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Abstract    

Idag talar många sociologer om den moderna världen, på både gott och ont. I diskussionen 

kring denna belyser man bl.a. den ökande individualiseringen, som inte sällan även innebär 

fler val och möjligheter. Men i samband med detta följer även ett stort ansvar för hur man 

väljer att leva sitt liv, då våra val inte sällan också påverkar andra människor både lokalt och 

globalt. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad ideella organisationer med social 

inriktning har för betydelse, i vårt svenska välfärdssamhälle och därmed även i en modern 

värld där människans individuella val blir allt viktigare. För att söka svar på min 

frågeställning har jag genomfört sammanlagt tretton kvalitativa intervjuer, varav tio av dessa 

informanter är från olika ideella organisationer och tre från olika statliga myndigheter. Dessa 

intervjuer har sedan sammanställts till en resultatredovisning, som i sin tur är den empiriska 

grunden för analysen. Jag har sedan med utgångspunkt i några av Baumans, Bourdieus samt 

Giddens teoretiska begrepp analyserat betydelsen av ideellt handlande, både i förhållande till 

samhället och till den enskilda individen. Vidare har analysen samt det empiriska materialet 

bl.a. visat på behovet av ideella organisationer i vårt välfärdssamhälle idag. Men det bör 

likaså påpekas att det är viktigt att öppet diskutera de ideella organisationernas roll, både i 

förhållande till välfärdsstaten och i förhållande till de förändringar och de riskprognoser som 

några av forskarna på området för civilsamhället har förutspått. 
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Abstract     

Today many sociologists speak about the modern world and the god and bad that it brings. In 

association to this discussion there is a tendency to speak about an increased 

individualization, a process that often also means more choices and possibilities. But in 

addition to this follows a big responsibility for how we choose to live our lives, since our 

choices not seldom also influences other people, both locally and globally. The aim of this 

essay is to investigate the importance of non-profit organizations with social direction in our 

Swedish welfare society and thereby also in a modern world where people's individual 

choices are becoming all more important. In order to answer my main issue I have 

implemented thirteen qualitative interviews, of which ten of the informers are from different 

non-profit organizations and three from different stately authorities. These interviews have 

afterwards been put together to a result account, which also constitutes the empirical basis for 

the analysis. I have also with the starting point in some of the theoretical concepts of Bauman, 

Bourdieu and Giddens, carried out an analysis of the importance of non-profit actions, both in 

relation to the society and to the individual. The analysis and the empirical material have 

among other things shown the need of non-profit organizations in our welfare society today. 

But it should likewise be pointed out that it is important to openly discuss the role of non-

profit organizations, both in relation to the welfare State and in relation to those changes and 

risk forecasts that some of the researchers on the area for the civilian society have predicted. 
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Förord 

Att arbeta ideellt har för mig personligen inneburit att dela med sig och söka skapa 

gemenskap. Jag har vidare även alltid ansett att om det är tanken som räknas, så är det 

handling som betyder något. Därav ville jag likaså ta reda på om det kunde ligga något i 

handlingens betydelse. Jag valde då att undersöka det ideella handlandet, just eftersom det 

ofta präglas av en stor vilja och ett stort engagemang, som är av stor betydelse både för de 

som väljer att engagera sig samt för andra.  

 
Jag vill härmed även passa på att tacka alla mina informanter, för utan er hade denna studie 

inte varit möjlig. Vidare vill jag likaså tillägna ett stort tack till Magnus Ring för en 

vägledande och givande handledning samt ett stort tack till min familj, mina vänner och i 

synnerhet till min andra hälft Artan, som visat stor förståelse för mig och mina studier trots att 

böckerna ofta varit min främsta prioritet.  

 
Ett stort tack till er allihop! 



Disposition  
 
Inledning samt syfte & problemformulering - Uppsatsen börjar med några korta inledande 

ord för att sedan övergå till en beskrivning av syfte samt de frågeställningar som jag har 

bedömt vara av relevans, för att söka svara på min problemformulering.  

 
Bakgrund - Syftet med bakgrundsdelens upplägg är att den ska ge läsaren en bild av det 

ideella arbetets historia i Sverige, att läsaren ska kunna urskilja vad de ideella 

organisationerna gör för medborgarna och vad myndigheterna har för skyldigheter gentemot 

dessa samt att läsaren ska få inblick i en del av den aktuella forskning som finns kring det 

ideella arbetet idag.   

 
Metoddiskussion - I detta kapitel kommer jag beskriva mitt tillvägagångssätt och mitt val av 

metod samt redogöra kring fördelar respektive nackdelar med denna. Jag kommer vidare att 

avsluta detta kapitel med en diskussion kring vad valet av metod samt min egen bakgrund och 

förförståelse, kan ha för betydelse för uppsatsens utformning och resultat.  

 
Teori - Här presenteras de teorier som jag har valt att använda mig av för att undersöka 

betydelsen av ideellt handlande. De teoretiska resonemang som har används är bl.a. Giddens 

abstrakta expertsystem där han belyser vikten av tillit och reflexivitet samt hans teorier kring 

struktureringsprocessen och livspolitik. Vidare har jag använt mig av Bourdieus begrepp 

kring de olika kapitalformerna, fälten, habitus och livsstilar samt vad dessa har för betydelse 

för hur människor väljer att handla och vad de har för möjligheter att utföra de handlingar 

som de vill. Slutligen har jag även valt att ta upp Baumans teori kring konsumtionen och hur 

denna tillsammans med den ökande individualiseringen inte sällan leder till segregering, 

utsatthet och en degradering av välfärdsstaten som sådan. Samtliga av dessa teorier har 

används för att söka se motivationen bakom det ideella handlandet samt dess betydelse för 

samhället och den enskilda individen.  

 
Resultatredovisning - Det är under denna del av arbetet som empirin i form av 

informanternas utsagor presenteras. Detta görs under olika teman som jag har bedömt vara av 

relevans, både i förhållande till mina informanters berättelser samt i förhållande till 

problemformulering och analys.  

 



Analys - Under analysdelen kommer jag att med hjälp av de teorier som jag har valt, söka 

tolka min empiri. Tolkningen syftar främst till att belysa mina frågeställningar samt min 

övergripande problemformulering. 

 
Avslutande reflektioner & Nya frågeställningar - I denna del av uppsatsen följer en 

sammanfattning samt en friare diskussion och reflektion kring de ideella organisationernas 

betydelse. Avslutningsvis kan man under denna del även finna de nya frågeställningar som 

uppkom under arbetets gång.  

  

 


