 

Botkyrka har 80 % invandrarbakgrund. År 2005 invandrade 979 utrikes födda personer till 

Botkyrka. Det är fler än de 614 som invandrade till Solna samma år. Till Kristinehamn flyttade 

124 personer år 2005.69

 

                                                 
68 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan, 2004, s. 119.  
69 Statistiska Centralbyrån, www.scb.se. Källa: Integrationsverkets statistikdatabas (STATIV). 
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Anledningen till att jag valt både en större och en mindre kommun är för att se om det i dessa 

kan finnas olika möjligheter att etablera kontakter med frivilligorganisationer. I en studie gjord av 

integrationsverket syntes de större kommunerna ha ett försprång då de har mer verksamheter att 

erbjuda i introduktionen, men detta försprång tog de mindre kommunerna igen genom att kunna 

ha närmare kontakt med sina deltagare i introduktionen.70 Att ha med en kommun som har ett 

etablerat samarbete innebär att studien kan ta del av erfarenheter som gjorts på området. 

 

De som intervjuades för kommunerna var anställda företrädare för de kommunala 

introduktionsenheterna. De som intervjuades för frivilligorganisationerna var i första hand 

anställa, fanns det ingen anställd på organisationen intervjuades en frivillig. 

 

Tilläggas bör att jag först tog kontakt med ett antal kommuner som inte hade tid att delta i 

studien på grund av den ökade arbetsbelastningen den tillfälliga asyllagen innebär för 

kommunernas introduktionsenheter.   

 

4.2 Val av frivilligorganisationer 

Det finns en lång rad olika typer av frivilligorganisationer, och inget självklart sätt att avgränsa 

vilka organisationer som ska undersökas i denna studie. Som antytts ovan kan olika typer av 

frivilligorganisationer troligen göra insatser för att främja integration. Idrottsföreningar så som 

fotbollsklubbar kan t.ex. betyda mycket för integrationen bland unga. Även när det gäller valet av 

frivilligorganisationer behövs det emellertid en avgränsning för att göra materialet hanterbart för 

en D-uppsats. De frivilligorganisationer som undersöks i detta arbete är socialt inriktade 

frivilligorganisationer. Jag har valt att främst fokusera den typ av föreningar som har en tradition 

av att bedriva verksamheter för asylsökande, flyktingar eller invandare. Anledningen till att jag har 

gjort denna avgränsning är för att introduktionen sker i början individens integrationsprocess. 

Det kan då vara en fördel att föreningen i fråga har erfarenhet att arbeta med människor som 

kommer från andra kulturer.  

 

                                                 
70 Integrationsverket, Introduktion – men inte för alla, Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 
2003, 2004. 
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Förekommer samverkan med frivilligorganisationer är det i första hand dessa 

frivilligorganisationer som intervjuas för att man ska få en bild av hur samarbetet fungerar. 

Förekommer ingen samverkan mellan frivilligorganisationer eller kommuner undersöker studien i 

första hand tre typer av organisationer; Röda korset, Svenska kyrkan och en socilat inriktad 

mindre frivilligorganisation. Organisationer har valts ut för att de har en tradition av att arbeta 

med asylsökande, flyktingar eller invandrare. Dessutom är Röda korset och Svenska kyrkan 

organisationer som finns i de flesta kommuner. Det gör att det blir lättare att jämföra 

kommunerna emellan. 

 

4.3 Metodiskt tillvägagångssätt - besöksintervjuer 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning. Intervjuer har använts för att samla in data. 

Genom att använda intervjuer som metod framträder en djupare helhetsbild av komplexa 

områden än vid användning av enkäter.71

 

Intervjuerna har varit besöksintervjuer och tagit mellan 45 minuter och en timme. Vid varje 

intervju användes ett färdigställt frågeformulär.72 Det fanns emellertid ett ganska stort utrymme 

för ytterligare frågor som dök upp under intervjun. Frågorna var öppna, d.v.s. respondenten hade 

inte några svarsalternativ. Fördelen med att använda öppna frågor är att de inte styr eller 

begränsar respondentens svar.73 Intervjuerna var inte identiska eftersom vissa följdfrågor bara 

förekom i vissa intervjuer. Ibland svarande också respondenten på en fråga i anslutning till en 

annan vilket gjorde det överflödigt att ställa samma fråga igen.  

 

Under intervjuerna användes ingen inspelningsutrustning då det kan göra respondenterna mindre 

benägna att tala fritt. Istället togs noggranna anteckningar som renskrevs direkt efter intervjun. 

En fördel med att anteckna under intervjun är att respondenten får god tid att tänka över sina 

svar och göra viktiga tillägg. När samtliga intervjuer var utförda och utskrivna analyserades de 

olika respondenternas svar och grupperades. Svaren ordnades in under respektive tema och fråga 

för att likheter och skillnader lätt ska kunna urskiljas. I arbetet med analysen har skillnader, 

utmärkande drag, tendens och kategorier fokuserats. Uppsatsen innehåller även citat. Dessa är så 

                                                 
71 Holme, m.fl., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997. 
72 Frågeformulär, se bilaga 1 och 2. 
73 Andersson, Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkätteknik, 1985. 
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långt det är möjligt ordagranna, men de är i vissa fall redigerade språkligt för att öka läsvärdheten 

och bli mer begripliga. 

 

4.4 Avgränsningar 

Det är viktigt att vara medveten om att denna studie endast är en undersökning av tre kommuner. 

Även om det har olika särdrag vad gäller storlek och erfarenhet av arbete med 

frivilligorganisationer kan de inte ses som representanter för andra kommuner med liknande 

särdrag. Det är också viktigt att poängtera att de bara är ett fåtal frivilligorganisationer som 

undersöks. Det är också bra att komma ihåg att det är en person i organisationen som intervjuas, 

det finns alltid risk för att dennas svar speglar personliga åsikter snarare än organisationens 

ståndpunkt. 
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5.      Resultat 

 

Här presenteras de undersökta kommunala introduktionsenheternas och frivilligorganisationernas 

syn på samverkan. Informationen grundas på svaren som framkom i intervjuerna med respektive 

organisation. Exakta formuleringar och ordval från svaren i intervjuerna återges i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

5.1 Solna kommun 

5.1.1 Kommunens introduktion och syn på samarbete  

Om introduktionen 

I Solna kommun är det främsta målet för introduktionen att personerna som går den ska få 

arbete. För att nå detta mål studerar deltagarna SFI (Svenska för invandrare) på halvtid och 

arbetar halvtid genom en visstidsanställning under sex månader i kommunen. Kommunen 

försöker matcha arbetsplatserna med de realistiska önskemål som individen har. Ett viktigt 

kriterium för den nya arbetsplatsen är att introduktionsdeltagaren får öva sin svenska. Under 

visstidsanställningen får deltagarna lön genom statsbidraget. Fördelen med att få lön istället för 

bidrag är att det då blir en mer arbetsliknande situation, resonerar ansvariga på kommunen. 

Kommunen försöker vara taktisk och välja arbetsplatser som framöver kan behöva nyanställa 

personal. Introduktionen anses lyckad i de fall då visstidsanställningen fungerat bra, då både 

arbetsplatsen och den som går introduktionen är nöjda. För analfabeter och personer med låg 

utbildningsnivå är risken större för att introduktionen misslyckas. För dessa individer tar det lång 

tid att lära sig svenska och kommunen tycker att det är svårt att erbjuda verksamheter som 

hjälper dessa att komma in i samhället.  
 

Om samverkan med frivilligorganisationer 

Solna kommuns introduktion har inget samarbete med frivilligorganisationer. Det har tidigare 

funnits ett samarbete med Röda korset som drev ett café och hade fadderverksamhet. Röda 

korsets verksamhet var då något som erbjöds utanför den ordinarie introduktionsverksamheten. 

Varför samarbetet upphörde vet inte anställda som nu arbetar på kommunens introduktion. Man 

antar att det inte finns tillräckligt många som vill ställa upp frivilligt. 
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Vinster/kostnader  

Kommunens introduktionsenhet skulle gärna samarbeta med frivilligorganisationer, inte minst 

när det gäller sociala mentorer. ” Det finns stora behov av mer praktisk hjälp, och kontakt med svenskar är 

det många som frågar efter.” Kommunen menar att det finns ett stort behov för nyanlända att skapa 

kontakter med vanliga svenskar som inte har myndighetsutövning. ”Vi fattar beslut och kan aldrig bli 

vänner med dem.” Ett samarbete med frivilligorganisationer skulle också kunna ge vägar in i 

arbetslivet. ”Man skulle ju t.ex. kunna samarbeta med Rotary och få kontakter i arbetslivet och arbeta med 

mentorskap, om det finns intresse…?” 

 

Även om kommunen ser många möjligheter med ett samarbete med frivilligorganisationer anser 

de inte sig vara beroende av ett samarbete med dessa. ”Eftersom vi inte har något samarbete nu är vi ju 

inte beroende.” När kommunen tänker sig ett samarbete med frivilligorganisationer är det först utan 

att det ska innebära några kostnader för kommunen. Men eftersom samarbetet kan innebära 

kostnader för frivilligorganisationen om de driver verksamheter kan kommunen emellertid tänka 

sig att bidra med lite av statsbidraget, förutsatt att verksamheten leder till att människor integreras 

och det är en bra verksamhet. När det gäller rollfördelningen mellan frivilligorganisationer och 

kommunen så tycker kommunen att det är den som måste hålla i trådarna eftersom det är den 

som ansvarar för introduktionen. ”Vi kan fråga om de är intresserade att driva olika verksamheter och så 

får de svara ja eller nej.” Introduktionsenheten skulle helst se ett samarbete med Röda korset. Under 

vilka arbetsformer det sker spelar ingen roll för kommunen. Den främsta frågan tycker man 

istället är om det finns tillräckligt många som är intresserade av att arbeta frivilligt. Kommunen 

ser frivilligorganisationen som ett komplement till den kommunala introduktionsverksamheten. 

”Om det skulle bli en ersättning krävs ju också tjänstemän, vad blir det då för skillnad?”  Kommunen har 

inte så mycket krav på frivilligorganisationer när det gäller ett samarbete, förutom att de är 

intresserade av att samarbeta. Det är dock viktigt att det inte sker någon påverkan när det gäller 

t.ex. religion eller politiska åsikter. Man kan tänka sig att arbeta med Svenska kyrkan, däremot 

skulle det vara svårare att samarbeta med frikyrkor eftersom man ser en större risk för 

påtryckning i sådana församlingar.  
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5.1.2 Frivilligorganisationers syn på samarbete med kommunen 

5.1.2.1 Röda Korset

Om organisationen 

Röda korset bedriver hjälpinsatser för alla, oavsett vem. I Solna driver Röda korset ”Kupan”, 

vilket är en affär och ett café. Det är en social verksamhet där människor kan umgås. Man har 

också en anhörigstödgrupp och en grupp som samlar in pengar. Det finns också en verksamhet 

på Karolinska sjukhuset, där frivilliga Röda korsarbetare avlastar personalen genom att pratar 

med de sjuka. Även om Solna har ett stort upptagningsområde är det få frivilliga i Röda 

korsföreningen. Det finns ungefär 10 frivilliga, varav 5 är frivilligledare. De flesta är äldre. Det 

finns ingen anställd på Röda korset i Solna, däremot finns en nyvald ordförande som hoppas på 

en nytändning för föreningen.  

 

Om samverkan med kommunens introduktion 

Röda korset i Solna har bara samarbetat med kommunen när det gäller tillstånd att vara i Solna 

centrum. Det finns inget samarbete med kommunens introduktion. Däremot säger man att man 

är öppen före nytänkande. På några styrelsemöten under våren har man diskuterat ett eventuellt 

framtida samarbete med invandrarföreningar i kommunen. Några träffar med 

invandrarföreningar har också ägt rum. Röda korset är öppet för att även samarbeta med 

kommunens introduktion. ”Vi kan gå in som komplement, inte ersättare eller alternativ. Vi har inte 

resurser till det. Vi vill vara språngbräda in i samhället.” Men föreningen behöver yngre personer som 

vill engagera sig i föreningen. ”Yngre har en helt annan attityd till att arbeta med dessa grupper.” Så om 

förening lyckas få fler frivilliga så är den öppen för att inleda ett samarbete med kommunens 

introduktion och inleda verksamheter så som t.ex. språkundervisning och arrangera kulturella 

matlagningskvällar. Röda korset ser sig själv som ett komplement till kommunens verksamhet, 

men man känner inte till kommunens inställning till ett samarbete. ”Vi vet inte hur öppen kommunen 

är…, vi vet inte hur kommunen ser på oss.”  

 

Vinster/kostnader  

På föreningen säger man att ett samarbete med kommunen skulle gynna föreningen eftersom 

kommunen är väl etablerad vilket kan ge spin-off till föreningen. Föreningen har också kontakter 

i kommunen eftersom en person i föreningens styrelse också sitter i kommunstyrelsen. Röda 

korset ser inga kostnader i samband med ett samarbete med kommunen. När det gäller frågan om 

maktrelationen mellan Röda korset och kommunen så säger föreningen att de har god kontakt 
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med kommunen. Frågan om huruvida Röda korset är beroende av kommunen är känslig 

eftersom föreningen får bidrag från kommunen. Föreningen vill inte heller hålla några dörrar 

stängda. ”Vi vill bjuda tillbaka, t.ex. när det gäller lokaler. Centralorganisationens policy är att vara öppen för 

alla.” Röda korset tror att kommunen har resurser föreningen kan dra nytta av i ett samarbete, 

förutom pengar är det lokaler och expertis. 

 

Om ett samarbete ska inledas med kommunen vill Röda korset att det ska vara ett strukturerat 

samarbete i projektform där det sker kontinuerliga möten där kommunen berättar om vad som 

händer och föreningen erbjuder sina faciliteter. Det måste också finnas någon som är 

kontaktperson på kommunen. Röda korset har redan ekonomiskt stöd och måste inte ha mer för 

att samarbeta med kommunen utan är mån om att värna sitt oberoende. Däremot tar föreningen 

gärna emot lite ekonomiskt stöd, t.ex. i form av en dator, om kommunen kände att den hade 

glädje av verksamheten. Man ser gärna att nyanlända kommer och deltar i föreningens 

verksamhet.  

 

5.1.2.2 Svenska kyrkan 

Om organisationen 

I Solna finns det två församlingar som arbetar nära varandra. Utöver att utföra gudstjänster, dop, 

begravningar och vigslar har församlingarna en omfattande barnverksamhet och verksamhet för 

äldre. Kyrkan arbetar också med människor som befinner sig i krissituationer. Kyrkans målgrupp 

är de som söker sig till kyrkan. Kyrkan har inte så mycket frivilligt arbete utan är en professionell 

serviceorganisation. Det finns ett 10-tal frivilliga, utöver de många ungdomar som är engagerade i 

kyrkans verksamheter, men som inte är frivilligarbetare. Att vara en professionaliserad 

organisation är specifikt för stora församlingar i tätorter, säger en företrädare för församlingen.  

 

Om samverkan med kommunens introduktion 

”Samarbete med kommunens introduktion har aldrig förekommit i vår sinnevärld. Vi driver ingen sådan 

verksamhet. Den kontakt kyrkan har med personer med invandrarbakgrund är när de kommer till kyrkan för 

sin privata bön. Det finns också dem med icke-kyrklig bakgrund som deltar i kyrkans barnverksamhet. De söker 

upp oss, vi söker inte upp.” Däremot samarbetar kyrkan med kommunen i andra sammanhang, t.ex. 

när det gäller problemföräldrar och äldreverksamhet. Kyrkans organisation är för närvarande inte 

uppbyggd för att samarbeta med kommunens introduktion. ”Vi har fullt sjå med att ta hand om 

andra.” Svenska kyrkan i Solna har heller ingen kunskap om hur många invandrare som 
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kommunen tar emot och vad som ingår i introduktionsverksamheten. De som går 

introduktionsverksamheten är dock välkomna att delta i kyrkans öppna verksamhet. 

 

Vinster/kostnader  

När det gäller vinster och problem i ett samarbete med kommunens introduktion säger kyrkan att 

möten med nya människor ger alltid något, men att samverkan är en resursfråga.  

 

I början av 1990-talet arbetade en av kyrkoherdarna i Solna i en annan församling med ett projekt 

där frivilligorganisationer tog över introduktionsprogram från kommunen. Politiskt hade man 

fattat ett beslut att genomföra projektet, men de kommunala tjänstemännen kände att deras 

arbeten var hotade. Därför fick inte projektet tillräckligt många deltagare av kommunen och 

kunde aldrig fullföljas, berättar kyrkoherden. Han tror att många frivilligorganisationer har blivit 

brända efter sådana erfarenheter och därmed blivit mer återhållsamma när det gäller samarbeten 

med kommunen.   

 

Svenska kyrkan ser sig inte vara beroende av ett samarbete med kommunen och anser inte att 

kommunen har resurser som kyrkan kan dra nytta av i ett eventuellt samarbete. Generellt är 

kyrkan inte negativa till att samarbeta med kommunen, däremot ser man vissa problem när det 

gäller samarbete med kommunen. ”Kommunen ser frivilligorganisationer som några som tar på sig 

kostnader de vill slippa.” Man tycker inte att det finns någon ojämn maktfördelning mellan 

kommunen och kyrkan utan säger att det är två professionella organisationer. Kyrkan tycker att 

dess verksamhet kan ses på flera olika sätt, t.ex. kan verksamheten ses som ett komplement, 

samtidigt är en kyrka som inte är avantgard inte en kyrka. För att kyrkan ska vilja samarbeta med 

kommunens introduktion vill de först och främst bli tillfrågade från kommunen och så gäller det 

att det är något de kan ställa upp med. Om kyrkan ska göra något i kommunens ställe vill de ha 

betalt, men om samarbetet bara handlar om att möta människor som tar del av kyrkans 

verksamhet behövs inget ekonomiskt stöd. 

 

5.1.2.3 Eritreanska kvinnoföreningen

       Om organisationen 

Eritreanska kvinnoföreningens verksamhet är inriktad mot integration, att synliggöra 

invandrarkvinnor och att arbeta för jämställdhet. Föreningen har haft olika projekt bl.a. om 
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barnuppfostran och droger. Nu planeras ett hälsoprojekt. Föreningen har funnits sedan 2000 och 

har 28 medlemmar. Föreningen har ingen anställd, men tre personer som arbetar frivilligt. 

Föreningens målgrupp är eritreanska kvinnor. Det händer att föreningen bjuder in kvinnor med 

andra etniciteter.   

 

Om samverkan med kommunens introduktion 

Eritreanska kvinnoföreningen har aldrig samarbetat med kommunens introduktionsenhet. 

Däremot har man ett samarbete med kommunen genom eritreanska föreningen som 

kvinnoföreningen arbetar med.  

 

Vinster/kostnader  

På föreningen säger man att de redan har mycket att göra. I och med att föreningen bara har tre 

personer som arbetar frivilligt måste föreningen prioritera vad de ska ägna sig åt. Föreningen har 

dessutom små ekonomiska medel och ingen lokal för närvarande. På föreningen säger man att 

det är svårt att överleva som vuxenförening i Solna eftersom kommunen mest satser på barn- och 

ungdomsföreningar eller idrottsföreningar. Om föreningen fick mer ekonomiskt stöd skulle man 

gärna samarbeta med kommunens introduktionsverksamhet. ”Det kostar att åka buss och prata i 

telefon. Fick vi ekonomiskt stöd skulle vi kunna vara ett stort stöd för samhället.”  

 

Föreningen säger att de har erfarenhet av att komma till ett nytt land med andra koder. 

Föreningen skulle kunna vägleda nyanlända eritreanska kvinnor och lära dem det som är 

nödvändigt att kunna om det nya landet. Man berättar att kurdiska kvinnor arbetar med 

nyanlända på ett bra sätt och att man gärna skulle göra något liknande, bara man hade ekonomisk 

möjlighet till det. Om föreningen skulle arbeta med kommunens introduktion skulle man helst 

vilja göra det i projektform, där man formulerar mål för verksamheten. Även om det inte finns 

något samarbete ännu så ser föreningen sig ändå som beroende av samverkan med kommunen. 

Man menar att de bor i samma kommun och tror att ett samarbete vore mycket givande. ”Det är 

kommunen som vinner på det. Allt vi gör gör vi för kommunen.” Problem som skulle uppstå vid 

samarbete med kommunen är att föreningen inte har ekonomiska resurser för det. Därför skulle 

föreningen behöva ekonomiska resurser, t.ex. för hyra och föreläsare. Föreningen skulle boka in 

och organisera allt. Föreningen skulle gärna samarbeta med kommunens introduktion när det 

gäller eritreanska kvinnor som är ensamstående eller analfabeter. ”Vi skulle kunna se till att de 
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kommer ut och träffar folk.” Föreningen ser sig som ett komplement till den kommunala 

introduktionsverksamheten.  

 

5.2  Botkyrka kommun 

5.2.1 Kommunens introduktion och syn på samarbete 

Om introduktionen 

På Botkyrka kommun säger man att huvudmålet för introduktionen är att hjälpa den enskilda till 

egen försörjning. I introduktionen ingår därför kartläggning av erfarenheter och framtida mål, 

upprättande av individuell handlingsplan. Handlingsplanen ska omfatta introduktionens två år, 

men även tiden efter introduktionen. Man har också ett individualiserat informationspaket. I 

introduktionen ingår även SFI. Praktik på arbetsplatser förekommer också, liksom vägledning till 

utbildningar. Kurativa insatser är ofta viktiga, inte minst för flyktingar som har traumatiska 

upplevelser. Mycket av arbetet i introduktionen handlar om att bygga upp det självförtroende 

som ofta försvinner under väntan på asyl. Det gäller att göra personen handlingskraftig, menar 

man i Botkyrka kommun. 

 

Om samverkan med frivilligorganisationer 

På introduktionsenheten menar man att det är pengar som styr vilka insatser som är möjliga att 

göra i introduktionen. Kommunen får ungefär 167 000 kr för varje individ, vilket inte räcker i två 

år. Det är svårt att göra en kvalitativ introduktion för dessa ekonomiska resurser. I och med den 

pressade ekonomiska situationen på introduktionen kan samarbeten med frivilligorganisationer 

spela en viktig roll i integrationsarbetet, säger man på kommunen. 

 

Kommunens introduktionsenhet tycker att det har gått trögt att få tillstånd samarbeten med 

frivilligorganisationer. Kommunen har varit mycket pådrivande när det gäller att försöka skapa 

samarbeten. Det har däremot funnits ett stort ointresse från frivilligorganisationernas sida. Man 

skickade ut en enkät för något år sedan för att få reda på varför ointresset är så stort, men svaren 

gav ingen förklaring. Vid ett tillfälle bjöd man in 32 frivilligorganisationer för att samtala om 

eventuella samarbeten, då var det bara 3 organisationer som svarade.  
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Nu har kommunen emellertid ett väl fungerande samarbete med Röda korset och ska också snart 

inleda ett samarbete med Swera (Svenska flykting rådet). Röda korset har startat ett lokalkontor i 

Botkyrka vilket underlättar samarbetet. Röda korset ska ansvara för samhällsinformation, medan 

kommunen arbetar med utredning och planering för framtiden. Swera ska rekrytera frivilliga till 

att vara sociala mentorer till personer som går introduktionen i Botkyrka. Swera finns i centrala 

Stockholm men samarbetar med olika kommuner, när samarbetet väl är igång ska en person 

placeras i Botkyrka. De verksamheter som frivilligorganisationerna erbjuder är fadderverksamhet, 

samhällsinfo, läxläsning, språkträning och anhörigeftersökning. Det har tidigare funnits ett 

samarbete mellan Röda korset och kommunen, men det var mer sporadiskt. Det nya samarbetet 

är en etablerad del av introduktionen. Det är också samarbetet med Swera. Personer som går 

introduktionen kommer att åka på aktiviteter med Röda korset och ha regelbunden kontakt med 

sina mentorer. Mentorn ska vara svensk eller invandrare med lång erfarenhet av att bo i Sverige. 

När det gäller de nya samarbetena var det kommunen som tog kontakt med Röda korset medan 

Swera tog kontakt med kommunen. Kommunen skulle gärna samarbeta med fler 

frivilligorganisationer. Till exempel skulle Turkiska föreningen och Assyriska föreningen kunna 

spela viktiga roller i introduktionen. ”Assyriska föreningen har flera hundra medlemmar, förstå vilket 

kontaktnät!” säger man på Botkyrka kommun.  

 

Vinster/kostnader  

Botkyrka ser flera fördelar med att samarbeta med frivilligorganisationer. En fördel är att de tar 

ansvar utan ekonomiskt stöd. Frivilligorganisationer kan också skapa kontaktnät med hjälp av 

landsmän. Om landsmän var inblandade i introduktionen skulle de kunna förklara på 

modersmålet hur saker och ting fungerar i Sverige. ”Vi har olika språk och kommunicerar på olika 

sätt.” Ett exempel var när kommunen ordnade en dag med friskvårdsaktiviteter och skulle 

promenera. Då kom många i högklackat och finkläder. ”Man har olika bilder av saker och ting, det blir 

mycket språkförbistring.”  

 

Botkyrka kommun ser sig som starkt beroende av samarbete med frivilligorganisationer, t.ex. 

finns det insatser som kommunen själv inte har resurser till. Kurativa insatser har varken 

kommunen eller landtinget möjlighet att bidra med, däremot har Röda korset möjlighet att ha en 

mycket bra verksamhet när det gäller detta, säger man på kommunen. Eftersökning av anhöriga 

är ett annat exempel på verksamhet som kommunen inte har resurser till, men som Röda korset 

har skött mycket bra, enligt kommunen. Det finns dessutom ett stort behov av dessa insatser. 

Samma sak gäller de som vill flytta hem, Röda korset kan göra en finansiell insats för dessa. 
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Frivilligorganisationer kan också ge en bild av Sverige och samhällsinfo som är trovärdig. När 

tjänstemän på introduktionen, som inte ens bor i kommunen, håller föreläsningar om hur det är 

att bo i Botkyrka blir det inte lika övertygande som när föreningar som verkar i kommunen gör 

det. ”Tänk om irakiska föreningen kunde stå här och informera med oss. Då blev det trovärdigt. De från andra 

kulturer misstolkar det vi säger. Det skulle gå fortare med kommunikationen. Vuxna människor kommer hit 

men göra samma misstag som barn. Vi har kulturellt olika sätt att se på saker, t.ex. tider.”  

 

Läxhjälp är också en verksamhet som frivilligorganisationer kan bistå med som inte kommunen 

kan erbjuda. Fadderverksamheten ger kontakter till det svenska samhället och möjlighet att öva 

språket. Det är viktigt i norra Botkyrka där 80 % är invandrare. Annars används bara svenska på 

svensklektionen. Frivilligorganisationer besitter också mycket värdefull kompetens om Sverige, 

samhället och kontakter med yrken.  

 

Man ser inga kostnader för kommunen i samband med samarbeten med frivilligorganisationer. 

Kostnader är inget viktigt, säger man. Om det inte finns pengar så kan det ändå finnas personer 

som vill göra en insats, resonerar kommunens introduktionsenhet. Man tycker inte heller att de 

samarbeten med frivilligorganisationer som har bildats eller håller på att bildats har inneburit 

några problem. Röda Korset sköter finansieringen av sin verksamhet själv. Swera har finansiering 

från Europeiska flyktingfonden. ”Hos frivilligorganisationer finns det en inställning att man vill lösa 

problem på enklaste sätt utan pengar. Där finns inte heller regelverk, vilket underlättar.”  

 

I de sammanhang då samverkan kan ställa till problem gäller främst samverkan med andra 

myndigheter. Då är det framförallt regelverk som ställer till det. Pengar är inte det viktigaste, om 

man kan använda resurser för samverkan tjänar man ofta på det i slutändan, säger man på 

kommunen.  

 

5.2.2 Frivilligorganisationers syn på samarbete med kommunen 

5.2.2.1 Röda Korset 

Om organisationen 

Röda korset arbetar med att stödja människor i utsatta situationer. Det är en humanitär 

organisation med sociala verksamheter som bygger på frivilliga insatser. Arbetet grundas alltid på 
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det lokala behovet som finnas bland utsatta grupper. Det finns ett nationellt beslut om att 

prioritera flyktingar och äldre. Sedan vintern 2005/2006 finns en rödakorskonsulent i Botkyrka. 

Där finns också ungefär 11 personer som vill arbeta frivilligt med svenskundervisning och 10 

personer som är intresserade av att arbeta med flyktingverksamheten specifikt. Utöver dessa finns 

också personer som arbetar frivilligt med läxhjälp.  

 

Om samverkan med kommunens introduktionsenhet 

Under våren 2006 har Röda korset i Botkyrka haft kontakt med kommunens introduktion 

angående ett samarbete. Röda korset har tidigare arbetat med kommunen när det gäller läxhjälp 

tillsammans med biblioteket. Men man har inte haft något direkt samarbete med kommunens 

introduktionsenhet tidigare. Ännu är samarbetet bara i planeringsstadiet och man vet inte ännu 

exakt hur arbetet ska läggas upp. Det är de med störst behov som ska få stöd.  I höst ska Röda 

korset ha möte med dem som går introduktionen för att se vilka verksamheter de vill att Röda 

korset ska driva. Än så länge är det bestämt att Röda korset ska ha svenska två dagar i veckan. 

Svenskundervisningen är riktad till flyktingar, men är öppen för alla som vill lära sig svenska. Det 

finns också planer på att ha verksamheter med sociala mentorer, dessa ska ge råd och tips om 

vardagssaker. De verksamheter som Röda korset skulle kunna erbjuda är svenska, läxhjälp, 

individuella kontakter och samhällsinformation. Med sin verksamhet vill Röda korset ge personer 

som går introduktionen utökade möjligheter till personlig kontakt med frivilliga.  

 

Vinster/kostnader  

Anledningen till Röda korset vill samarbeta med kommunens introduktion är för att kommunen 

har en direktkontakt med deras målgrupp och är således en viktig kanal. Man poängterar att Röda 

korset inte ska göra kommunens jobb. Man tycker att det är viktigt med öppen kommunikation 

och att diskutera vad som är gjort och inte gjort. Röda korset vill vara ett komplement, inte en 

ersättare till kommunens verksamhet. ”Vi vill föra en dialog och påpeka det vi ser som t.ex. inte lever upp 

till mänskliga rättigheter. Kommunen har också andra kontakter eftersom den är en central knutpunkt med 

kännedom om området. Det är viktigt för oss som kommer nya till området och etablerar verksamhet.” En 

annan anledning till att ha kontakt med kommunen är för att se till så att inget dubbelarbete sker. 

Förutom informationen så vet inte Röda korset om kommunen har resurser som de kan dra nytta 

av. Kanske lokaler och tolkar, säger Röda korset, i bästa fall pengar till vår verksamhet. ”Vi tar 

gärna emot bidrag för just den här verksamheten. Men vi kommer att bedriva verksamheten oavsett, men vi 

kommer att kunna bedriva bättre verksamhet om vi får bidrag.” 
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Representanten för Röda korset tycker att det är svårt att säga om de är beroende av samarbete 

med kommunen. ”Eftersom Röda korset inte har någon kännedom om området är vi beroende på sätt och vis, 

på det här stadiet. Det är svårare att nå dessa personer utan att använda kommunen som kanal. Man får inte en 

lika heltäckande bild av vilka som är nyanlända i området utan kontakt med kommunen.”  Enligt Röda 

korset har man ännu inte helt bestämt under vilka former samarbetet ska ske. Men man påpekar 

att individuella kontakter kräver nära samarbete med flyktinghandläggarna för att man ska kunna 

matcha personer. Röda korset vill ha ett nära samarbete med kommunens introduktion, men vill 

inte utgöra ett obligatoriskt inslag för det som går i introduktionen. När man arbetar med 

frivilliga är det viktigt att inte lova för mycket, menar man. ”Vi kan erbjuda stöd utöver den ordinarie 

introduktionsverksamheten. Vi vill ha ett samarbete där kommunen vidarebefordrar personer till oss, öppnar 

portarna för frivilligorganisationer och föreningsliv så att personerna blir inlemmade i det civila samhället.” Röda 

korset har inte upplever någon obalans i maktrelationen mellan dem och kommunen. ”Vi arbetar 

självständigt och är inte beroende av kommunen ekonomiskt.” På Röda korset säger man att samarbetet än 

så länge har fungerat okej. De problem som har uppkommit är framförallt att det har tagit väldigt 

lång tid att etablera samarbetet. Det har varit svårt att få tid för möten med kommunen. Än så 

länge har det inte inneburit några större ekonomiska kostnader. ”Det beror på var man lägger ribban 

för verksamheten. Om man erbjuder något lite extra trevligt kan det kosta pengar.”  

 

För att Röda korset ska vara intresserade av ett samarbete med kommunen krävs att kommunen 

också lägger ner tid för att de gemensamt ska kunna göra ett bra grundarbete. Det krävs också 

öppenhet med vad kommunen gör och inte gör och att de vågar vara självkritiska. En lite icke-

byråkratisk inställning så att vi kan jobba ihop, säger man på Röda korset. ”Det är viktigt att de inte 

heller ser oss som en möjlighet att strunta i ansvaret för sin verksamhet. Vi ska inte ta över den ordinarie 

verksamheten.” Det behövs även förståelse för hur det är att arbeta på frivillig basis. Det innebär 

andra förutsättningar än för organisationer med anställda, t.ex. är det mer sårbart och vissa saker 

kan ta längre tid. Det krävs också visst utrymme för flexibilitet och medvetenhet att folk ställer 

upp på fritiden. Det är viktigt att vara noggrann med att ge uppskattning. Man måste vara 

förutseende, planera i god tid och vara tydlig med vad man planerar och när man ska börja. Röda 

korset vill också få adekvat och löpande information från kommunen ”som inte är för censurerad”. 

Man vill vara med på mailinglistor och var del i ett nätverk, inte bara bli inbjuden då och då.  

 

5.2.2.2 Svenska kyrkan 

Om organisationen 
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Svenska kyrkans målsättning är att möta människors behov, ta upp existentiella frågor, erbjuda 

social och kurativ hjälp samt finnas till för människor. Svenska kyrkan i norra Botkyrka ordnar 

bl.a. gudstjänster, musikverksamhet, så som konserter och körer, samt barn- och 

ungdomsverksamhet, så som söndagsskola, barngrupper, tjejgrupp och konfirmation. Det finns 

också socialt och diakonalt arbete. Kyrkans verksamhet är till för alla som bor och arbetar inom 

territoriet. Det finns mellan 10-15 personer som arbetar frivilligt. 

 

Om samverkan med kommunens introduktionsenhet 

Kyrkan har ett konkret samarbete med sociala myndigheter och vårdcentralen. Däremot finns det 

inget strukturerat samarbete med kommunens introduktionsenhet. Kyrkan har bara engagerat sig 

i enskilda ärenden genom att bistå med stödpersoner som är neutrala och som kan vara med i 

kontakten med myndigheter, t.ex. om någon som går introduktionen fått problem med sin 

ersättning. Det underrättar att ha hjälp av personer som kan myndigheternas språk. Dessa 

insatser brukar fungera mycket bra. Att samarbeta med introduktionen har aldrig varit uppe till 

diskussion, säger en representant från kyrkan. Kyrkan skulle för närvarande inte klara av ett 

samarbete eftersom de har för lite personal. Ändå är man positiv till att samarbeta och skulle 

gärna se ett samarbete mellan kyrkan, PRO, Röda korset och kommunen. Man menar att det är 

nödvändigt i en kommun som Botkyrka. Tyvärr fungerar inte samarbetet som man skulle vilja. I 

kyrkan menar man att spridda kontakter inte fungerar utan att det måste till en ändring och 

frågan om samverkan måste upp på chefsnivå. ”Det räcker inte med att vi fotfolk pratar med varandra. 

Det ger inget resultat. Kyrkorådet och socialnämnden måste ha kontakt.” 

 

Svenska kyrkan och Röda korset i Botkyrka har inlett ett samarbete som kallas Väntjänst. 

Frivilliga i Svenska kyrkan får gå Röda Korsets frivilligutbildning. Det är tänkt att Väntjänsten ska 

arbeta med ledsagning och erbjuda sociala kontakter. Denna verksamhet riktar sig till alla 

människor som kan vara i behov av hjälp eller sällskap och kan också vara ett stöd för personer 

som går introduktionen, säger man på kyrkan. Kyrkan har också ett kontaktnät och kan agera 

stödpersoner, säger man från kyrkans håll. ”Svenska kyrkan och Röda korset har en annan sorts 

verksamhet än många andra organisationer. Vårt verksamhet riktar sig inte bara till medlemmar utan är öppen 

för alla. Om man t.ex. jämför med PRO som riktar sin verksamhet till medlemmar.”   
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Vinster/kostnader  

Även om kyrkan gärna vill samarbeta med kommunens introduktionsenhet finns det hinder i 

vägen. Man tror att det skulle kräva en ytterligare tjänst. Man ser också att kommunen är så 

överhopad med arbete att de kanske inte orkar samarbeta. Om ett samarbete skulle komma 

tillstånd ser sig Svenska kyrkan som ett komplement till den kommunala introduktionen. Det 

finns en tendens att ”socialsekreterare hänvisar till kyrkans hjälpverksamhet när det känner att deras egna 

resurser inte räcker till. Det är ett problem för oss, vår budget är så liten i jämförelse med kommunens. Man 

hänvisar till varandra i en typ av frustration över att man kan göra så lite själv för folk.” 

 

Om man skulle inleda ett samarbete med kommunens introduktion skulle det vara ett strukturerat 

samarbete, inte bara strödda insatser. Det krävs en struktur med regelbundna möten. Svenska 

kyrkan skulle i ett sådant samarbete kunna hjälpa till med kontakt med myndigheter, apoteket och 

skola. Konkret skulle det kunna gå till så att en handläggare ringer och säger om en person 

behöver stöd. Men det är viktigt att tid läggs åt regelbunden kontakt utöver dessa samtal. Ett 

samarbete kräver också att det finns frivilliga som vill ställa upp. Kontakten med myndigheterna 

måste dock först ske genom anställda.  

 

Svenska kyrkan i Botkyrka ser sig beroende av samverkan med kommunen om deras verksamhet 

på dessa områden ska bli effektiv. ”Annars håller vi på med spridda allmosor.” Kyrkan menar också att 

kommunen har resurser som de kan dra nytta av. ”De har en budget vi inte kan jämföra med.” Kyrkan 

ser inga kostnader i samband med ett samarbete med kommunen, däremot vissa praktiska 

problem. ”Det gäller att man lägger tid för möten. Gör en årsstruktur med bestämda möten. Annars faller det 

nog.” 

 

I ett eventuellt samarbete ser kyrkan en tydlig rollfördelning mellan kommunen och den egna 

organisationen. ”Vår uppgift är att vägleda i samhället.” Kyrkan ser sin verksamhet som ett 

komplement till kommunen. Man vill gärna att kyrkan kan trycka på kommunen i olika frågor, 

t.ex. ”hur behandlar vi människor i vårt samhälle?” Svenska kyrkan säger att det är viktigt att 

frivilligorganisationer inte tar över kommunens ansvarsområden. För att kyrkan ska vilja 

samarbeta med kommunen krävs stor öppenhet och god vilja. ”Det finns en tendens till att man bara 

ser sin grej. Det är viktigt att man ser behovet, ser vinsten för samhället och tillsammans bestämmer dagordning 

hur ett framtida samarbete ut.” Och så understryker man vikten av att lägga in bestämda möten. 
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Kyrkan tycker att det är svårt att säga om de behöver ekonomiskt stöd i ett samarbete, det beror 

på vad samarbetet skulle innebära, säger man. ”I allmänhet brukar samordning bli billigare.”  

 

5.2.2.3 Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka  

Om organisationen 

Målet för Assyriska kulturföreningen i Botkyrka är att tillvarata sina medlemmars intresse, dess 

målgrupp är assyrier. Föreningen har funnits sedan 1977 och har idag 450 medlemmar i olika 

åldrar. Föreningen har ett brett utbud av aktiviteter, bl.a. bedrivs ungdomsprojekt, studiecirklar, 

studiebesök, sportaktiviteter och kvinnoaktiviteter. Föreningen har 2 ½ tjänster och ungefär 20 

frivilligarbetare.  

 

Om samverkan med kommunens introduktion 

Föreningen har en ständig kontakt med kommunen, t.ex. får föreningen bidrag från kommunen, 

men man har aldrig samarbetat med introduktionsenheten, varför vet man inte. Troligen är det 

för att kommunen inte har frågat om föreningen är intresserade av att samarbete och troligen 

finns det inget behov av samarbete, resonerar man på föreningen. ”Finns det behov av samarbete är 

det kommunen som borde höra av sig till oss, men det har inte skett.”  

 

Vinster/kostnader  

På föreningen menar man att det finns många skäl till att samarbeta med kommunen generellt. 

När det gäller introduktionen vet man inte hur det fungerar, om verksamheten går bra eller om 

det finns brister. ”Vi skulle kunna tänka oss att samarbeta om det finns ett behov. Principiellt är vi inte emot 

samarbete.” Det föreningen skulle kunna göra i ett samarbete med kommunens introduktion är att 

involvera nyanlända assyrier i organisationslivet och erbjuda plats i verksamheten. Föreningen 

skulle kunna erbjuda vägledning och socialarbete. Däremot tycker man att det är kommunens 

uppgift att ta kontakt med föreningen och berätta vad de behöver hjälp med. ”Vi vet inte hur många 

flyktingar som kommer och vad de behöver hjälp med.” 

 

Föreningen vet inte om kommunen har resurser som den kan dra nytta av. Föreningen tror inte 

att ett samarbete med kommunen skulle öppna nya möjligheter för föreningen och den anser sig 

inte vara beroende av samverkan med kommunen. Däremot ser föreningen kostnader i samband 

med samverkan med kommunens introduktion om man måste avsätta personal och resurser för 

verksamheten. ”Om vi ska samarbeta är det med kurativt arbete eller vägledande arbete som vi skulle ha 

kompensation för i så fall.” Om samarbetet skulle ske i projektform eller innebära resurskrävande 
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arbete vill föreningen ha ekonomisk ersättning. Precis som tjänstemän på kommunen får betalt så 

ska föreningsfolk också få betalt, menar man på föreningen. Handlar det om spontana, 

sporadiska samarbeten från fall till fall behöver ingen ersättning bli aktuell. När det gäller roll 

fördelningen i ett eventuellt samarbete är det kommunen som är huvudman och ansvarig, menar 

föreningen. ”Vi kan inte ta på oss att nyanlända kommer till rätta. Det är en annan sak om samarbetet sker 

i projektform, då har man avtal och gör konkreta åtaganden.” Föreningen ser sin verksamhet som ett 

komplement till kommunens verksamhet. 

 

5.3  Kristinehamns kommun 

5.3.1 Kommunens introduktion och syn på samarbete 

Om introduktionen  

I Kristinehamns kommun säger man att de största utmaningarna för introduktionen är personer 

som har psykiska problem eller är analfabeter. ”Introduktionen handlar mycket om att skapa förtroende 

och respekt.” Introduktionen pågår i två år och i den ingår olika saker, först är det praktiska 

göromål så som anskaffande av id-kort och bankkontakt etc. Om det är barn som kommer 

kontaktas skolan. ”Eftersom vi är en liten kommun har vi ganska goda förutsättningar att integrera 

flyktingar.” På kommunen tycker man att det är mycket lättare att integrera de som har mål för vad 

de vill ägna sig åt än de som säger att de kan göra vad som helst. Det går generellt bra i 

introduktionen, säger man på kommunen. ”Det svåra är att skaffa jobb, det finns ju inte så mycket jobb 

här i Kristinehamn.” På kommunen försöker man vara rak och ärlig från början och säger till dem 

som vill göra saker som det inte finns möjlighet att göra i Kristinehamn att de kan studera 

svenska i Kristinehamn och sedan flytta dit det finns möjlighet att realisera deras andra planer. 

Kommunens roll i introduktionen har tyvärr allt mer börjat karaktäriseras av pengar och resultat, 

säger man på introduktionsenheten. Det finns tendenser att statistiken är viktigare än individerna, 

att nå bra resultat med så lite resurser som möjligt.  

 

Om samverkan med frivilligorganisationer 

I Kristinehamn finns det ett väldigt sporadiskt samarbete mellan kommunen och 

frivilligorganisationer. På kommunen säger man att man länge har försökt skapa ett samarbete 

med Röda korset i Kristinehamn men att det har misslyckats. Det samarbete som har funnits har 

varit med Röda korset i Karlstad. Röda korset har hjälpt till med lite av varje, bl.a. eftersökning av 

släktingar och informerat om läget i olika länder. Det har också funnits små projekt med andra 
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organisationer, bl.a. ett samarbete med Svenska kyrkan på FN-dagen. Då ordnades festligheter 

med mat och kläder från olika länder. Det var så populärt att besökarna knappt fick plats i 

lokalen, berättar man på kommunen. 

  

Vinster/kostnader  

Kommunen känner att det finns ett stort ointresse bland frivilligorganisationer att inleda ett 

samarbete. Kommunen har bl.a. tagit kontakt med PRO, men det fanns inget intresse för 

samarbete. Vi har även tagit kontakt med idrottsföreningar. Det är dessa som har varit till mest 

nytta för personerna som kommer hit. De är öppna för att ta in dem. Det finns inte så många 

föreningar i Kristinehamn, säger man kommunen, så det finns inte så stora förhoppningar att ha 

ett omfattande samarbete med frivilligorganisationer. ”Förut hade vi ju ganska många bosnier. De 

startade en förening, men när eldsjälen flyttade dog den.”  

 

Det är kommunen som har tagit kontakt med frivilligorganisationer. Hittills har det inte fungerat 

så bra, eftersom det inte har lett till något samarbete. Kommunens känsla är att det inte finns 

någon vilja att samarbeta hos frivilligorganisationer, varför vet de inte. ”Kanske känns det besvärligt, 

eller så är man kanske rädd för att svenskar ska sluta.” Kommunen skulle vilja utveckla ett samarbete 

med frivilligorganisationer. Röda korset är en organisation som känns självklar att arbeta med, 

säger man på kommunen. Man skulle gärna vilja att det fanns en träffpunkt med verksamhet, t.ex. 

en affär som Kupan. Vilka former samarbete skulle ha spelar ingen större roll. För att kommunen 

ska vilja samarbeta med en förening krävs bara att det finns en vilja från organisationen sida och 

att de vill ta initiativ. 

 

Kommunen tror inte att frivilligorganisationerna skulle kunna erbjuda någon särskild verksamhet 

för personer som går introduktionen eftersom det är en liten kommun. Det är också svårt att få 

nyanlända att gå i de verksamheter som anordnas utanför den ordinarie introduktionen. Det är 

lite förvånande eftersom många ändå frågar efter aktiviteter, säger man på kommunen. På 

kommunen tror man att det kanske satsat lite för mycket på kvinnor medan männen lätt glömts 

bort. Det vore bra om frivilligorganisationer kunde erbjuda lokaler, mötesplatser, någon 

sysselsättning och framförallt gemenskap, säger man på kommunen. Ett samarbete med 

frivilligorganisationer skulle ge nyanlända möjlighet att få mer information om att det finns 

frivilligorganisationer att engagera sig i. ”Det vore bra om de bara ville komma hit och presentera sig.” 
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Man säger att kommunen kan tänka sig att bistå ekonomiskt om frivilligorganisationer ordnar 

verksamheter. Förut fanns ett faddersystem som fungerade mycket bra och som var mycket 

uppskattat av de inblandade parterna. Personer som gick introduktionen blev hembjudna på mat 

och det var jätteuppskattat. Då var det två kvinnor som ringde runt och rekryterade och 

förmedlade faddrar, kommunen betalade telefonräkningar etc. Något liknande vill man gärna 

göra igen. Men det är svårt att få tag på svenskar som vill ställa upp, säger man på kommunen. 

”Folk tar mentorrollen för allvarligt och tror att man måste umgås hela tiden.”  

 

Kommunen i Kristinehamn betraktar sig inte som beroende av frivilligorganisationer. Man 

känner snarare att det finns ett motstånd från vissa frivilligorganisationer. Det är viktigt att 

nyanlända som kommer till föreningar känner sig välkomma. Kommunen tror inte att ett 

samarbete med frivilligorganisationer skulle medföra några problem, möjligtvis om samarbetet 

skulle innebära stora kostnader. När det gäller maktrelationen mellan kommunen och 

frivilligorganisationen tror kommunen att det kan fungera bra. ”Det ska ju inte vara vi som bestämmer 

vad de ska göra. Det är ju de som erbjuder en verksamhet.” 

 

5.3.2 Frivilligorganisationers syn på samarbete med kommunen 

 

5.3.2.1 Röda Korset 

Om organisationen 

Röda korsets mål är att lindra och förhindra mänskligt lidande. I Värmlandsregionen har Röda 

korset 18 tjänstemän; Röda korskonsulenter och specialister med övergripande ansvarsområden. 

Röda korset arbetar med olika områden. När det gäller flyktingverksamheten är det främst 

anhöriganknytning, efterforskning och familjeåterförening. I Kristinehamn finns det en Röda 

korsförening med ungefär 15 frivilliga. Föreningen i Kristinhamn har nyligen öppnat ”Kupan”, 

vilket är en mötesplats och affär. Varannan måndag kommer det några frivilliga från Röda korset 

till äldreboendet Högliden och umgås, fikar och har temadagar med de äldre. Årligen ordnar 

också föreningen en marknad. 
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Om samverkan med kommunens introduktion 

Den flyktingansvariga för regionen har i över 5 år samarbetat med Kristinehamns kommuns 

introduktionsenhet i enskilda ärenden. Däremot förekommer inget samarbete mellan Röda 

korsföreningen i Kristinehamn och kommunens introduktionsenhet.  

 

Vinster/kostnader 

Den flyktingansvariga tycker att det är självklart att samarbeta med kommunen eftersom det är 

kommunen som först kommer i kontakt med de som har får uppehållstillstånd. Hon tycker också 

att samarbetet fungerar bra. Kommunen mailar Röda korset om de behöver hjälp. Röda korset 

har också erbjudits att åka dit och presentera vad de gör. ”Kommunen står för den ekonomiska 

kostnaden för tolkar som vi inte kan stå för. Vi har olika roller och mandat och behöver på så sätt samarbeta.” 

Samarbetet med kommunen ger också viktig information i enskilda ärenden. Dessutom sprider 

kommunen information om Röda korset vilket är viktigt för organisationen. Den 

flyktingansvariga som samarbetar med kommunen menar att Röda korset är beroende av 

samverkan med kommunen. Den flyktingansvariga i kommunen menar att samarbetet med 

kommunens introduktion säkert kommer att utvecklas och hänvisar till att Bengt Westerberg, 

Röda korsets ordförande, sätter integrationsarbetet högt upp på dagordningen.  

 

En förklaring till varför det inte finns något samarbete mellan kommunen och Röda 

korsföreningen är att det mest är äldre personer som arbetar frivilligt i föreningen. De är inte 

vana att arbeta med personer som går introduktionen. Röda korskonsulenten säger dock att hon 

har svårt att tänka sig att de inte vill samarbeta. Fördelar som kan komma utav ett samarbeta 

skulle kunna vara att det ger en struktur åt verksamheten, dessutom kan föreningen får 

information från kommunen och ta del av dess kompetens. Den verksamhet som föreningen 

eventuellt skulle kunna erbjuda kommunen är att vara medmänskligt stöd och att gemensamt 

ordna aktiviteter så som matlagningskvällar.  

 

På Röda korset ser man inga kostnader i samband med samarbetet med kommunens 

introduktion. ”Vi sköter vår egen ekonomi.” Däremot menar man att det är viktigt att kommunen vet 

vilka mandat Röda korset har och vad organisationen kan göra. Det är viktigt att kommunen i ett 

samarbete kommer och presenterar sin verksamhet för de frivilliga så att de frivilliga vet vad som 

finns och vad som gäller. Maktrelationen mellan den egna organisationen och kommunen anses 

vara jämbördig. Röda korset ser sig själva som ett komplement till kommunens 
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introduktionsverksamhet. Tidigare var Röda korset mer avantgarde, men nu är Röda korset ett 

komplement, det är så det ska vara. Röda korset ska inte bli någon ersättning för kommunens 

verksamhet. För att Röda korset ska kunna och vilja samarbeta med kommunens introduktion 

krävs att det finns en Röda korskrets som tar juridiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten. 

Kommunen måste också stötta verksamheten och tycka att den är viktig. Det finns kommuner 

som utnyttjar Röda korset för att själva spara in. Det leder inte till utökat samarbete. Röda korset 

behöver inget ekonomiskt stöd från kommunen för att samarbeta. Däremot kan föreningen 

eventuellt behöva stöd för speciella verksamheter.

 

5.3.2.2 Svenska kyrkan 

Om organisationen 

På svenska kyrkan i Kristinehamn säger man att organisationens mål är att stödja och hjälpa och 

göra något åt behov. Det finns mycket olika sorters verksamheter så som barnverksamhet, 

konfirmander, kör, pensionärsverksamhet, utbildning och diakoni. De insatser som riktar sig 

speciellt till flyktingar och invandrare är punktinsatser som främst rör asylsökande. Kyrkans 

verksamhet riktar sig till alla boende i församlingen, eller de som vistas i det geografiska området, 

även om det bara är på genomresa. Kyrkan har minst 50 frivilliga. 

 

Om samverkan med kommunens introduktion 

Kyrkan samarbetar med kommunen när det gäller arbetslösa, sjukskrivna, missbrukare och inom 

vård och omsorg. Däremot finns inget samarbete med introduktionsenheten. Det har bara skett 

enstaka spontana aktiviteter, t.ex. på FN-dagen. Samarbetet med introduktionen uppstod genom 

privata kontakter, det var inte genom ett organiserat samarbete. Insatserna som gjorts av kyrkan 

speciellt för flyktingarna har gjorts efter att individerna själva har tagit kontakt, kanske med 

inspiration från någon frivillig. 

 

Vinster/kostnader  

I kyrkan säger man att samarbete är en resursfråga. ”Vi sätter in insatser där det största behovet finns. 

Vi har samarbetat med kommunen på en rad andra områden. Att inleda en verksamhet eller samarbete innebär 

förstås att man måste ta resurser från något annat arbete. Vi är inte heller så många och har små resurser i 

jämförelse med kommunen.” De vinster som kyrkan ser i samband med ett samarbete med 

kommunens introduktion är nya kontakter och nya mänskliga möten. Dessutom kanske fler blir 

frivilliga om fler kommer i kontakt med organisationen. 
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I kyrkan är man ändå positiv till ett samarbete med kommunens introduktion. Men för att kyrkan 

ska vilja samarbeta med kommunen ska det finnas ett verkligt behov. De insatser som kyrkan 

skulle kunna göra är att presentera kyrkan. Kyrkan skulle också kunna delta i integrationen genom 

att ordna faddrar. Vi skulle kunna vara med och bygga nätverk, säger man i kyrkan. ”De kan finnas 

dem i vår organisation som är skeptiska till att arbeta med vissa människor, det kan gälla allt från missbrukare 

till skrikiga barn till muslimer. Men det är sådant vi jobbar med.” ”Vi skulle vilja vara en självklar resurs och 

om behov finns skulle vi vilja finnas där. ” 

 

Kyrkan är inte beroende av kommunen, varken ekonomiskt eller på något annat sätt. Däremot 

säger man att saker hjälps upp av goda kontakter. Samtidigt finns det en viss skepticism mot 

samarbete med kommunen. ”Eftersom kommunens resurser är krympande måste kommunen söka sig till 

frivilligorganisationer. Hur ska vi ställa oss till att laga detta skyddsnät? Vi vill inte hjälpa kommunen att fixa 

snygga siffror.” I kyrkan berättar man att på 70-talet hade kyrkan och kommunen ingen kontakt, då 

var det nästan tabu att prata om samarbete. Efter den ekonomiska krisen på 80-talet blev kyrkan 

tillfrågad att samarbeta och ställde upp på nästan vad som helst. Nu vill kyrkan verkligen tänka 

över vilka samarbeten de ska ha. Ändå är kyrkan intresserade av ett samarbete med 

introduktionen ”om det finns ett äkta behov så att vi efteråt inte känner att vi blev lurade. Så att de bara inte 

vill spara pengar utan  speciellt efterfrågar vår kompetens och våra nätverk.” 

 

5.3.2.3 Brobyggarna 

Om organisationen 

Brobyggarna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation som startade 1996. 

Föreningen består av män och har verksamheter riktade till pojkar mellan 13 och 16 år. Tanken 

med verksamheten är att slussa pojkarna in i ett bra vuxenliv. Aktiviteterna kretsar kring olika 

teman så som media, brott och straff, ungdomar och internationalisering samt samhälle och 

miljö. Verksamheterna innebär bl.a. att föra diskussioner och göra studiebesök. Just nu pågår 

även en utbildning i föreningskunskap så att ungdomarna lär sig mötesteknik och kan organisera 

föreningar. Det är ungefär 4-5 vuxna som arbetar frivillig i föreningen samt 4-5 unga vuxna som 

tidigare själva deltagit i verksamheten. Det är ungefär 10 pojkar som regelbundet kommer till 

föreningens aktiviteter.  
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Om samverkan med kommunens introduktionsenhet 

Brobyggarna har inget samarbete med kommunens introduktionsenhet. Däremot har man haft 

mindre sporadiska samarbeten med andra delar av kommunen. Föreningen skulle eventuellt 

kunna tänka sig att inleda ett samarbete med kommunens introduktionsenheten. De samarbeten 

som har funnits med kommunen har uppstått genom att en person i styrelsen arbetade på 

kommunen. Anledningen till att det inte finns något samarbete med kommunens introduktion är 

för att föreningen inte blivit tillfrågade att ingå i ett samarbete.  

 

Vinster/kostnader  

Föreningen skulle gärna få mer information om vad som händer i kommunen. ”Vi har folk av 

skilda karaktär. Att jobba nätverksbaserat är jätteviktigt. Vi tycker att de borde vara mer intresserade av att 

komma över parkeringen och fråga vad vi gör. Normalt sett är man ju intresserad av att samarbeta med 

näraliggande verksamheter.” Föreningen säger att de inte ska klaga på kommunen. ”Vi har inte krävt 

något. Ett samarbete skulle inte tillföra pengar det skulle däremot kunna tillföra problem. Visst skulle vi kunna 

ha ett samarbete periodvis. Men vi ska inte bli någon underavdelning till kommunen.”  

 

Brobyggarna skulle kunna samarbeta med kommunen om det kommer personer i rätt 

åldersgrupp. ”Vi skulle kunna ha en liten grupp i den stora och ta extra hand om den. Det vi behöver är 

information om när det kommer personer som tillhör vår målgrupp. Frågan är bara vad vi mäktar med eftersom 

vi är så få.” Brobyggarna säger att de är intresserade att ställa upp utifrån deras resurser. Det är 

viktigt att komma ihåg att det bara finns 5 vuxna frivilliga i föreningen och att det gäller att inse 

sina begränsningar.  

 

Även om man ställer sig positiva till ett samarbete med kommunen så säger man att man inte har 

någon stark strävan efter att samarbeta. I föreningen är man noggranna med att påpeka att 

föreningen arbetar självständigt och självfinansierat genom anslagsansökningar. När det gäller 

maktrelationen mellan kommunen och frivilligorganisationer säger föreningen att det är en 

självständig förening som inte på något sätt är styrd av kommunen. Brobyggarna tycker inte att 

ett samarbete med kommunen öppnar så mycket nya möjligheter för föreningen, förutom att de 

får information om vilka nya personer som kommer och skulle kunna ta del av deras verksamhet. 

Däremot ser man flera risker med att samarbeta nära kommunen. ”Nu är vi en självständig 

organisation och är inte styrda av att göra saker vi inte vill. Vore vi en kommunal verksamhet vore vi nerlagda 
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idag. Det är bara obligatoriska funktioner som blir kvar.” Man betraktar sig inte som beroende av 

kommunen utan påpekar att de inte behöver finansiellt stöd. Man är också skeptiska till vilka 

följder ett samarbete skulle få på föreningens ekonomi. Fonder och stiftelser kan säga nej till att 

fortsätta stödja föreningen om den börjar samverka med kommunen. En ständigt återkommande 

fråga i bidragsansökningar är vilka andra bidragsgivare föreningen har, säger man på föreningen. 

”Även om det också är osäkert att söka från stiftelser och fonder så har vi hankat oss fram hittills.” Skulle man 

samarbeta med kommunen är det framförallt material som kan behövas och att låna minibussar 

på kvällstid. 
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 6.     Analys 

 

Det här kapitlet analyserar svaren från intervjuerna utifrån de tre preciserade frågeställningarna 

som angavs inledningsvis. 

 

6.1 Finns det etablerade samarbeten mellan kommunala 

introduktionsenheter och frivilligorganisationer?  

För att det ska bli ett jakande svar på frågan krävs att över hälften av de undersökta kommunerna 

har något de kallar ett strukturerat eller etablerat samarbete med frivilligorganisationer. 

Undersökningen visar att det inte finns något sådant samarbete mellan de undersökta 

introduktionsenheterna och frivilligorganisationerna. Det är få frivilligorganisationer som 

överhuvudtaget varit i kontakt med introduktionsenheten. Då samarbeten förekommer sker det 

oftast spontant och i enskilda ärenden. 

 

Endast en av kommunerna, Botkyrka kommun, säger att den har ett etablerat samarbete med 

Röda korset. Röda korset å sin sida menar att samarbetet ännu inte har inletts, men att de ska 

starta olika verksamheter utifrån vilka behov de som går introduktionen har. Kristinehamns 

kommun har ett sporadiskt samarbete med Röda korset. Röda korset är således den mest 

frekventa samarbetsparten med introduktionsenhet. Björk, Peder och Bostedt skriver att det 

oftast är de större och välorganiserade organisationer som samarbetar med det offentliga, vilket 

också stämmer enligt denna studie. En annan orsak till att just Röda korset samarbetar med 

introduktionsenheten kan vara för att organisationen ofta har verksamheter speciellt riktad till 

flyktingar och invandrare. Levine och White menar att ömsesidigt beroende kan orsakas av flera 

faktorer, bl.a. av organisationernas mål. Antagligen har organisationer med liknande syfte större 

anledning att samverka än organisationer med skilda intressen. Kommunen i Solna efterfrågar 

speciellt ett samarbete med Röda korset. 

 

Många frivilligorganisationer, t.ex. Svenska kyrkan och några av de mindre 

frivilligorganisationerna, samarbetar med andra delar av kommunen, men inte med 

introduktionsenheten. Flera frivilligorganisationer säger att de inte känner till hur många 
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flyktingar och invandrare som deras kommun tar emot eller hur den kommunala 

introduktionsverksamheten fungerar, vad som ingår i verksamheten och om 

introduktionsenheten vill samarbeta med frivilligorganisationer. De flesta frivilligorganisationerna 

säger att de tycker att det är introduktionsenhetens uppgift att kontakta frivilligorganisationerna 

om de behöver hjälp. De flesta frivilligorganisationer säger att de ännu inte har blivit tillfrågade av 

introduktionsenheten om de vill samarbeta. Kommunerna å sin sida säger att de tagit flera 

initiativ och bjudit in frivilligorganisationer för att diskutera samarbete, men att intresset har varit 

mycket svalt eller obefintligt.  

 

Den vanligaste förklaringen till att samarbete inte förekommer från frivilligorganisationernas sida 

är att de inte har blivit tillfrågade och att det inte vet om det finns ett behov av samarbete hos 

kommunen. Samverkan med kommunens introduktionsenhet verkar inte heller ha diskuterats i de 

flesta frivilligorganisationerna.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns något etablerat samarbete mellan 

kommunala introduktionsverksamheter och frivilligorganisationer. 

 

6.2 Finns det ett behov av resursutbyte mellan kommunala 

introduktionsenheter och frivilligorganisationer?  

Som konstaterats ovan finns det få samarbeten mellan frivilligorganisationer och kommunala 

introduktionsenheter. Därför bli respondenternas svar hypotetiska och normativa till sin karaktär 

då de redogör för hur respondenten tycker att det borde vara. Svaren är dock av betydelse om 

man studerar förutsättningarna för ett samarbete eftersom organisationernas uppfattningar och 

preferenser utgör viktiga förutsättningar för huruvida ett samarbete kan komma till stånd. 

 

Inställning till samverkan 

Kommunernas introduktionsenheter är mer positivt inställda till samverkan med 

frivilligorganisationer, än vice versa. Kommunerna tycker att det finns ett stort ointresse för att 

samarbete bland frivilligorganisationerna. Två kommuner har tidigare bjudit in 

frivilligorganisationer för att diskutera samarbete, men intresset har varit mycket svalt. En av 

dessa kommuner har till och med gjort en enkätundersökning för att ta reda på vad ointresset 

bland frivilligorganisationer beror på. Studien gav dock inte något svar på frågan.  
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Alla tre undersökta kommuner vill gärna samarbeta med frivilligorganisationer. På frågan om hur 

frivilligorganisationerna ställer sig till ett samarbete med introduktionsenheten säger sex av de nio 

organisationerna att de är positiva. Två frivilligorganisationer säger att de möjligtvis kan tänka sig 

ett samarbete om det finns ett behov och om deras resurser speciellt efterfrågas. En 

frivilligorganisation säger att den inte är intresserade av att samarbeta med kommunens 

introduktionsenhet. Det kan tyckas paradoxalt att det inte förekommer fler samarbeten när så 

många organisationer uttrycker sig positivt till samverkan. 

 

Resursutbytets betydelse 

Utifrån interorganisationsteorin är förutsättningar för samverkan organisationerna emellan goda 

när det föreligger ett ömsesidigt beroende, medan intresset sannolikt är svalt om det motsatta 

förhållandet råder. Är det fråga om ett ensidigt beroendeförhållande är det ”vinster och 

kostnader” som blir avgörande för ett eventuellt samarbete. Även om alla tre kommuner ser 

vinster med att samarbeta med frivilligorganisationer är det bara Botkyrka kommun som ser sig 

som mycket beroende av ett samarbete med frivilligorganisationer. Man hänvisar till att Botkyrka 

är en speciell kommun i och med den etniska sammansättning som finns där. Svenska kyrkan och 

Röda korset i Botkyrka menar också att de är beroende av samverkan just därför. De flesta andra 

frivilligorganisationer ser sig inte som beroende av samverkan med kommunens 

introduktionsenhet, flera understryker istället vikten av oberoende. Interorganisationsteorin utgår 

från att det inte finns ett bästa sätt för organisering. Organiseringssätten behöver istället varieras 

beroende på dess omgivning.  När det gäller de olika kommunerna som har studeras, och som 

alla har olika karaktär, tycks det finnas olika förutsättningar för samverkan. Botkyrka kommun 

utgör uppenbarligen en omgivning som gör att samverkan känns påkallad för de flesta av de 

intervjuade organisationerna. I Kristinehamn är behovet inte lika stort eftersom det är en liten 

kommun vilket underlättar integrationen. Dessutom blir det svårare att ha omfattande samverkan 

med frivilligorganisationer då det finns färre organisationer att samverka med. 

 

Kommunernas introduktionsenheter tror att samverkan med frivilligorganisationer skulle 

innebära att introduktionen kan blir mer kvalitativ och underlätta integrationen för dem som går 

den. Kommunerna ser i stort sett bara vinster med att samarbeta. De menar att 

frivilligorganisationer har många resurser de kan dra nytta av i ett samarbete. Flera kommuner 

relaterar till ekonomiska vinster, eller snarare inga förluster. I samarbetet med 
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frivilligorganisationer ser kommunen inga kostnader alls, eller bara mindre kostnader. Att 

samarbeta med frivilligorganisationer innebär en gratislösning för att höja kvalitén på 

introduktionen. Eftersom det inte finns pengar måsta man hitta nya vägar, säger en kommun. 

Kommunerna har svårt att tro att samverkan med frivilligorganisationer över huvudtaget skulle 

innebära några problem. En kommun säger att det eventuellt skulle kunna bli problem om 

samverkan skulle innebära stora kostnader.  

 

Förutom ekonomiska vinster menar kommunerna att kvalitén på introduktionen skulle förbättras 

och underlätta integrationen av de nyanlända. Frivilligorganisationerna skulle nämligen kunna 

erbjuda en väg in i det svenska samhället och skapa kontakter med svenskar och invandrare som 

bott i Sverige en tid. Man tror även att frivilligorganisationer kan informera om samhället på ett 

mer trovärdigt sätt och att landsmän som redan är integrerade lättare kan göra sig förstådda med 

de nyanlända än tjänstemän på kommunen. Man menar att frivilligorganisationer besitter mycket 

värdefull kompetens om Sverige, samhället och har kontakter med yrken. Ett samarbete med 

frivilligorganisationer skulle således tillföra introduktionen många olika kompetenser. 

  

Frivilligorganisationerna har generellt sett lägre förväntningar än kommunen på att samverkan 

skulle innebära nya möjligheter för den egna organisationen. Frivilligorganisationer ser både 

fördelar och nackdelar med ett samarbete med kommunen. Olika organisationer resonerar på 

olika sätt men generellt är frivilligorganisationer mer skeptiska till ett samarbete med kommunen 

än vice versa. 

 

Som nämns inledningsvis är en vanlig förklaring till varför introduktionsenheten samverkar med 

andra myndigheter att undvika dubbelarbete. Röda korset är den enda av de studerade 

organisationerna som nämner det som ett skäl till att samarbeta. Troligtvis förklaras det av att 

deras verksamhet är näraliggande introduktionsverksamheten. Ingen av de andra organisationerna 

har verksamheter speciellt riktade till nyanlända flyktingar och invandrare. 

 

Frivilligorganisationernas vanligaste förklaring till varför det inte sker något samarbete är att 

introduktionsenheten inte har frågat efter samarbete och att frivilligorganisationerna inte vetat 

om kommunerna behöver deras hjälp. Förklaringarna kan ses som symtomatiska för den 

inställning som flera frivilligorganisationer har till samverkan med kommunens 
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introduktionsenhet. Det finns en inställning bland flera av de intervjuade frivilligorganisationerna 

att det i högre grad är kommunerna som behöver ett samarbete med frivilligorganisationer än 

tvärt om. 

 

Flera frivilligorganisationer har till en början svårt att säga vilka nya resurser som skulle komma 

deras organisationer till godo i ett samarbete med kommunens introduktionsenhet.  

Frivilligorganisationerna tror att ett samarbete med kommunens introduktion skulle innebära 

olika vinster för deras organisationer. En vinst som flera organisationer nämner är möjligheten att 

få information om, och komma i kontakt med, alla nyanlända. Kommunen anses även ha ett brett 

kontaktnät som flera organisationer gärna vill ta del av. Att samarbete med kommunen innebär 

också att frivilligorganisationen kan föra en dialog med kommunen och försöka påverka dess 

arbete. Flera organisationer nämner också möjligheten att sprida information om den egna 

organisationen. Om fler kommer i kontakt med organisationen kanske också fler arbetar arbeta 

frivilligt i organisationen, resonerar en organisation. Slutligen var det också en organisation som 

trodde att ett samarbete med kommunen eventuellt kunde ge struktur på organisationens arbete. 

 

Björk, Peder och Bostedt menar att vissa organisationer vill bevara sin roll som kritiker och är 

därför inte intresserade av samverkan med lokala myndigheter eller andra offentliga 

organisationer. Kritikerrollen talar inte frivilligorganisationerna så mycket om, däremot påtalar 

flera vikten av självbestämmande och oberoende. De mindre organisationerna menar att de i 

längden är viktigt för deras överlevnad. Den kostnad som flera frivilligorganisationer nämner i 

samband med ett eventuellt samarbete med kommunens introduktionsenhet är risken att förlora 

sin självständighet. Som det är nu tycker nästan alla intervjuade frivilligorganisationer att det råder 

en jämn maktdelning i relationen mellan kommunen och frivilligorganisationen. En viktig 

förklaring kan vara att de flesta av de intervjuade föreningarna har andra huvudfinansiärer än 

kommunen. Flera organisationer säger att de är rädda för att bli ekonomiskt beroende av 

kommunen om de börjar samarbeta. En mindre organisation är orolig för att förlora sina 

finansieringsmöjligheter från fonder och stiftelser genom att samarbeta med kommunen. Det 

finns en rädsla för att bli beroende av kommunens stöd, ett stöd som inte känns tillförlitligt. 

Förutom kostnader ekonomiskt ser vissa frivilligorganisationer risken att bli styrda i sin 

verksamhet. De flesta organisationerna har svårt att svara på frågan om de vill ha ekonomisk 

ersättning för att kunna samarbeta med kommunens introduktionsenhet. De flesta menar på att 

det beror på vad som förväntas av dem, några vill ha ersättning för utgifter, få lokalhyran betald 
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eller få en dator eller låna kommunens minibussar. Om samverkan innebär resurskrävande arbete 

vill flera frivilligorganisationer bli kompenserade. 

 

Frivilligorganisationerna har begränsade resurser både när det gäller ekonomiska medel och 

frivilliga som arbetar. Den kanske viktigaste kostnaden för frivilligorganisationer i ett samarbete 

med kommunens introduktionsenhet är att det innebär att organisationen måste omprioritera sin 

verksamhet och sluta med redan befintlig verksamhet. Att göra omläggningar i arbetet är 

dessutom inte lätt i en organisation som bygger på frivilligt arbete. Det gäller att alla som ingår i 

organisationen är villiga att göra nya prioriteringar. 

 

 

 

Som nämns i teoriavsnittet kan organisationers beroende av samverkan sällan eller aldrig 

uppfattas och beskrivas i entydiga och enkla termer, snarare tvärt om. Här är i alla fall de vinster 

och kostnader som organisationerna har angivit. Matrisen illustrerar att det förväntade utbytet av 

samverkan är asymmetriskt då kommunerna förväntar sig i stort sett enbart vinster, till skillnad 

från frivilligorganisationerna som även ser stora kostnader. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att det är svårt att dra några generella slutsatser kring resursberoendet. I en 

invandrartät kommun som Botkyrka verkar dock resursberoendet vara starkare än i kommuner 
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som tar emot färre flyktingar och invandrare. I alla kommuner finns det åtminstone en 

organisation som anser sig vara beroende av samverkan, även om samverkan inte förekommer.  

 

Andra påverkansfaktorer 

Det kan vara svårt att få tillstånd ett samarbete mellan den frivilliga och offentliga sektorn. De 

finns dem som menar att myndigheter har en tradition av misstro gentemot 

frivilligorganisationer. Dessa menar att det i vissa fall till och med råder fientlighet mellan den 

frivilliga och offentliga sektorn som ett resultat av att frivilligsektorn har blivit ignorerad i åratal 

eller marginaliserats i utvecklingen av lokala policies. Rothstein menar istället att ett skäl till att de 

mindre frivilligorganisationerna har spelat en så begränsad roll kan vara deras ”statsvänlighet”. 

Istället för att avundsjukt bevaka den egna organisationens rätt att hantera sociala problem har de 

ställt sig positiva till den statliga politiken. Även om det är det inte finns någon tydlig trend så 

finns det finns tendenser att några av de mindre organisationer som deltar i denna studie känner 

sig bortglömda av kommunen. Samtidigt suckar några kommuner över att de inte får kontakt 

med frivilligorganisationer. Att kalla detta fientlighet vore överdrivet. Kommunen har tvärtom 

förväntningar på samarbete med frivilligorganisationer. Det finns dock en tendens att 

organisationerna tycker att den eventuella samarbetsorganisationen borde ta initiativ till 

samarbete. 

 

Precis som den norska undersökningen, som omtalas inledningsvis, visar finns det en skepticism 

mot att offentliga uppgifter och service ska överföras till frivilligorganisationer. Vid sidan om den 

förklaring som resursberoendeteorin ger finns det andra förklaringar till varför vissa 

frivilligorganisationer är skeptiska till att samarbeta. De större frivilligorganisationerna drar in 

ideologiska aspekter och ställer frågan om de genom att samarbeta legitimerar nedskärningar i 

den kommunala verksamheten. Flera frivilligorganisationer säger att kommunens 

introduktionsenhet inte ska strunta i ansvaret för den egna verksamheten. Det finns en 

misstänksamhet mot att kommunen försöker spara pengar på frivilligorganisationernas 

bekostnad. Flera frivilligorganisationer kan tänka sig att samarbeta om deras resurser speciellt 

behövs. Svenska kyrkan i Kristinehamn säger t.ex. att man kan tänka sig att samarbeta ”om det 

finns ett äkta behov så att vi efteråt inte känner att vi blev lurade. Så att de bara inte vill spara pengar utan 

speciellt efterfrågar vår kompetens och våra nätverk.” 
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Det finns också en skillnad mellan de undersökta frivilligorganisationerna, dels finns det dem 

som har en medlemsinriktad verksamhet, dels finns det dem som arbetar mer utåtriktat. De som 

arbetar för sina medlemmar tenderar att vara mindre intresserade av att samverka med 

kommunen än organisationer som är öppna för vem som helst. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att eftersom det inte förekommer något samarbete finns 

det inget direkt avgörande resursberoende mellan organisationerna. Få organisationer säger att de 

är beroende av samverkan med andra, samtidigt ser de flesta organisationer möjligheter att ta del 

av nya resurser vid ett samarbete. Frivilligorganisationerna ser även konstanter i ett eventuellt 

samarbete. 

 

6.3 Stämmer kommunens och frivilligorganisationernas förväntningar på 

varandra överrens? 

Det som ska analyseras är förväntningarna på den verksamhet som samarbetet handlar om, 

samverkansformer och de krav organisationerna ställer på varandra.   

 

Den faktiska verksamheten 

Levine och White menar att det finns ett antal förklaringar till hur samverkan kan uppkomma, 

bl.a. krävs viss konsensus mellan organisationerna inom ett verksamhetsområde. När det gäller 

synen på den verksamhet som ett eventuellt samarbete ska handla om råder det samstämmighet 

mellan introduktionsenheterna och frivilligorganisationerna. Det kommunerna efterlyser är att 

frivilligorganisationerna erbjuder sociala kontakter, t.ex. i form av fadderverksamhet, och 

informera om samhället. Sociala kontakter kan den kommunala introduktionen inte kan erbjuda 

”vi kan aldrig bli vänner med dem”, säger kommunen i Solna och understryker sin roll som 

myndighetsutövare. Frivilligorganisationerna menar att de framförallt kan bidra med 

”medmänskligt stöd”, sociala kontakter och en väg ut i samhället.  I och med det utgör också 

frivilligorganisationerna ett komplement, vilket också är den roll de vill ha.  

 

Utifrån Blennbergers kategoriindelning för att analysera vilka intentioner en organisation har med 

sin verksamhet definierar i stort sett alla frivilligorganisationer sin verksamhet som ett 

komplement till den kommunala introduktionsverksamheten. Svenska kyrkan ser sig gärna 
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samtidigt som en avantgardorganisation, även om den medger att denna roll var starkare tidigare. 

Kommunerna vill också att frivilligorganisationernas verksamhet ska vara ett komplement till den 

kommunala introduktionsverksamheten.  På så sätt finns det också samstämmighet när det gäller 

detta. En kommun vill att frivilligorganisationernas verksamhet ska vara del av den ordinarie 

verksamheten. Det vill inte frivilligorganisationerna. De menar att det inte kan ta på sig för 

mycket ansvar eftersom det är frivilliga som arbetar. Ska frivilligorganisationerna delta i 

resurskrävande samarbete vill de ha ersättning. Det finns inga ambitioner från 

frivilligorganisationerna att på sikt ta över kommunens verksamhet. Snarare finns det en rädsla 

hos vissa frivilligorganisationer att arbeta allt för nära kommunen. 

 

Samverkansformer 

Som nämns inledningsvis har allt fler verksamheter, som tidigare var i offentlig regi, börjat läggas 

ut på entreprenad till professionaliserade frivilligorganisationer. Utifrån introduktionsenheternas 

svar kan man konstatera att inte vill lägga några större pengar på samarbetet med 

frivilligorganisationer. Enheterna tycks inte vara så intresserade av att lägga ut den egna 

verksamheten på entreprenad till frivilligorganisationer. De räknar istället med att 

frivilligorganisationer ställer upp på frivilligbasis, utan ekonomiskt ersättning för annat än mindre 

kostnader som kan finns i samarbetet. På kommunen i Solna undrar man vad det blir för skillnad 

mellan det kommunen redan gör i introduktionen och det frivilligorganisationer skulle kunna 

göra om deras tjänster upphandlades. Det är en viktig fråga som tåls att debatteras.  Några av de 

intervjuade frivilligorganisationerna, framförallt några mindre, uttrycker intresse av att bistå med 

verksamhet gentemot betalning. 

 

En frivilligorganisations arbete är inte linjärt utan går i cykler beroende på om det finns drivande 

eldsjälar. Att lägga över verksamhet som är obligatoriska delar av introduktionen på 

frivilligorganisationer är därför ett riskfyllt projekt. För att överföra obligatoriska delar krävs 

anställd personal som kan ta ansvar för verksamheten.  

 

Frågan om huruvida man ska lämna över offentlig verksamhet till professionaliserade 

frivilligorganisationer är svår då det finns intressekonflikter i en sådan samverkan. Erfarenheterna 

från 1990-talet då professionella frivilligorganisationer skötte introduktionen i Stockholms stad 

visar att beslut om upphandling som fattas på politisk nivå kan motarbetas på tjänstemannanivå. 

Kritikerna menar också att det finns en risk för att frivilligorganisationerna tappar sin särart, sitt 

oberoende och kritiska röst, om de blir beroende och styrda av kommunal finansiering.  
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Frivilligorganisationerna som deltar i den här studien ser sig främst som komplement till 

kommunen, få säger sig vara avantgard eller en kritisk röst. Det stämmer överrens med 

Rothsteins reflektion att det i Sverige råder konsensus mellan frivilligorganisationer och offentlig 

verksamhet. Det finns alltså olika roller som frivilligorganisationer kan ha. De som intervjuats här 

är mer inriktade på att bedriva en självständig verksamhet och ser risker med att själv inte kunna 

styra den i ett samarbete med kommunen.  

 

Det finns två typer av samverkansnätverk, uppgiftsspecifika och institutionella nätverk. 

Uppgiftsspecifika nätverk formas av oberoende aktörer, som med sina olika resurser har bestämt 

sig för att genomföra ett gemensamt projekt. Utifrån intervjuerna med organisationerna tenderar 

frivilligorganisationer vilja ha uppgiftsspecifika nätverk, visserligen vill de att samarbetet ska ske 

under strukturerade former men samtidigt vill flera att det ska vara i form av projekt. 

Uppgiftsspecifika nätverk kan utgöra en press på den befintliga organisationsstrukturen och kan 

ses som uttryck för brister i den formella organisationen.  

 

Tendensen är att kommunerna vill ha nätverk av institutionell karaktär, dvs. permanenta 

koalitioner där aktörer är mer beroende av varandra. Relationen mellan aktörerna i denna typ av 

nätverk är hierarkiskt utformade. Det kan vara ytterligare en förklaring till varför flera 

frivilligorganisationer är skeptiska till samverkan. En mindre frivilligorganisation säger 

uttryckligen att den inte vill bli en ”underorganisation” till kommunen. 

 

Enligt interorganisationsteorin är det den organisation som är mest beroende av en relation som 

tar initiativet till samarbete. Kommunerna har kontaktat frivilligorganisationerna för att diskutera 

samarbete utan att få någon vidare respons. Det innebär att frivilligorganisationerna tycks har 

maktövertaget så som deras relation ser ut nu. 

 

Krav på samarbetspartner 

Frivilligorganisationer ställer högre krav på kommunen än tvärt om. Flera frivilligorganisationer 

menar att kommunens introduktionsenhet måste vara öppen, t.ex. med vad de gör, våga vara 

självkritisk och vara beredd att lägga ner tid på samarbetet. Den frivilligorganisation som har 

inlett ett samarbete med kommunen säger att det enda problemet som varit hittills är att det har 

varit svårt att få tid för möten med kommunen. Så kanske är detta ett befogat krav. Det krävs 

 59



även att kommunen förstår hur det är att arbeta på frivillig basis. Det innebär andra 

förutsättningar än i avlönade organisationer, t.ex. är det mer sårbart och vissa saker kan ta längre 

tid. Det krävs också visst utrymme för flexibilitet och medvetenhet om att folk ställer upp på 

fritiden vilket gör det viktigt att ge uppskattning. Man måste vara förutseende, planera i god tid 

och vara tydlig med vad man planerar och när samarbetet ska börja. De flesta 

frivilligorganisationerna som vill samarbeta med kommunen vill göra det i strukturerade 

samarbete med inplanerade möten och ha en kontaktperson på kommunen. 

Frivilligorganisationerna måste också få löpande information från kommunens 

introduktionsenhet för att kunna samarbeta med den. Om samverkan innebär resurskrävande 

verksamhet vill flera organisationer ha ekonomisk kompensation.  

 

Kommunerna har inte mycket andra krav på frivilligorganisationerna än att de ska vilja 

samarbeta. En kommun säger också att det inte får ske någon religiös eller politisk påtryckning av 

frivilligorganisationen.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de olika organisationernas förväntningar på ett 

samarbete stämmer överrens på så sätt de har en gemensam uppfattning av vad ett samarbete 

borde handla om. 
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7.      Sammanfattande slutsats 

 

I detta kapitel sammanfattas slutsatserna av denna studie utifrån de övergripande 

frågeställningarna: 

 

7.1 Utgör frivilligorganisationer en fungerande samarbetspart till 

kommunala introduktionsenheter för nyanlända invandrare och flyktingar? 

Finns det förutsättningar för framtida samverkan? 

Nej, som det är nu kan inte frilligorganisationer sägas utgöra någon fungerande samarbetspart till 

de kommunala introduktionsenheterna eftersom det bara är en av de tre undersökta kommunerna 

som säger sig ha ett etablerat samarbete med en frivilligorganisation och detta samarbete har ännu 

inte satt igång. En annan kommun har endast ett sporadiskt samarbete med en 

frivilligorganisation. Har då kommunala introduktionsenheter och frivilligorganisationer 

förutsättningar att bli fungerande samarbetspartners?  

 

Det är svårt att dra några slutsatser huruvida det finns framtida förutsättningar för samverkan. 

Svaren i intervjuerna är ibland motsägelsefulla och det är svårt att dra generella slutsatser. Trots 

att majoriteten av organisationerna säger sig vara positiva till ett samarbete förekommer få eller 

inga samarbeten i kommunerna.  

 

Som nämns inledningsvis är samverkan ett positivt laddat politiskt honnörsord som det är 

korrekt att använda i olika sammanhang. Kommer man in på villkoren och premisserna för 

samarbetet falnar ofta retorikens formuleringar snabbt.  Vid den praktiska tillämpningen är 

innebörden ofta oklar. Premisserna kan skifta och samverkan innebär oftast både vinster och 

kostnader för de inblandade organisationerna. Den här studien visar att det är lätt att prata fint 

om, och vara positiv till, samverkan, men att det är svårare att komma sig för i praktiken. 
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Frågan om samarbete med kommunens introduktion verkar dessutom inte ha varit uppe till 

diskussion i de flesta frivilligorganisationer. Det kan vara ytterligare en orsak till att vissa svar är 

motsägelsefulla.  

 

Enligt interorganisationsteorin skapas samverkan då det finns ett behov av ömsesidigt 

resursutbyte och om de inblandade organisationerna har en samsyn på verksamhetsområdet. När 

det gäller synen på den verksamhet som ett eventuellt samarbete ska handla om råder det 

samstämmighet mellan introduktionsenheterna och frivilligorganisationerna. Det kommunerna 

efterlyser är att frivilligorganisationerna erbjuder sociala kontakter, t.ex. i form av 

fadderverksamhet, och informera om samhället. Det är också det frivilligorganisationerna säger 

sig kunna erbjuda. 

 

Enligt interorganisationsteorins tes om resursutbyte krävs att det finns ett ömsesidigt 

beroendeförhållande och ett ömsesidigt resursutbyte. Resursutbytet kan ses som vinster och 

kostnader för den egna organisationen. Enligt analysen ovan ser kommunerna mest vinster med 

ett samarbete medan frivilligorganisationer även ser flera stora kostnader. Det är en trolig 

förklaring till att kommunerna är mest pådrivande för att samverkan ska komma tillstånd. Viktigt 

att påpeka är att kommunerna inte räknar med att ett samarbete ska innebära några större 

ekonomiska kostnader för dem.  

 

Knappt hälften av organisationerna ser sig som beroende av samverkan. Det största hindret till 

samverkan tycks vara frivilligorganisationernas resurser, både ekonomiska och antalet frivilliga. 

Flera frivilligorganisationer säger att de kan tänka sig ett samarbete under strukturerade former 

om kommunen täcker kostnaderna. Flera introduktionsenheter är beredda att ersätta 

frivilligorganisationerna för mindre kostnader. Med ekonomisk ersättning för kostnader kan det 

bli lättare för frivilligorganisationer att göra omprioriteringar i verksamheten. I flera fall är det 

emellertid inte bara ekonomiska resurser som saknas utan främst frivilligarbetare.  

 

Frivilligorganisationer som inte har anställda är beroende av drivande människor som har tid. Tid 

är en bristvara för många och många frivilligorganisationer har få frivilliga. Som nämnts tidigare 

utgör inte frivilligorganisationers arbete en linjär kurva utan går snarare i cykler beroende av 
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drivande eldsjälar. Det är därför svårt att generalisera om det finns framtida förutsättningar för 

samverkan.  

 

Samverkan mellan kommunala introduktionsverksamheter och frivilligorganisationer är en fråga 

som inte har diskuterats i de flesta intervjuade frivilligorganisationer, ett eventuellt första steg är 

därför att de läser den här uppsatsen för att få reda på hur andra organisationer ser på 

möjligheten att samarbeta. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Frågeformulär  
Kommunerna 

 

Kommun:……………………… 

 

Om introduktionen 

1. Hur arbetar ni för att nå målen för introduktionen? 

2. Vad ingår i er introduktionsverksamhet? 

3. Hur tycker ni att introduktionsverksamheten fungerar? (Ge bra och dåliga exempel.) 

 

Samarbete med frivilligorganisationer 

4. Har ni något samarbete med frivilligorganisationer inom introduktionsverksamheten? 

Varför/varför inte? Med vilken eller vilka organisationer? 

5. Har ni tidigare haft samarbete med frivilligorganisationer? Med vilken eller vilka 

organisationer? 

6. *Vem tog initiativ till samarbete, kommunen eller frivilligorganisationen? 

7. Hur ställer ni er till ett samarbete med frivilligorganisationer? Vilka är motiven och vilka 

mervärden ger det?/Varför ska inte samverkan ske? 

8. Vilken verksamhet erbjuder frivilligorganisationen(-erna) ni samarbetar med/vill 

samarbeta med? 

9. *Vilken form av samverkan förekommer/har förekommit? (projektform, hur länge, 

integrerat i den ordinarie verksamheten etc.) 

10. Har frivilligorganisationer något att erbjuda som kommunen inte kan bistå med? 

11. Har frivilligorganisationer resurser som kan användas i introduktionen? Vilka?  

12. Är kommunen beroende av samverkan med frivilligorganisationer för att förbättra 

resultat i introduktionen? (Är beroendet starkt/svagt?) 

13. Vilka kostnader och problem finns/kan finnas i samband med samarbete med 

frivilligorganisationer? 
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14. *Samverkansverksamhet kräver resurser för att fungera. Hur ser kommunens insatser ut? 

15. Vilket inflytande har frivilligorganisationen över samarbete och verksamheten? Hur är 

maktrelationen mellan kommunen och frivilligorganisationen? 

16. *Hur har samarbetet hittills fungerat? (bra och dåliga exempel) 

17. *Hur fungerar kontakten mellan kommunen och frivilligorganisationer? 

18. *Skulle ni vilja utveckla arbetet på något sätt? I så fall med vilken/vilka typer av 

organisationer? Vilka verksamheter? 

19. Är det svårare/lättare att samverka med frivilligorganisationer än med statliga 

myndigheter? Varför? 

20. Samverkan har blivit lite av ett modeord, vad betyder samverkan för er? 

 

Olika roller 

21. Hur ser ni på kommunens roll i introduktionsverksamheten? 

22. Vad ser ni som frivilligorganisationernas roll i introduktionsverksamheten? Ser du 

frivilligorganisationers arbete som avantgarde74, komplement75, alternativ76 eller 

ersättning77? 

23. Vad krävs av en frivilligorganisation för att kommunen ska vara intresserad av ett 

samarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

* Frågor främst för dem som har haft någon form av samverkan med frivilligorganisationer.

                                                 
74 Avantgarde innebär att en frivilligorganisation kan se sin verksamhet som ett pionjärarbete och en förelöpare 
för offentliga insatser. Målet är ofta att den offentliga sektorn ska ta över arbetet. Åtskilliga verksamheter och 
metoder har uppkommit på detta sätt. 
75 Att vara komplement till den offentliga sektorn är den vanligaste rollen för sociala frivilligorganisationer. De 
kan vara komplement som parallell resurs, som extra välfärdsförstärkare eller som samhällsmoralisk normgivare. 
76 Organisationens verksamhet kan också ses som ett alternativ till den offentliga sektorn. Verksamheten skiljer 
sig då på något sätt från den offentliga och kan därför inte anses som en kompletterande parallell verksamhet. 
77 Målet kan också vara att ta över verksamhet från exempelvis en myndighet och kan då betecknas som en 
ersättning. 
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Bilaga 2 

 

Frågeformulär  
Frivilligorganisationerna 

 

Frivilligorganisation:…………………… 

 

Om organisationen 

1. Vad har ni för verksamhet? Vad är målen för er organisation/verksamhet? 

2. Vilka är er främsta målgrupp(er)? Finns det några anställda i er organisation (lokalt)? Hur 

många arbetar frivilligt? 

3. Hur länge har ni funnits? 

 

Samarbete med kommunen 

4. Samarbetar ni med kommunen angående introduktionen för nyanlända flyktingar och 

invandrare? Varför/varför inte? 

5. Har ni tidigare arbetat med kommunen? (Antingen det gäller introduktionen eller andra 

delar av kommunen? Hur länge?) 

6. *Vem tog initiativet, kommunen eller ni? 

7. Hur ställer ni er till ett samarbete med kommunen? Vilka är motiven och vilka mervärden 

ger det? /Varför ska man inte samarbeta?  

8. Vilken verksamhet skulle ni kunna erbjuda kommunen? 

9. Öppnar ett samarbete med kommunen nya möjligheter för er verksamhet? 

Hur då i så fall? 

10. *Under vilka former samarbetar ni/har samarbetat med kommunen? (Projektform, 

etablerad del av kommunens verksamhet etc., med eller utan finansiellt stöd från 

kommunen?) 

11. Under vilka former skulle ni vilja arbeta med kommunen? (Projektform, etablerad del av 

kommunens verksamhet etc., med eller utan finansiellt stöd från kommunen) 

12. Är ni beroende av samverkan med kommunen? (Svagt/starkt?) 

13. Har kommunen resurser som ni kan dra nytta av i ett eventuellt samarbete? 

14. Vilka kostnader och problem finns/kan finnas i samband med samarbete med 

kommunen? 
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15. Samverkan behöver ofta resurser för att fungera. Hur ser era insatser ut? Hur tycker ni att 

kommunen satsar sina resurser på samarbete? 

16. Vilket inflytande har frivilligorganisationer över samarbetet och verksamheten? Hur är 

maktrelationen mellan kommunen och frivilligorganisationen? 

17. *Hur har samarbetet hittills fungerat? 

18. *Hur fungerar kontakten mellan kommunen och frivilligorganisationen? 

19. Skulle ni vilja utveckla ett samarbete med kommunens introduktionsenhet? I så fall med 

vilken verksamhet och under vilka arbetsformer?  

20. Samverkan har blivit lite av ett modeord, vad betyder samverkan för er? 

 

Olika roller 

21. Hur ser ni på rollfördelningen i ett eventuellt samarbete med kommunens 

introduktionsenhet? Vilken roll har kommunen och vilken roll har ni? 

22. Ser ni er verksamhet som  avantgarde78, komplement79, alternativ80 eller ersättning81? 

23. Vad krävs av kommunen för att ni ska vilja samarbeta med kommunens 

introduktionsenhet? 

24. Behöver ni ekonomiskt stöd för att kunna samarbeta med kommunen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Frågor främst för dem som har haft någon form av samverkan med kommunens introduktion. 

 

                                                 
78 Avantgarde innebär att en frivilligorganisation kan se sin verksamhet som ett pionjärarbete och en förelöpare 
för offentliga insatser. Målet är ofta att den offentliga sektorn ska ta över arbetet. Åtskilliga verksamheter och 
metoder har uppkommit på detta sätt. 
79 Att vara komplement till den offentliga sektorn är den vanligaste rollen för sociala frivilligorganisationer. De 
kan vara komplement som parallell resurs, som extra välfärdsförstärkare eller som samhällsmoralisk normgivare. 
80 Organisationens verksamhet kan också ses som ett alternativ till den offentliga sektorn. Verksamheten skiljer 
sig då på något sätt från den offentliga och kan därför inte anses som en kompletterande parallell verksamhet. 
81 Målet kan också vara att ta över verksamhet från exempelvis en myndighet och kan då betecknas som en 
ersättning. 
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