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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Problemställningen som behandlas i denna uppsats är vilka om några egenskaper hos en organisation som påverkar organisationens deltagande i
samhällelig serviceproduktion, speciellt inom social- och hälsovården. Denna problemställning tas upp som ett försök att klargöra
gränsdragningen mellan den tredje sektorn gentemot den offentliga och den privata sektorn. Detta görs genom att se på nio stycken svenska
social- och hälsovårdsorganisationer, vilka alla är medlemmar i Social- och hälsovårdsorganisationernas samarbetsförening- SAF genom en
modell som är en kombination av Per-Erik Isakssons indelning av tredje sektorn i tre verksamhetskategorier: Organiserad serviceproduktion,
organiserat frivilligarbete och icke-organiserat frivilligarbete och Johns Hopkins forskargruppens fem kriterier: struktur, hur privat en
organisation är, en fördelning av resursser som inte eftersträvar vinst, självstyre och frivillighet, för bestämmande av tillhörighet i den tredje
sektorn.
Organisationerna som undersöks är Barnavårdföreningen i Finland, Folkhälsans Förbund, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Förbundet
Finlands Svenska Hörselskadade, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Förbundet Hem och Skola i Finland, Samfundet Folkhälsan i
Svenska Finland, Svenska Pensionärsförbundet och Svenska Semesterförbundet i Finland. Som undersökningsmaterial används
organisationernas verksamhetsberättelser och bokslut från år 2003.
Den tredje sektorn som begrepp förklaras och belyses enligt den senaste tidens forskning samt problemen kring definierandet av sektorn som
begrepp och den verksamhet den inbegriper. Den tredje sektorns förhållande till välfärdsstaten diskuteras också.
Serviceproduktionen inom social- och hälsovårdssektorn tas upp för att visa på organisationernas andel av denna samt för att belysa
organisationernas verksamhetsvillkor.
Resultatet av att se på organisationerna genom kombinationsmodellen ger vid handen att det är framför allt en organisations struktur och
omfattningen av denna som säger något om huruvida organisationen deltar mera eller mindre i produktionen av tjänster inom sitt
verksamhetsområde.
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