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4. Politiska ambitioner 

Mai-Brith Schartau 
 

Forskning om religion och politik i Sverige har i stort sett fokuserat på 
huruvida religiös orientering påverkar individens politiska opinion. När 
det gäller katolska länder i Europa är sambandet mellan religiositet och 
röstning på konservativa partier oftast starkare än i Sverige.1 I detta kapi-
tel går vi från individnivå till organisationsnivå och studerar om och hur 
den katolska organisationen Caritas försöker påverka politikens utform-
ning i Tyskland respektive Sverige samt om de framförda argumenten 
och aktionerna kan inordnas i en traditionell höger-vänsterskala. Detta 
rimmar väl med nyare amerikansk forskning som, speciellt efter Bush-
tiden, undersöker religiösa organisationers betydelse för opinionsbild-
ning, skapandet av socialt kapital och politiskt deltagande.2 Materialet 
hämtas från dokument producerade av Caritas, från intervjuer med 
ledande personer inom organisationen samt från den relativt digra tyska 
litteraturen som behandlar Caritas som välfärdsorganisation. 

Tyskland och Sverige tillhör två olika typer av välfärdsstater enligt 
Esping-Andersens numera klassiska kategorisering. Tyskland räknas till 
de konservativa eller korporativa välfärdsstaterna medan Sverige till-
sammans med de andra nordiska länderna tillhör den socialdemokratis-
ka ländergruppen.3 Detta kapitel inleds med en allmän genomgång av 

                  
1 Hagevi, Magnus, Religiös orientering och svensk politisk opinion, Statsvetenskaplig 
Tidskrift, årg 108, nr 2, s 123-153, 2006. 
2 Se t ex Wagner, Antonin, Religion and Civil Society, A Critical Reappraisal of 
America’s Civic Engagement Debate, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol 
37, nr 4, 626-645, 2008; Stritt, Steven B. , Estimating the Value of the Socail Services 
Provided by Faith-Based Organizations in the United States, Nonprofit and Volunta-
ry Sector Quarterly, vol 37, nr 4, 730-742, 2008. 
3 Esping-Andersen, Gösta, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: Prin-
ceton University Press, 1990. 
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frivilliga organisationers roll inom välfärdsområdet i Tyskland och Sve-
rige och hur denna roll har förändrats från 80-talet och framåt. Vilka 
möjligheter ger de två välfärdssystemen civilsamhällets organisationer 
att utöva politisk påverkan och vilken legitimitet har denna påverkan? I 
Tyskland finns sex stora, betydande ”Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege”,4 varav Caritas är den största. Deras utveckling har varit 
likartad och i fortsättningen kommer dessa för enkelhetens skull att 
kallas ”de stora organisationerna”. Det ska också framhållas att även om 
tyska Caritas i denna bok behandlas som någon form av modell för hur 
organisationen fungerar i de flesta andra västländer är vi medvetna om 
nationella skillnader där frivilliga organisationer iklär sig olika roller i 
det sociala systemet, till stor del beroende på typ av välfärdsstat med 
olika traditioner och värderingar.5 Vilka möjligheter ger de politiska 
systemen i Sverige och Tyskland civilsamhällets organisationer att på-
verka politiken och vilken legitimitet har denna påverkan? 

Bakgrund Tyskland 
En rad förändringar i samhället har under de senaste årtiondena påver-
kat villkoren för de stora organisationerna. Samarbetet mellan dem och 
staten, något som går tillbaka till 1800-talet, har fortfarande ett brett 
politiskt stöd i Tyskland.6 Relationen mellan offentliga och frivilliga 
organisationer inom socialt arbete är i stort reglerat genom den så kalla-
de subsidiaritetsprincipen vilken innebär att offentliga organisationer 

                  
4 De sex stora organisationerna är Caritas (DCV), Arbeiterwohlfart (AWO, knutet 
till arbetarrörelsen och närstående det socialdemokratiska partiet), Deutscher Paritä-
tischer Wohlfahrtsverband (en paraplyorganisation för en mängd olika organisatio-
ner), Deutsches Rote Kreuz (DRK, Röda Korset i Tyskland), Diakonisches Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (DW, den protestantiska motsvarigheten till 
Caritas) och Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST, ett centralor-
gan för judiska organisationer). 
5 Se vidare Eichhorn, Peter, Freie Wohlfahrtspflege auf der Suche nach Corporate 
Identity, i: Puschmann, Hellmut (red), Not sehen und handeln, Caritas: Aufgaben, 
Herausforderung, Perspektive, Lambertus, Freiburg 1996. 
6 Wolfgan Seibel, Government – Non-profit Relationship: Styles and Linkage Pat-
terns in France and Germany, i: Stein Kuhnle och Per Selle (red), Government and 
Voluntary Organisations, Avebury 1992. Se även kap 2 och 3 i denna volym. 
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inte ska tillhandahålla social service och medicinsk vård som kan ges av 
organisationer inom den tredje sektorn. Ansvaret för välfärden ska ligga 
på lägsta möjliga nivå. Denna doktrin som härstammar från den katols-
ka kyrkan har möjliggjort för de stora organisationerna att öka sina krav 
på offentliga resurser samt att förhindra oönskad statlig och kommunal 
inblandning i deras verksamhet.7 

Den offentliga och den tredje sektorn har blivit starkt sammansvetsa-
de. De stora organisationerna har en speciell roll i tysk politik, de sam-
ordnar service inom det sociala fältet, de är viktiga lobbyister, de konsul-
teras ofta innan ett lagförslag antas och deras arbete och existens är legi-
timerad i ett antal lagar. Ett ömsesidigt beroende har utvecklats mellan 
staten och dessa organisationer. Båda parter tjänar på samarbetet. Den 
offentliga sektorn tillförs viktig professionell kunskap men också perso-
nella och kulturella resurser vilket möjliggör implementering av en rad 
politiska beslut. I gengäld åtnjuter organisationerna vissa privilegier. De 
är viktiga partners inte minst beroende på sina möjligheter att agera som 
språkrör för medborgarna. Organisationerna har möjlighet att påverka 
offentliga beslut, är involverade i planering och implementering och kan 
därigenom bevaka medlemmarnas intressen. Förutom sin uppgift att 
stödja och hjälpa människor med olika behov har de blivit politiska 
organisationer. De har också kunnat säkra sina finansiella och legala 
positioner på lång sikt.8 Tidigare har det endast förekommit en margi-
nell konkurrens mellan de stora organisationerna, snarare har de bildat 
en union för att tillsammans kunna påverka den offentliga sektorn och 
den politiska utvecklingen.  

De stora organisationerna är inte bara politiska aktörer utan även be-
tydande ekonomiska aktörer både som arbetsgivare och som utförare 

                  
7 Brauns, Hans-Jochen & Kramer, David, West Germany – the Break up of Consen-
sus and the Demographic Threat, i: Munday, Brian (red), The Crisis in Welfare, An 
International perspective on Social Services and Social Work, London 1989. 
8 Heinze, Rolf G.  & Olk, Thomas, Die Wohlfahrtsverbände im System Sozialer 
Dienstleistungsproduktion. Zur Entstehung und Struktur der bundesrepublikani-
schen Verbändewohlfahrt, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 
årgång 33, s. 94-114, 1981; Backhaus-Maul, Holger & Olk, Thomas, Von Subsidarität 
zu „outcontracting“: Zum Wandel der Beziehungen von Staat und Wohlfahrtsver-
bänden in der Sozialpolitik, i: Wolfgang Streeck, Staat und Verbände, Politische 
Vierteljahresschrift, 35 årgång, Sonderheft  25, 1994. 
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inom de sociala och medicinska områdena. Under 70-talet började det 
bli märkbart att organisationerna hade fått lite för stor makt. En diskus-
sion inleddes om huruvida de verkligen företrädde klienternas och med-
lemmarnas intressen och legitimiteten började undergrävas. Andra 
grupper, speciellt inom självhjälpsrörelsen,9 började utmana dem. De 
stora organisationerna stred för sina privilegier och många dokument 
vittnar om att de verkligen ville behålla sin speciella position.10 En hätsk 
debatt startade där uttryck som välfärdsmaffia och andra hårda ord fli-
tigt användes av andra aktörer. Olika självhjälpsgrupper poängterade 
betydelsen av att klienterna själva kunde påverka sin situation och den 
service som erbjöds dem; så var inte fallet då de stora organisationerna 
var utförare, de ansågs ha själviska motiv för sitt agerande och föga bry 
sig om klienternas önskemål vilket är stick i stäv med nutidens postmo-
derna anda. 

De stora organisationerna har förändrats både internt och externt se-
dan 80-talet. De hittillsvarande privilegierna har ifrågasatts beroende på 
förändringar i socialpolitiken och lagstiftningen, till exempel den så 
kallade ”Pflegeversicherung”. Organisationerna måste nu konkurrera 
med andra utförare, lämna in anbud och förhandla med specifika myn-
digheter för att få kontrakt på olika serviceuppdrag. Vidare har en rad 
nya problem och behov uppstått i samhället för vilka organisationerna 
inte haft någon beredskap.11 Debatten om civilsamhället och närsamhäl-

                  
9 I Tyskland finns ett mycket stort antal självhjälpsgrupper av skiftande slag. De 
bildades ursprungligen av specifika patient- eller klientgrupper, deras anhöriga och 
professionella inom området. Sedan har dessa gått ihop i regionala eller nationella 
organisationer med fast anställd personal. Både frivilliga och anställda utför socialt 
arbete, verkar för kunskapsspridning inom det aktuella problemområdet samt 
försöker påverka välfärdspolitiken till medlemmarnas förmån. Då dessa grupper är 
mindre är det lättare för medlemmarna att göra sin röst hörd och verksamheten 
passar också den postmoderna människan som fortfarande är villig att utföra frivil-
ligt arbete men inom ett specifikt område där hon verkligen är engagerad.  
10 Holz, Gerda, Altenhilfepolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1945 bis 1985. 
Eine politikwissenschaftliche Analyse am Beispiel des Bundesverbandes der Arbeiter-
wohlfahrt, Berlin 1987. 
11 Heinze, Rolf G. , Schmid, Josef & Strünck, Christopher, Zur politischen Ökonomie 
der sozialen Dienstleitungsproduktion, der Wandel der Wohlfahrtsverbände und die 
Konjunkturen der Theoriebildung, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie, s. 242-271, 1997. 
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lets betydelse är andra förklaringar till varför de stora organisationerna 
har förlorat i betydelse jämfört med mindre organisationer med en star-
kare lokal förankring och kortare beslutsvägar. 

Från 90-talet har interna förändringar skett både i politiskt och eko-
nomiskt hänseende.12 De ekonomiska förändringarna innebär att värden 
normalt förknippade med New Public Management, såsom hårdare 
kontroll, målstyrning, jämförelser mellan olika produkter, uppmärk-
samhet mot kundernas behov och en betoning av effektivitet och kon-
kurrens, har fått genomslagskraft. Kort sagt har organisationerna blivit 
mer lika privata företag både till struktur och kultur. Den tidigare nor-
mativa approachen har fått vika för en mer management-orienterad 
kultur.13 Med politiska förändringar menar jag att den tidigare administ-
rativa internregleringen delvis ersatts med motstridiga mål. Trycket 
utifrån har lett till mindre konsensus och mer debatt internt. 

En orsak till de stora organisationernas problem är deras snabba till-
växt14 som förvandlat dem till centraliserade byråkratiska jättar som inte 
längre är flexibla gentemot grupper i samhället med nya behov. De bru-
kade tidigare betona att de var just flexibla, känsliga för förändringar i 
samhället och innovativa i sitt arbetssätt. I och med tillväxten har deras 
utförande av service med nödvändighet blivit alltmer standardiserad, det 
är svårare att vara lyhörd och tillgodose specifika intressen.  

Tillväxten har också inneburit att de stora organisationerna blivit mer 
beroende av extern finansiering. De interna resurserna, såsom donatio-
ner, avgifter och frivilligt arbete har inte varit tillräckliga för att möta de 
nya behoven. Med ett större beroende av externa medel har handlings-
friheten minskat beroende på de många regler och villkor som omgärdar 
dessa resurser. Under slutet av 90-talet utgjorde ersättningarna för arbe-
te utfört på kontrakt med offentliga myndigheter 79 procent av den 
totala inkomsten, till det ska läggas offentliga bidrag på ytterligare 
11 procent.15 Det faktum att organisationerna är synnerligen beroende 

                  
12 Heinze, Schmid & Strünck 1997. 
13 För närmare analys av de interna förändringarna se kap 5. 
14 Se även kap 3 om tillväxt. 
15 Bode, Ingo & Evers, Adalbert, From institutional fixing to entrepreneurial mobility? 
The German Third Sector and its Contemporary Challenges, paper presenterat vid the 
International Conference of the ISTSR in Dublin, 2000.  
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av offentliga medel, samtidigt som de deltar i policyprocessen och för-
väntas kritiskt granska offentliga beslut och agerande, har gett dem en 
diffus image. Många olika metaforer har använts för att illustrera detta, 
bland andra ”Du ska inte bita den hand som föder dig” och ”Såga inte av 
den gren du sitter på”. 

Den nya kontraktkulturen har förändrat de stora organisationerna, 
de ägnar sig nu mer åt tidsbegränsade och specificerade åtgärder för den 
offentliga sektorns räkning. De allmänna bidragen från kommunerna 
har starkt reducerats. Servicen styrs av precisa föreskrifter i kontraktet, 
inget utrymme finns för extra åtgärder. Dessutom har hantering av kon-
trakt och anbud väsentligt ökat den administrativa bördan för organisa-
tionerna.16 

Vidare har de stora organisationerna till viss del fjärmat sig från de 
ursprungliga värderingarna, detta gäller speciellt den religiösa orienter-
ingen, något som kan vara känsligt i en alltmer sekulariserad omvärld. 
Personalen kan nu inte alltid identifiera sig med organisationens specifi-
ka värderingar. I stället har professionella värderingar börjat dominera. 
Kravet att samarbeta med offentliganställda ställer krav på högre profes-
sionalitet. Detta har gjort det svårare att rekrytera och de anställda utgör 
idag en mer heterogen grupp vilket kan störa den inre sammanhållning-
en. En del stora organisationer är pessimistiska vad gäller rekrytering av 
frivilliga. Samtidigt ökar andra mindre organisationer sin andel av frivil-
ligarbetare, i samhället finns fortfarande en bredvillighet att ställa upp. 

Förutom dessa interna förändringar har det också skett en förändring 
i det tidigare nämnda ömsesidiga beroendet mellan den offentliga sek-
torn och de stora organisationerna. Av ekonomiska och politiska orsaker 
har detta förhållande mist något av sin legitimitet. Den tyska återföre-
ningen men också den europeiska integrationen är viktiga orsaker till 
denna förändring. Andra faktorer är nya lagar som minskat organisatio-
nernas autonomi och privilegier.17 Organisationerna kan inte längre 
behålla sin speciella politiska position. 

Den tyska återföreningen har påverkat organisationerna både i de 
östra och västra delarna av landet. Beroende på en annan kultur, inte 
                  
16 Bode & Evers 2000. 
17 Backhaus-Maul & Olk 1994. 
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minst den sekulariserade attityden, fick de stora organisationerna i öst 
ingen särställning i förhållande till andra utförare. Detta har haft en klar 
spill-over effekt på organisationerna i väst.18 I öst fanns inga tillgängliga 
resurser i form av frivillig arbetskraft och stödet för arbete i frivilliga 
organisationer är fortfarande svagt. Människor ska ha ett betalt arbete 
att gå till, inte tvingas utöva välgörenhet. I stället har variabler som kost-
nadstäckning, kapacitet, utförande och effektivitet blivit viktiga. En ny 
typ av ”verschlankte Wohlfahrtsverbände” (nedbantade organisationer) 
har växt fram och dessa tankar har spritts över hela landet och utgör en 
bra grogrund för New Public Management. 

En annan orsak till organisationernas förändrade roll är den europe-
iska integrationen. Det tyska systemet är tämligen speciellt och EU-
lagstiftningen kommer inte att ändras för att passa de stora organisatio-
nernas unika intressen. Tvärtom har reglering från den europeiska 
kommissionen påverkat de tyska organisationernas status. Inom EU 
betonas fri konkurrens utan diskriminering och rätt för alla aktörer att 
etablera sig på marknaden. De speciellt gynnsamma skattereglerna för 
organisationerna och subsidiaritetsprincipen har ansetts vara diskrimi-
nerande. Inte heller har organisationerna prioriterats inom nya EU-
program. I stället bygger dessa program på en dualism mellan privata 
och offentliga utförare. Vanligt förekommande uttryck i samklang med 
New Public management såsom effektivitet, kvalitetsstandard, kon-
traktsverksamhet och konkurrens rimmar dåligt med organisationernas 
tidigare privilegier.  

Implementeringen av ”Pflegeversicherung” i mitten av 90-talet har 
varit betydelsefull på mer än ett sätt. Förutom introduktion av ett kon-
kurrens- och kontraktssystem har ett nytt budgetsystem introducerats 
som ökar konkurrensen och även konfliktnivån inom organisationerna, 
se ovan om politisering. Men också andra lagar har ändrats. I den nya 
”Kinder- und Jugendhilfegesetz” (lagen om stöd till barn och ungdomar) 
från 1990 jämställs de stora organisationerna med andra organisationer 
och självhjälpsgrupper både vad gäller policyformulering och serviceut-

                  
18 Se t. ex. Backhaus-Maul, Holger & Olk, Thomas, Von Subsidarität zu 
”outcontracting”: Zum Wandel der Beziehungen von Staat und Wohlfahrtsverbänden 
in der Sozialpolitik, Halle 1995. 
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förande. Speciellt självhjälpsrörelsen bör stödjas. I den nya ”Bundessozi-
alhilfegesetz” (sociallagen) finner vi samma tendenser. Organisationer-
nas privilegier tas bort, nu måste de tävla med andra utförare. Detta har 
tvingat dem att rationalisera för att kunna nå de uppsatta målen om 
kvalitet och lönsamhet.19  

Bakgrund Sverige 
I Sverige har den universella välfärdsstaten förknippats med offentlig 
service i kommunal och landstingskommunal regi. Det råder en skepsis 
gentemot marknaden då här finns en risk för ojämlikhet, mot den in-
formella sektorn då individen inte ska bli beroende av familjen eller 
andra delar av det sociala nätverket och gentemot den tredje sektorn 
som ofta betraktas som ren välgörenhet och en kvinnofälla med krav på 
oavlönat arbete. 

Under 90-talets början genomgick Sverige en ekonomisk kris med 
arbetslöshet, ett kraftigt budgetunderskott och en stor statsskuld. Som 
en följd av detta tvingades många kommuner till neddragningar inom 
det sociala området och har sedan dess letat efter andra alternativ. En 
lösning är att lita mer till den sociala ekonomin. Denna sektor är emel-
lertid inte speciellt väl utvecklad som serviceproducent inom det sociala 
fältet i Sverige; denna typ av utförare har inte behövts i ett land där den 
offentliga sektorn har tagit ett omfattande ansvar för medborgarnas 
välfärd. De existerande organisationerna är inte specialiserade på socialt 
arbete. Innan 90-talet förekom frivilligt socialt arbete i mindre omfatt-
ning. Det arbete som utfördes gjordes på organisationernas eget initiativ, 
inte på kontrakt med kommun eller landsting. Frivilliga organisationer 
studeras primärt för sin betydelse för demokratin eller som intresseor-
ganisationer. Traditionellt har de svenska organisationerna omhuldats 
som skolor i demokrati och en kanal för medborgarna att uttrycka pro-
tester, behov, värderingar och intressen. På organisationsnivå har de i 
olika frågor varit remissinstanser. Internationellt har forskningen till 
stor del fokuserat på organisationerna som utförare men denna inrikt-

                  
19 Backhaus-Maul & Olk 1994. 
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ning har marginaliserats i Sverige. Det är först under senare år som or-
ganisationerna har börjat ses som potentiella servicegivare. 

I den omarbetade socialtjänstlagen som trädde ikraft 1998 finner vi 
en ny paragraf där det betonas att den sociala välfärden ska stödja anhö-
riga. I detta sammanhang pekas de frivilliga organisationerna ut som 
betydelsefulla aktörer. De har en viktig roll som komplement till det 
offentliga stödet. Kommuner bör samarbeta både med anhöriga och 
olika organisationer.20 Just detta uttryck komplement till den offentliga 
sektorn förkommer i många offentliga dokument, de frivilliga organisa-
tionerna ska absolut inte ersätta den offentliga sektorn. 

Detta nyvaknade intresse för frivilliga organisationer och den infor-
mella sektorn är delvis beroende på försämrade ekonomiska förhållan-
den men också på ideologisk kritik av välfärdsstaten. Samma kritik som i 
Tyskland framförs mot de stora frivilliga organisationerna riktas i Sveri-
ge mot de offentliga organisationerna; stora byråkratiska kolosser med 
begränsad förankring i verkligheten och betydande personalproblem. 
Vid fackförbundet Kommunals kongress 2001 poängterade dåvarande 
statsministern att regeringen är beredd att investera i utvecklingen av 
icke-vinstdrivande organisationer inom skola, vård och social service. 
Denna typ av organisationer kan garantera en pluralism utan vinstmo-
tiv. Organisationerna har dock förlorat marknadsandelar under de se-
naste åren i huvudsak beroende på den för en liten organisation svårbe-
mästrade byråkratin som är knuten till offentliga upphandlingar men 
också till följd av finansiella tillkortakommanden.21 

Vissa debattörer befarar att de frivilliga organisationerna kommer att 
användas som slagträn i den politiska debatten. Dessa kallas in likt lego-
soldater för att tillfredställa olika intressen. I början av 90-talet ansågs de 
nästan vara skadliga för välfärdsstaten, nu ska de försvara densamma. 
Detta är att börja i fel ände. Den socialdemokratiska regeringen tycktes 
ha som mål att undvika vinst till varje pris när målsättningen i stället 
borde vara väl utfört arbete som resulterar i god vård, omsorg och ut-
bildning.22 

                  
20 Proposition 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken. 
21 DN (2001-09-03). 
22 Entreprenör (2001-09-20). 
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Det finns två olika perspektiv på sambandet mellan offentligt och fri-
villigt producerat socialt arbete. Det första är ett nollsummespel, vilket 
betyder att frivilligt arbete utvecklas som en följd av brister i offentligt 
och kommersiellt arbete. Det andra perspektivet är en form av ömsesi-
digt beroende där både offentliga och frivilliga insatser ökar eller mins-
kar samtidigt. Om den offentliga sektorn intensifierar sitt arbete inom 
ett område kan frivilliga organisationer skapa andra aktiviteter som ett 
extra plus utan speciella skyldigheter. Ett gott klimat skapas där både 
myndigheter och organisationer kan inspirera varandra och växa till-
sammans.23 Det är det förstnämnda perspektivet som har dominerat i 
välfärdsstaten Sverige under många år även om det andra också nämns 
då och då. 

I Sverige har det ibland förekommit en internationellt sett omvänd 
ordning då det gäller kommunikation mellan organisationer och den 
offentliga sektorn. I stället för att betrakta organisationerna som förmed-
lare från medborgarna till staten är organisationerna idag sedda som 
redskap för den offentliga sektorn. I stället för att delta i agendasättning 
och policyformuleringar och bevaka medlemmarnas intressen, såsom 
tanken varit i Tyskland, arbetar organisationerna enligt offentliga kon-
trakt; deras roll är reducerad till att vara tysta utförare.24 

Några frivilliga organisationer har klagat under de senaste åren. Idag 
förväntas de fungera som komplement till den offentliga sektorn. De ska 
utföra sådana uppgifter som den offentliga sektorn inte längre hinner 
med eller har råd med men också, som i Tyskland, fungera som försva-
rare för vissa svaga grupper och ifrågasätta beteende från den offentliga 
sektorn. Med de anslag de får idag är det inte möjligt att utöka verksam-
heten och ägna sig åt för organisationen väsentliga frågor.25 

                  
23 Dahlberg, Lena, Tränger offentlig sektor ut frivillig verksamhet?, Statsvetenskaplig 
Tidskrift, årgång 102 (1999) 3. 
24 Wijkström, Filip, Changing Focus or Hanging Role? The Swedish Nonprofit Sec-
tor in the 1990s, German Policy Studies/Politikfeldanalyse, årgång 1, (2000) 2, s. 161-
188. 
25 Södermalm (juni 1999). 
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Olika välfärdssystem – olika möjligheter 
Vi kan konstatera att den tredje sektorn historiskt har haft olika roller i 
den socialdemokratiska svenska och i den konservativa tyska välfärdssta-
ten. Även om båda länderna kan kategoriseras som korporativa har 
inflytandet i Sverige koncentrerats till arbetsgivarorganisationer, fackliga 
organisationer och staten. Civilsamhällets övriga organisationer har inte 
inlemmats på samma självklara sätt som skett med de stora organisatio-
nerna i Tyskland. Utrymmet för politisk påverkan och legitimiteten för 
denna påverkan är betydligt större i Tyskland där ett ömsesidigt beroen-
de utvecklats mellan de stora organisationerna och staten. Det finns inte 
heller någon riktig motsvarighet till de stora organisationerna i Sverige, 
Caritas var en mycket liten organisation och mellan de större organisa-
tionerna, (Röda Korset, Stadsmissionen m fl) och staten föreligger inte 
alls samma interdependenceförhållande som i Tyskland. Dessa har i 
ställt varit komplement till den offentliga sektorn och levererat service 
efter eget bevåg där de offentliga insatserna inte räckt till. Detta har 
medfört att de inte heller inkluderats i agendasättning och policyformu-
lering på samma sätt som de tyska motsvarigheterna. Deras ställning är 
inte heller legitimerad i lagstiftningen. 

Organisationerna i Sverige har främst betraktats som demokratisko-
lor även om de är viktiga remissinstanser. Det är främst i denna roll som 
svenska organisationer har kunnat påverka politiken. I båda länderna 
har värdet av brukarinflytande betonats mer under senare år och detta 
har lämnat utrymme för självhjälpsrörelsen att påverka besluten. Men 
även här finns en skillnad mellan länderna, i Sverige har dessa organisa-
tioner främst riktat sig till medlemmarna med råd och upplysningar om 
hur de ska leva med sitt funktionshinder och i mindre grad direkt sökt 
påverka de politiska besluten med undantag för remissförfarandet. De 
utför nästan inte heller något direkt arbete inom vård och omsorg vilket 
minskar deras legitimitet inom området. 

En rad förändringar i samhället, främst den försämrade ekonomin, 
införandet av kontraktskulturen med stark tilltro till konkurrens samt 
europeiseringen, har gjort att organisationernas villkor idag är mer likar-
tade. Ekonomiska problem har i alla tre regionerna lett till ett starkt 
uppsving för idéer förknippade med New Public Management vilka 
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antas förbättra effektiviteten, centralt är värdet av konkurrensutsättning. 
EU-lagstiftningen och en rad tyska nationella lagar har förstärkt detta. I 
Tyskland har det västliga systemet införts i de östra delarna men den i 
öst rådande kulturen med en negativ inställning till frivilligt arbete och 
en sekulariserad attityd har också påverkat de västra delarna. Även om 
västtyska Caritas’ ställning fortfarande är stark har den försvagats, det 
ömsesidiga beroendeförhållandet till staten är rubbat, organisationen 
kan inte längre behålla sin särställning. I Sverige har utvecklingen gått åt 
andra hållet, civilsamhällets organisationer har blivit intressanta alterna-
tiv då de inte är vinstdrivande. Men med knappa resurser är det svårt att 
få tid över till politisk verksamhet. Situationen för organisationerna är 
idag mer likartad i de tre regionerna. Vi ska nu gå över till att studera 
Caritas mer specifikt för att se vilka politiska ambitioner som finns och 
vilka möjligheterna är att utöva politisk påverkan i det nya välfärdssy-
stemet. 

Politisk påverkan i Tyskland 
Studier av tyska Caritas visar tydligt att de politiska ambitioner som 
funnits genom historien26 kvarstår också i vår tid. Kyrkan har en stark 
ställning då den historiskt har varit den kanske mest framgångsrika in-
stitutionen även om kritik gällande otydlighet och brist på transparens, 
till exempel ovilja att redovisa använda statliga medel, har framförts 
under 20-hundratalet.27 Denna auktoritet tillfaller också Caritas som 
tillsammans med DW var de enda institutionerna som hade en funge-
rande infrastruktur efter andra världskriget. I motsats till andra organi-
sationer var dessa två helt funktionsdugliga när återuppbyggnaden bör-
jade och detta försprång gav dem snabbt en betydande socialpolitisk roll. 
Caritas tar idag, liksom tidigare, kraftfullt ställning i alla viktigare sam-
hällspolitiska frågor. Den politiska ambitionen är fortfarande tydlig. 

                  
26 Se kap 2 och 3. 
27 Se Schwarz, Friedhelm, Wirtschaftsimperium Kirche, der mächtigste Konzern 
Deutschlands, Frankfurt: Campus Verlag, 2005, Frerk, Carsten, Caritas und Diakonie 
in Deutschland, Aschhaffenburg: Alibri Verlag, 2005. 
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I det tyska måldokumentet presenterar Caritas sig som en ledande 
organisation inom socialt arbete och på grund av detta delvis ansvarig 
för förbättringar inom det sociala området i landet. Enligt måldokumen-
tet hjälper Caritas till att utforma socialpolitiken. En av huvuduppgifter-
na på central nivå är just att utöva inflytande på den aktuella socialpoli-
tiska utvecklingen.28 Detta kan göras på ett övertygande sätt då Caritas 
besitter såväl praktiska och teoretiska fackliga kunskaper inom området 
samt betydande etiskt-teologiskt kunnande i viktiga frågor inom sam-
hälls- och socialpolitiken. Caritas har genom åren fått stor erfarenhet då 
det gäller människors problem och hur dessa kan lösas och denna kun-
skap måste, menar organisationen och dess tillskyndare, vara en av 
grundpelarna för socialpolitikens utformning.29 Denna samlade kunskap 
legitimerar politisk påverkan. 

Caritas anger ett antal faktorer som stärker organisationens inflytan-
de över politiken.30 För det första ett humankapital där återkoppling till 
både vetenskap och praxis är en styrka och där kompetenta medarbetare 
med kristna värderingar och ideella motiv aktivt deltar i dialoger med 
samhällets företrädare. För det andra ett strukturkapital där Caritas med 
hjälp av sitt vitt förgrenade nätverk har riklig tillgång till information av 
olika slag. För det tredje ett relationskapital där kontakter med en rad 
viktiga aktörer gör Caritas agerande mer trovärdigt. Om vi talar i termer 
av maktbaser anser sig Caritas ha såväl expertmakt som informations-
makt och referensmakt.31 

Målsättningen är att motverka diskriminering av individer och famil-
jer och exkludering av sociala grupper. Caritas engagerar sig för dem 
som lever i samhällets utkanter, som inte har någon röst i den offentliga 
debatten, och lyfter fram dessa människors behov och problem i ljuset. 
På detta sätt fungerar Caritas som ett språkrör för de svaga i samhället. 
Detta gäller både i de östra och västra delarna. Dessa målformuleringar 

                  
28 Wissenbilanz 2004. 
29 Junge, Hubertus, Caritas im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, i: Peter 
Weiss (red) Caritas im geeinten Deutschland, Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1992 
30 Wissenbilanz 2004. 
31 Se t ex Katz, Daniel & Kahn, Robert The Social Psychology of Organizations, John 
Wiley & Sons, New York, 1978. 
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stämmer väl överens med hur Caritas Internationalis presenterar sig 
själv. 

Ett exempel på engagemang för svagare grupper är temat år 2005 för 
tyska Caritas som var ”Arbetslös – möjligheter i stället för fördomar”. En 
ganska provokativ fråga ställs: om alla arbetslösa har det så bra, varför 
vill inte alla vara arbetslösa? Detta var ett väl valt tema i en tid av kon-
stant hög arbetslöshet, nedskärningar inom välfärdsområdet och ständi-
ga diskussioner om socialförsäkringssystem och arbetsrätt. 

År 2003 inbjöds de stora organisationerna av kansler Schröder till di-
alog med statssekreterarna om konsekvenserna av de planerade sociala 
reformerna. Caritas var speciellt aktivt och tog på sig ansvaret för 
granskningen av arbetsmarknadsreformerna och publicerade tre rappor-
ter32 inom detta för organisationen prioriterade område. I oktober 2004 
antogs nya riktlinjer för hur tyska Caritas aktivt skulle delta i den poli-
tiska debatten om de framtida socialförsäkringssystemen. Människor 
som är helt eller delvis bidragsberoende prioriteras. De viktigaste med-
len för att stärka dessa personer är att ge möjlighet till arbete, utbildning, 
psykosocialt stöd och olika former av förmånliga lån. Den nära kopp-
lingen mellan arbete och förmåner, något som är utmärkande för den 
konservativa typen av välfärdsstat, måste luckras upp. Dessutom bör 
betydligt större hänsyn tas till klienternas önskemål och rätt att välja 
såväl utförare som serviceform.  

Caritas spelade en aktiv roll under valkampanjen 2005 där kritiken av 
den nya socialreformen, populärt kallad Hartz IV, utgjorde en viktig del 
av debatten. Liksom tidigare manade Caritas till mer solidaritet, till stör-
re möjligheter för medborgarna att ta eget ansvar men värnade också om 
svaga grupper i samhället som bör få mer stöd. Caritas ser sig som en 
konstruktiv kritisk partner som för fram de svagas synpunkter. En förut-
sättning är att regelsystemet blir mera transparent och att en öppen de-
batt förs om olika möjligheter och skyldigheter. Enligt Caritas har löne-
bikostnaderna skjutit i höjden och detta är den främsta orsaken till den 
höga arbetslösheten som i sin tur lett till bidragsberoende, utslagning 
och bristande solidaritet grupper emellan.33 Arbetsförmedlingen funge-
                  
32 Neue Caritas 1/2004, 16/2004 och 14/2005. 
33 Stellungsnahme, 13. Juli 2005, www.caritas.de/2340.asp?detail=1&id=871 
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rar inte heller tillfredställande, utan måste anpassas till det nya systemet. 
Särskilt riktas kritik mot att lågkvalificerade personer fortfarande har 
svårt att få något arbete. Caritas har inrättat drygt 17 000 ”Zusatzjobs” 
inom sina organisationer varav mer än 12 000 har besatts. Cirka 20 pro-
cent av deltagarna har genom stöd och rådgivning kunnat slussas ut på 
den öppna arbetsmarknaden men det har blivit uppenbart att många av 
de unga saknar erforderlig bildning och utbildning för att fungera på 
denna marknad. Det stod också klart att en andra arbetsmarknad behövs 
för personer med multipla problem. En del av dessa kan placeras på 
vanliga arbetsplatser om resurser ges till arbetsgivaren. För inrättandet 
av sådana arbetstillfällen har Caritas fått utstå en del kritik, misstankar 
har framförts om att reguljära arbetstillfällen har fått stryka på foten till 
förmån för dessa extra arbeten. Caritas hävdar emellertid att det endast 
rör sig om uppgifter som inte finansieras av allmänna medel såsom sam-
tal med äldre och funktionshindrade, promenader, ledsagande till olika 
fritidsaktiviteter och tandläkarbesök. 

Det är också problematiskt för kvinnor som har varit hemma och 
vårdat barn eller anhörig att återinträda på arbetsmarknaden. Också här 
behövs speciella program. För att stimulera till högre nativitet vill Cari-
tas bygga ut daghemsverksamheten som bör vara avgiftsfri för lågin-
komsttagare. Inom detta tema har Caritas lyckats med konststycket att 
både framhäva det gamla familjeidealet där föräldrarna har hela ansvaret 
för barnen med de moderna kraven på utbyggnad av daghemsplatserna, 
alltså en avlastning av familjeplikterna. 

Ett annat prioriterat område är vården, det påpekas att tillgång till 
god sjukvård aldrig får vara beroende av ålder, inkomst, socialgrupp 
eller utbildning. Finansieringen måste ändras till förmån för ett mera 
solidariskt system som är mindre beroende av den egna arbetsförmågan. 
Alla de sex stora välfärdsorganisationerna med sina betydande erfaren-
heter bör vara självklara partners i arbetet för att bekämpa fattigdomen 
där en genomgripande utvärdering av socialreformen och skatterefor-
men är ett viktigt steg. Kritik riktas också mot immigrationspolitiken; 
Caritas vill verka för ett betydligt mera öppet samhälle och bekämpa 
främlingsfientliga tendenser. 
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Denna politiska kampanj har fortsatt efter valet med likartat innehåll. 
I årsberättelsen 200734 ägnas stort utrymme åt de 1,9 miljoner barn i 
Tyskland som lever i fattigdom. Risken är uppenbar att dessa barn får en 
sämre utbildning, lättare drabbas av ohälsa och som vuxna blir långtids-
arbetslösa. Caritas har initierat ett treårsprogram i syfte att förbättra 
framtidsmöjligheterna för dessa unga människor. Olika förslag till lös-
ningar presenteras såväl för politiker på olika nivåer som för organisa-
tioner och allmänheten. Andra prioriterade punkter som togs upp vid 
Caritaskonferensen i Berlin i maj 2007 var reformering av arbetsmark-
naden och ändring av ”Pflegeversicherung”. Viktigt var också den en-
skildes rätt att välja vilken service som önskades och vem som skulle 
leverera densamma.  

Vilka tillvägagångssätt använder sig Caritas av i sin strävan att påver-
ka politiken? Den inrikespolitiska opinionsbildningen vars huvudpunk-
ter 2005 och 2007 vi sett ovan, pågår oavbrutet genom pressmeddelan-
den, tidningsartiklar, olika skrifter och konferenser. För att ta några 
exempel från våren 2008 krävde Caritas i ett pressmeddelande den 9 
april transparens kring bidragsanvändning och frivillig självkontroll. 
Den 7 maj påpekades i en tidningsartikel att barnfamiljer fortfarande har 
dålig ekonomi och att familje- och skattepolitiken bör ändras. Nästa dag 
anordnades en konferens för arbets- och socialministrar på delstatsnivå 
för att få till stånd en enhetlig linje vad gäller förslaget om kooperativa 
jobbcentra. En grundlagsändring föreslogs. 

En annan politisk ambition för tyska Caritas är att via vetenskapliga 
publikationer ge ett självständigt bidrag till utvecklingen av koncept och 
standards inom olika områden av socialt arbete men också andra väl-
färdsverksamheter. På detta sätt söker Caritas ge mer tyngd åt sina ar-
gument och stärka sina positioner inom det socialpolitiska området. 

På den internationella arenan verkar Tyska Caritas under ledning av 
Caritas Internationalis för att bistå vid nödlägen och katastrofsituationer 
runt om i världen och strävar då efter samarbete med andra organisatio-
ner, såväl kyrkliga som profana. Men tyska Caritas är också verksamt 

                  
34 Jahresbericht 2007, Einblick in die Arbeit der Zentrale des Deutschen Caritasver-
bandes. 
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vad gäller regleringar på EU-nivå till exempel genom att diskutera anti-
diskrimineringsbestämmelser i Lissabonstrategin.  

På huvudkontoret i Freiburg ser Caritasmedarbetarna framtiden an 
med tillförsikt. De anser sig kunna ge värdefulla bidrag till den allt vikti-
gare frågan om värderingar i samhället och hur dessa ska realiseras. Hur 
ska till exempel begreppet solidaritet tolkas och vilket utrymme ska det 
få? Arbetslösheten är ett allvarligt problem, speciellt för dem som är lite 
annorlunda, hur ska de kunna inlemmas i ett allt hårdare konkurrensin-
riktat klimat? Även om förändringarna i samhället varit stora har Caritas 
sin givna position och kommer att leva vidare utan större förändringar. 
De behöver inte vara ängsliga, de utför ett bra arbete med kompetenta 
medarbetare. Detta stärker organisationens position. Tidigare forskning 
har visat att i länder där olika religiösa orienteringar konkurrerar med 
varandra är sambandet mellan katolsk orientering och politisk opinion 
starkare. Kort sagt, det behövs en starkare profilering i en sådan situa-
tion och detta kan åtminstone delvis förklara den tydliga politiska ambi-
tionen.35 

Det är tydligt att den politiska målsättningen också innehåller ett de-
mokratiskt element vilket stämmer väl överens med hur tredje sektorn 
har omhuldats i Sverige, just som skolor i demokratiskt beteende. Enligt 
det tyska måldokumentet ska Caritas stärka och främja medlemmarnas 
möjligheter till representation och deltagande. Caritas stödjer organisa-
toriskt arbete som ett instrument för inflytande i samhället och som ett 
sätt att bli involverad i den politiska sfären. Detta kan jämföras med Paul 
Hirsts tankar om ”associative democracy” där han hävdar att en blomst-
rande demokrati endast kan uppnås om medborgarna engagerar sig i 
föreningslivet.36 Wagner menar att religiösa organisationer i USA inte 
bara genererar socialt kapital utan också politiskt kapital i sin strävan att 
få till stånd ett mer jämlikt deltagande i den demokratiska beslutsproces-
sen.37 Men för att detta ska fungera tillfredställande borde Caritas ha en 
mycket mer bottom-up orienterad struktur i stället för den centralstyrda 

                  
35 Hagevi 2006. 
36 Hirst, Paul, Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Gover-
nance, Oxford 1994. 
37 Wagner, 2008. 
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top-down modell som präglat organisationen under i stort sett hela 
1900-talet38 och som fortfarande dominerar. Organisationen verkar väl 
medveten om denna svaghet men kunskapen om alla dess konsekvenser 
tycks vara bristfällig. 

Enligt tidigare forskning har Caritas i Tyskland haft svårt att hävda 
sig mot självhjälpsrörelsen och andra sociala rörelser. Det är då intres-
sant att se att i måldokumentet definierar sig Caritas som en del av de 
sociala rörelserna. Organisationen säger sig stödja dessa rörelser och 
samarbetar med aktiva, initiativtagare och organisationer för att skapa 
ett samhälle präglat av äkta solidaritet. Caritas bejakar mångfalden av 
grupper och försöker samarbeta med dessa. Denna del om samarbete är 
förmodligen skriven delvis på grund av nödvändighet, den nya lagstift-
ningen uppmuntrar till välfärdspluralism och tvingar organisationerna 
att samarbeta. Men Caritas hyllar också principen om hjälp till själv-
hjälp39 och måste därför visa upp en positiv attityd till självhjälpsrörelsen 
även om den i dagens välfärdssamhälle som konkurrent utgör ett hot 
mot den egna verksamheten. Caritas försöker här finna en balans mellan 
gemenskap i och stöd från ett solidariskt samhälle kontra den enskildes 
eget ansvar för sitt liv. 

Politisk påverkan i Sverige 
I Sverige finns endast cirka 150 000 katoliker. Det är rimligt att anta att 
religiösa minoriteter bygger upp egna institutioner för att bevara sin 
identitet.40 Vi kan konstatera att svenska Caritas’ politiska ambitioner ser 
delvis annorlunda ut än de tyska. Organisationen ska, tillsammans med 
olika klientgrupper och offentliga organisationer verka för en medve-
tenhet inom det frivilliga sociala arbetet. En relativt stor grupp volontä-
rer utför socialt arbete organiserat av Svenska Caritas och Katolska Kyr-
kan. Här blir det tydligt att andra traditioner råder i Sverige, i den starka 
svenska välfärdsstaten har utrymmet för frivilligt socialt arbete eller för 
den så kallade tredje sektorns organisationer över huvud taget varit yt-
                  
38 Se kap 3. 
39 Junge, Hubertus, 1992. 
40 Hagevi 2006. 
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terst begränsat. Caritas betonar att samhället är mer än olika delar av 
den offentliga sektorn, också icke-offentliga organisationer har ett an-
svar inom välfärdssektorn. Detta tankesätt har svårt att slå rot i ett sy-
stem där den offentliga sektorn tar hand om medborgarna från vaggan 
till graven och där frivilligt arbete ibland betraktas med stor skepsis. På 
samma sätt som i de östra delarna av Tyskland bör alla människor ha ett 
betalt arbete att gå till och alla medborgare tillgång till en service av 
jämn och god kvalité, något som endast den offentliga sektorn kan ga-
rantera. Som vi sett ovan börjar detta synsätt modifieras och idag utför 
många olika av den tredje sektorns organisationer socialt arbete anting-
en på kontrakt av kommuner eller också efter eget initiativ. Caritas hann 
inte bli en av dem, organisationen utförde frivilligt arbete där de offent-
liga insatserna inte räckte till. 

Enligt svenska Caritas är det viktigt med en rejäl diskussion innan en 
frivillig organisation startar en verksamhet, det må vara genom ett kon-
trakt med kommunen eller på eget initiativ. Det bör finnas ett klart mo-
tiv till varför denna uppgift ska utföras av den tredje sektorn. Skälet kan 
vara att organisationen kan utföra arbetet på ett bättre och/eller annor-
lunda sätt som kan komma klienterna till godo men skälet får aldrig vara 
att kommunen vill spara pengar. Den tredje sektorn kan inte och ska 
inte ta över den offentliga sektorns ansvar men väl vara utförare på upp-
drag av kommuner och landsting. Vidare ska rollfördelning och an-
svarsuppdelning mellan organisationen och kommunen vara klara i 
förväg. Detta resonemang är inte förvånande med tanke på alla bespa-
ringskampanjer inom den offentliga sektorn och alla problem som följt i 
spåren av den offentliga upphandlingen under senare år. 

Enligt Caritas är en av huvuduppgifterna för frivilligt socialt arbete 
att skapa opinion inom olika sociala frågor. Det är mycket viktigt att de 
frivilliga organisationerna står upp och kritiserar staten och kommuner-
na när dessa inte uppfyller sina åtaganden. Ett konkret exempel på opi-
nionsarbete är rådgivningsbyrån för asylsökande flyktingar där Caritas 
tillsammans med Amnesty Internationals svenska sektion, LO, Rädda 
Barnen och Svenska kyrkan erbjöd rådgivning på utlänningsrättsområ-
det, agerade som ombud i enskilda ärenden, följde upp hur lagstiftning 
och internationella överenskommelser tolkades och tillämpades och 
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verkade för informationsspridning och opinionsskapande i aktuella 
frågor. Under alla år har Caritas Sverige försökt påverka utvecklingen av 
den svenska flyktingpolitiken och tillsammans med Caritas Europa även 
inom EU. I Sverige samarbetade Svenska Caritas med utrikesdeparte-
mentet, näringsdepartementet, socialdepartementet, integrationsverket 
och kommunala myndigheter i integrationsfrågor. Caritas var även re-
presenterat i UD:s referensgrupp för asyl- och invandringsfrågor i EU, i 
Flyktingpolitiska rådet direkt underställt biståndsministern samt i Rådet 
för etnisk jämlikhet och integration inom justitiedepartementet.41 Detta 
stämmer väl överens med tidigare forskningsresultat på individnivå som 
visat att religiös inriktning leder till en relativt positiv inställning till 
flyktingmottagning och invandring.42 

Opinionsarbete förekommer också i samband med bekämpning av 
HIV/aids där Caritas mål är att rädda liv och förhindra spridningen av 
sjukdomen. Rent konkret erbjuder Caritas hjälp och stöd till de drabba-
de och söker öka medvetandet om sjukdomen. I policydokumentet för 
denna verksamhet betonas de inre kvaliteterna i relationen mellan man 
och kvinna med trohet och avhållsamhet som ett viktigt bidrag från 
kyrkan.43 Dessa tankegångar ter sig något främmande i dagens Sverige. 

Även på ett mer generellt plan ville Caritas arbeta opinionsbildande 
för att göra människor medvetna om orsaker till fattigdom och margina-
lisering och betona de kristnas ansvar och uppdrag. Vad kan vi som 
medmänniskor göra för att förhindra problem och underlätta för de 
redan drabbade? 

Men Svenska Caritas hade också politiska ambitioner på den interna-
tionella arenan. Liksom på det nationella planet vill Caritas ge hjälp till 
självhjälp för att på detta sätt frigöra människors egna resurser. Organi-
sationen arbetade med katastrofhjälp och humanitära insatser och prio-
riterade projekt som syftade till långsiktig och förebyggande utveckling. 
Det är viktigt att inte permanenta en nödsituation så att bidragsberoen-
de på lång sikt skapas. Vid val av projekt prioriterades särskilt fred och 

                  
41 www.caritas.se/flyktingarbete.htm 2005-05-31 
42 Demker, Marie, Religion och politik, Stockholm 1998 
43 Caritas Sveriges policy för insatser mot hiv/aids, godkänt av styrelsen 26/27 no-
vember 2003 
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försoning samt mänskliga rättigheter och demokrati. Inom dessa områ-
den ansåg sig Caritas ha lång erfarenhet och det var här som man ville 
vidareutveckla kunskaperna. 

Caritas Internationalis och Caritas Europa har beslutat att öka insat-
serna i kampen mot människohandel och Svenska Caritas deltog i detta 
internationella nätverksarbete. Förutom att rent praktiskt hjälpa offren 
bedrivs också påverkansarbete gentemot EU, Europarådet, nationella 
regeringar och andra institutioner. Att gå samman i nätverk anses nöd-
vändigt för att kunna möta de mycket komplexa problem som är knutna 
till människohandeln. I Sverige gavs den praktiska hjälpen på ad hoc-
basis och gällde till exempel möjligheter till skyddat boende. 

Politisk påverkan – en jämförelse 
Både i Tyskland och i Sverige har Caritas fortfarande en klar politisk 
ambition. Målet är att peka ut och bekämpa orättvisor av olika slag. I 
Tyskland bedrivs försök till politisk påverkan inom hela välfärdsfältet 
medan den mindre svenska organisationen valde att koncentrera sig på 
invandrarfrågor, HIV/aids samt inkomstskillnader. Inom detta område 
har tyska Caritas inte förändrats, organisationen vill behålla sin position 
trots att den idag är mer beroende av externa resurser. Caritas står fort-
farande på de svagas sida även om vissa misstänker att ett lika viktigt 
motiv är att inte förlora de egna privilegierna. De förändringar som skett 
inom välfärdsområdet där olika organisationer nu förväntas konkurrera 
med varandra för att kunna teckna kontrakt på uppdrag har försvårat 
tyska Caritas’ arbete som producent av sociala och medicinska tjänster 
men verkar inte ha påverkat Caritas’ ambition att verka mot orättvisor 
och vara språkrör för svaga grupper. Ej heller har det faktum att tyska 
Caritas har minskat något i storlek och att denna minskning förväntas 
fortsätta reducerat den politiska ambitionen. 

Vi kan också se element av politisering vilket betyder att internt mot-
stridiga mål har ersatt den gamla administrativa ordningen. Men denna 
tendens kommer förmodligen att förstärkas i framtiden om marknads-
krafterna får ett starkare fotfäste. 
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Tyska Caritas har vissa interna problem när det gäller att ständigt stå 
på de svagas sida gällande det prioriterade arbetsmarknadsområdet. Å 
ena sidan kommer en betydande del av finansieringen från kyrkoskatten 
som i sin tur är beroende av löneläget och utvecklingen på arbetsmark-
naden. Å andra sidan har Caritas själv tvingats att reducera antalet an-
ställda och i vissa fall avskeda personal. Som en av de största arbetsgi-
varna måste Caritas ta fasta på effektivitet och kostnadssänkningar men 
detta rimmar dåligt med att alltid ta parti för dem som är mindre fram-
gångsrika på arbetsmarknaden. Detta uppmärksammades bland annat i 
en artikel i der Spiegel 2007 där det hävdades att radikala företagseko-
nomiska förändringar av Caritas’ inrättningar stred mot kyrkans from-
ma uttalanden. Det finns en spänning mellan ekonomi och teologi.44 
Andra frågar sig varför Caritas ska ha kvar sina privilegier om mark-
nadsanpassningen gör organisationen lik alla andra arbetsgivare. Varför 
ska då Caritas inte omfattas av den allmänna arbetsrätten och varför har 
inte personalen något reellt medbestämmande?45 Som vi ska se i kapitel 5 
har det blivit viktigt för Caritas, liksom för andra organisationer som 
opererar på en marknad, att skapa en ny tydlig image, den gamla identi-
teten tillhör ett annat välfärdsamhälle. 

Ett annat internt problem för tyska Caritas är inställningen till frivil-
ligt arbete. Volontärerna har varit mycket viktiga för Caritas men med 
växande professionalisering och krav på planering och ekonomiska kal-
kyler är det risk att denna kraft antingen går förlorad eller blir utnyttjad. 
Utmärkande för frivilligt socialt arbete är just att det värjer sig mot for-
malisering och byråkrati,46 spontaniteten och engagemanget rimmar 
dåligt med krav på marknadsanpassning och ekonomisk styrning. Trots 
dessa båda interna problem som i betraktarens ögon gör Caritas politis-
ka budskap mindre trovärdigt kan vi konstatera att den politiska ambi-
tionen kvarstår på en hög nivå och att tilltron till den egna förmågan i 
detta avseende är stor.  

                  
44 Se också Schwarz 2005. 
45 Frerk 2005. 
46 Lehmann, Karl, Die Verantwortung der Christen für die Gestaltung der sozialen 
Ordnung im geeinten Deutschland; i Weiss, Peter (red.) Caritas im geeinten Deutsch-
land, Freiburg im Breisgau, 1992. 
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Svenska Caritas utförde sitt sociala arbete endast med hjälp av volon-
tärer, detta trots att frivilligt arbete i Sverige, liksom i de östra delarna av 
Tyskland, ses med viss skepsis. Detta försökte emellertid Caritas ändra 
på genom att poängtera även icke offentliga organisationers ansvar för 
välfärden. 

På vilket sätt söker Caritas påverka politikens utformning? I båda 
länderna används en bred arsenal av olika metoder. Strategin har varit 
likartad i Tyskland och Sverige men vi måste betänka att Svenska Caritas 
var en oändligt mycket mindre organisation och att den inte fick verka 
under så lång tid. Att producera skriftligt material i form av pressmed-
delanden, rapporter och böcker samt att arrangera konferenser och 
andra möten har varit ett sätt att synas och att få ut budskapet. Tyska 
Caritas har i kraft av sin position och storlek kunnat göra så mycket mer, 
både konkreta åtgärder som inrättande av så kallade Zusatzjobs, förslag 
till lagändringar och utveckling av olika koncept för det sociala arbetet 
och mer långsiktig opinionsbildning. Även svenska Caritas ägnade stor 
kraft åt opinionsskapande åtgärder men organisationen saknade den 
legitimitet som den tyska systerorganisationen åtnjuter. Svenska Caritas 
koncentrerade mycket av sina insatser till den internationella arenan där 
organisationen var aktiv inom olika nätverk, ett vanligt sätt för en liten 
organisation att försöka påverka. 

De politiska argumenten 
Kan vi inordna de framförda argumenten i en traditionell höger-
vänsterskala? Då det i katolska länder i Europa generellt finns ett någor-
lunda starkt samband med religiositet och röstning på konservativa 
partier och då Caritas i Tyskland står nära CDU vore ett rimligt anta-
gande att Caritas framför konservativa åsikter. Denna hypotes får dock 
ett svagt stöd. Visserligen är religionen en viktig normkälla och det finns 
också mindre delar i dokumenten som framhåller vikten av familjen och 
individens autonomi i förhållande till statsmakten men detta är inte det 
centrala i budskapet. I de tyska dokumenten finns inga hyllningar av den 
egna nationen och traditionens betydelse. Detta är föga förvånande, 
nazismens härjningar kastar fortfarande sin skugga över medborgarna 
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och nationalistiska tendenser hålls tillbaka. Men inte heller hos svenska 
Caritas återfinns dessa centrala konservativa värderingar.  

Att människor är olika är i idag självklart i de flesta ideologier men 
ett konservativt särdrag är att dessa skillnader ska accepteras och inte 
utjämnas med olika politiska åtgärder, omfördelning av inkomster mot-
verkar sitt syfte.47 Detta stämmer inte med Caritas’ enträgna försök att 
skapa en socialpolitik som med en rad åtgärder ska förbättra villkoren 
för svaga grupper. Vid åtskilliga tillfällen kritiseras också den konserva-
tiva formen av välfärdsstat, kopplingen mellan arbete och förmåner 
måste luckras upp, samhället måste anta ett mer solidariskt system där 
förmåner och rättigheter är mindre beroende av den egna arbetsförmå-
gan.  

I båda länderna betonas starkt ett traditionellt liberalt värde, männi-
skan ska själv vara mer ansvarig för sin välfärd och själv få forma sitt liv. 
Hjälp till självhjälp är centralt. Genom en knuff från samhället kan de 
flesta komma på rätt spår. Både svenska och tyska Caritas betonar också 
de demokratiska värdena i organisationsdeltagande som dessutom ger 
en känsla av gemenskap. Dock är Caritas’ texter betydligt mindre indi-
vidcentrerade än vad som förespråkas i klassisk liberalism. Inte heller 
instämmer tyska Caritas i de nyliberala hyllningarna av marknaden. 
Både organisationen själv och medborgarna har blivit lidande på grund 
av marknadskrafternas inträde på välfärdsområdet. Här finns en grad-
skillnad mot svenska Caritas som aldrig kom in på välfärdsmarknaden, 
denna är inte heller så utvecklad i den socialdemokratiska välfärdsstaten. 
Tonen är här något mer nyliberal. 

I Caritas politiska argumentering finner vi också delar av vad som 
kallats den tredje vägen, vilket kan härledas till Tony Blair och hans 
intellektuelle fader, Anthony Giddens, i Storbritannien. Denna moderni-
sering av socialdemokratin som i Tyskland gick under namnet ”Neue 
Mitte” kritiserades hårt av vänsterfalangen inom partiet och fackföre-
ningsrörelsen. En av hörnstenarna är att skillnader mellan människor 
ska utjämnas med utbildning och yrkesförberedelser och mindre med 
hjälp av välfärdsstatens fördelning av stöd och förmåner, en väg som 

                  
47 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, Lund 2006. 
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Caritas anammat. Medborgarna bör bort från bidragsberoendet. Detta 
perspektiv är tydligt i Tyskland men finns också i Sverige. 

Betydelsen av det aktiva civila samhället där ett pluralistiskt välfärds-
samhälle ersätter välfärdsstaten bör också tilltala organisationen men 
detta är inte så tydligt i texterna. Stödet för välfärdspluralism är mer 
framträdande hos svenska Caritas än den tyska organisationen, kanske 
för att den konservativa välfärdsstaten under lång tid varit mer pluralis-
tisk. Svenska Caritas försökte påverka den socialdemokratiska välfärds-
staten genom att peka på behovet av ett starkt civilsamhälle som delvis 
kunde ha ett ansvar inom välfärdssektorn samt betydelsen av det frivilli-
ga sociala arbetet.  

Den socialdemokratiska starka strävan efter att utjämna olikheter 
med inkomstutjämningar får stöd av tyska Caritas men inte av den 
svenska organisationen. Tyska Caritas är mycket tydligt med att stå på 
de svagas sida och föreslår ständigt politiska åtgärder som skulle under-
lätta deras situation. Detta stämmer väl in på amerikansk forskning om 
religiösa organisationer som söker stärka politiskt svaga grupper både 
genom att vara deras talesman men också genom att stimulera deras 
politiska deltagande.48 Men även denna grupp bör genom hjälp till själv-
hjälp inlemmas i samhällsgemenskapen och endast i speciella fall, till 
exempel arbetslösa med multipla problem, bör stödet pågå under lång 
tid. Som påpekats ovan, försöker tyska Caritas finna en balans mellan 
gemenskap i ett solidariskt samhälle och individens eget ansvar för sitt 
liv.  

Avslutningsvis kan konstateras att Caritas politiska agerande i båda 
länderna verkar vara en reaktion mot det rådande systemet i samhället. I 
Tyskland finner vi en organisation med nära koppling till det konserva-
tiva CDU som står på de svagas sida och försöker påverka den konserva-
tiva välfärdsstaten i en mer socialdemokratisk riktning. Kopplingen 
mellan arbete och förmåner kritiseras kraftigt; inte bara den som bidrar 
med sitt arbete ska få service, detta ska vara en universell rättighet. 
Tvärtemot den konservativa idén om att skillnader ska accepteras söker 
Caritas utjämna dessa skillnader även om denna politik också innehåller 

                  
48 Wagner 2008. 
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liberala element, den enskilde får inte bli bidragsberoende. Hjälp till 
självhjälp är ett honnörsuttryck. I Sverige däremot försökte Caritas verka 
för en annan syn på den tredje sektorn och frivilligt arbete än vad som 
tidigare dominerat den socialdemokratiska välfärdsstaten. Välfärdsplu-
ralism förespråkades i stället för offentligt monopol. Även här finns 
klara nyliberala element i argumenteringen. Det är viktigt att männi-
skors egna resurser frigörs genom hjälp till självhjälp. De typiska kon-
servativa värderingarna är sällsynta inslag i båda länderna. 
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