Sammanfattningar av de projekt som har fått bidrag till studier om
det civila samhället 2015
Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner
Syftet med detta projekt är att utforska de strategier svenska civilsamhällesorganisationer,
verksamma inom det sociala området, utvecklar i samband med allt tydligare förväntningar på att
utvärdera och granska sina verksamheter. Detta ska utforskas genom en enkätstudie och ett antal
fallstudier. Enkätstudien syftar till att kartlägga utvärderings- och granskningspraktiker hos
organisationerna. Fallstudierna syftar till att identifiera och analysera variationen i de förhandlingar
som görs i förhållande till granskningskrav. Projektet utgår från ett teoretiskt ramverk baserat på
kritiska perspektiv inom nyinstitutionell teori. Här betonas vikten av att förstå samspelet mellan
inom- och utomorganisatoriska förhållanden, för analysen av hur förhandlingsprocesser och
organistoriska strategier formas.
Stig Linde och Malin Arvidson, Socialhögskolan, Lunds universitet

Demokratiseringssträvanden genom regionalisering i en brytningstid:
fallet kvinnors resurscentra
Syftet med forskningsprojektet är att analysera och problematisera vilka möjligheter det finns att
arbeta för kvinnors inflytande i olika lokala kontexter och institutionella ordningar, i en tid när
politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och utvärdering.
Projektets huvudsakliga empiriska fokus är den samtida organiseringen för kvinnors inflytande i
regionala utvecklingsprocesser i fyra olika regioner i Sverige. Utifrån studier av kvinnors organisering
och new public management kommer vi teoretiskt att belysa centrala demokratiska funktioner och
möjligheter att påverka samt relatera detta till det civila samhällets möjligheter till och utmaningar
för inflytande.
Projektet kommer också att kartlägga utvärderingar av kvinnors resurscentra som gjorts av statliga
myndigheter sedan början av 1990-talet samt bidra med en hemsida där material, analyser och
resultat från forskningen tillgängliggörs för intressenter utanför akademin.
Line Säll, Tomas Mitander, Andreas Öjehag-Pettersson och Malin Rönnblom, Centrum för forskning
om regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet

Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing
People Sweden
Projektet analyserar volontärers medverkan i polisiärt arbete i Sverige, och hur detta kan styras i och
genom partnerskap mellan polis och medborgare. I många västerländska demokratier har en
förskjutning av ansvar från stat till medborgare skett, en förskjutning som medför att medborgare
tillskrivs ett större ansvar för samhällets säkerhet och den egna tryggheten. Det har lett till att
volontärers medverkan i polisiärt arbete och olika former av partnerskap mellan polis och
medborgare har blivit allt vanligare.
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Projektets huvudsakliga frågeställningar är: Hur styrs volontärers medverkan i polisiärt arbete i och
genom partnerskap mellan polis och medborgare? Hur förhandlar parterna om självständighet,
maktbefogenheter, legitimitet och ansvar? Vad är följderna av att medborgare involveras i polisiärt
arbete för det bredare och allt mer heterogena fältet av aktörer som utför polisiärt arbete? Hur kan
polisen använda sig av och styra volontärers medverkan i polisiärt arbete på ett sätt som maximerar
vinsterna och begränsar riskerna?
I projektet undersöks Polisens volontärer och Missing People Sweden. De metoder som används i
projektet är intervjuer med nyckelpersoner samt dokument, dels sådana som producerats av polisen,
Polisens volontärer eller Missing People Sweden själva, dels sådana som har producerats av andra
myndigheter än polisen.
Sara Uhnoo och Cecilia Hansen Löfstrand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs
universitet

Andlig vård inom sjukvården? På vems villkor? Hur påverkar statens
bidrag och landstingens regelverk samfundens förutsättningar att arbeta
med andlig vård på sjukhus i Sverige?
En av de verksamheter som religiösa samfund bedriver är andlig vård på sjukhus. Under en lång tid
har det främst varit Svenska kyrkan och frikyrkorna som genom sina sjukhuskyrkor stått för denna
andliga vård, men genom en ökad religiös mångfald i landet så har det uppstått behov även för andra
samfund att bedriva andlig vård på sjukhusen. De religiösa samfunden har dock olika möjligheter att
kunna erbjuda detta på grund av varierande resurser när det gäller pengar och personal, och i hur de
är organiserade. Vissa samfund uppbär emellertid statligt stöd för arbete med andlig vård på
sjukhusen, något som dock innebär att det styrs av ett flertal regleringar. Projektets övergripande
frågor är: Hur påverkar statens bidrag och landstingens regelverk trossamfundens förutsättningar att
arbeta med andlig vård i Sverige?
Magdalena Nordin, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Kommersialiseringstrender inom barn- och ungdomsindrott: former,
omfattning och effekter
Studien handlar om kommersialiseringstrender inom den organiserade barn- och ungdomsidrotten.
Tidigare undersökningar visar dels att den traditionella föreningsidrotten fått konkurrens av nya
kommersiella aktörer som erbjuder idrottsverksamhet för unga, dels att klubbar själva utvecklat olika
former av kommersiella tjänster och ett kundliknande förhållningssätt till sina medlemmar.
Kunskapen om dessa trender är dock begränsad, såväl om kommersialiseringens omfattning som om
dess spridning över regioner och idrotter. Därtill saknas analyser av vilka konsekvenser detta
närmande till marknaden har fått för den ideella barn- och ungdomsidrottens existensvillkor. Mot
denna bakgrund är vår ambition att utveckla kunskap om den föreningsmässigt organiserade barnoch ungdomsidrottens nya förutsättningar och agerande i gränslandet mellan civilsamhället och
marknaden.
Karin Redelius och Johan R Norberg, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Gymnastik- och
idrottshögskolan
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