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1. Inledning 

”Tänk om det inte hade funnits en enda människa i världen som var beredd att anstränga sig 

och göra någonting gratis för någon annan och för det man tror på.” (Petra, Ellen projektet)  

”Nää usch då hade vi nog inte kommit långt.” (Elin, Ellen projektet) 
 

Ideella organisationer med social inriktning kan ses som en viktig kraft i det svenska 

välfärdssamhället. Detta då de bl.a. verkar för medvetandegörande genom opinion samt 

skapandet av olika arenor där medborgarna kan ge uttryck för sitt samhällsengagemang. Man 

kan säga att dessa många gånger representerar en balansgång mellan att ge samt att få i 

gengäld, därav även titeln på uppsatsen. Denna balansgång präglas dels av konkreta insatser 

för andra och av de känslor av välmående som man får när man känner att man kan göra 

skillnad men även av de erfarenheter och den kunskap man som enskild individ får genom sitt 

ideella engagemang. Trots att våra statliga myndigheter har ett lagstadgat ansvar för att hjälpa 

olika grupper i samhället som befinner sig i en utsatt situation, räcker tyvärr inte statens 

resurser alltid till för att hjälpa alla de som är behövande. Därav blir en av de ideella 

organisationernas viktigaste uppgifter att fungera som ett komplement till det välfärdsstaten 

har att erbjuda.  

 
2. Syfte & Problemformulering 

Enligt Bauman (1999) är människor idag i huvudsak intresserade av att tjäna så mycket 

pengar som möjligt, för att i sin tur kunna konsumera så mycket som möjligt. Bauman (1999) 

menar även att välfärdsstaten håller på att degraderas och att allt fler människor ställs utanför 

då samhällets ansvar för dem sviktar. Om dagens individer enligt Bauman (1999) i huvudsak 

intresserar sig för att de själva ska ha det bra, hur kan det då komma sig att människor väljer 

att engagera sig i ideellt arbete som är oavlönat och därmed inte kan bidra till konsumtionen 

eller trenden om att man enbart ska se efter sig själv? Syftet med min uppsats är alltså att 

undersöka vad ideella organisationer med social inriktning har för betydelse i det svenska 

välfärdssamhället idag? Detta bl.a. genom att söka en djupare förståelse för hur relationen 

mellan institutionerna och ideella organisationerna ser ut, varför det ser ut som det gör samt 

varför människor väljer att engagera sig i obetalt arbete och vad de har för tankar kring det.  

 
3. Bakgrund 

I detta kapitel följer en sammanfattning av det ideella arbetets historia i Sverige samt en 

beskrivning av de ideella organisationer och myndigheter där jag har valt att intervjua mina 

informanter.  
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3.1 Den svenska ideella sektorns historia 

För att förstå den svenska ideella sektorns särdrag blir det även viktigt att förstå dess historia. 

Innan de ideella organisationernas tid rådde medeltidens katolska välgörenhetsideal enligt 

vilket alla efter förmåga var förpliktigade att hjälpa fattiga och behövande. Kyrkan blev 

vidare i och med reformationen på 1500-talet till en statlig institution, men fortsatte ändå att 

upprätthålla viktiga positioner på områden som fattighjälp. I början av 1800-talet startades 

även associationerna. Dessa hade sin politiska samt sociala bas i över- och medelklassen och 

de spelade en viktig roll på framförallt nykterhetens och fattigvårdens områden. Genom hela 

1800-talet var gränserna mellan statligt reglerade och ideella insatser oklara, detta bidrog i sin 

tur till att skapa det utrymme där även andra bl.a. över- och medelklasskvinnorna hade 

möjlighet att ta en aktiv del i att bygga upp nya och alternativa modeller för sociala insatser. 

Dessa insatser var viktiga för att lindra fattigdomen i framförallt städerna, samtidigt som de 

fungerade som ett politiskt verktyg för att lindra sociala motsättningar med fattigdomen som 

grogrund. De traditionella svenska folkrörelserna som exempelvis fackföreningsrörelsen 

grundades på 1870-talet och dessa var på sitt sätt alla sociala proteströrelser med målet att 

reformera samhället. Folkrörelserna och olika ideella organisationer som Svenska Röda 

Korset har även varit av betydelse för den stegvisa utformningen av den statliga 

socialpolitiken. Den svenska välfärdsstatens ideologiska genombrott och uppbyggnad skedde 

mellan 1930 till 1950-talet då staten övertog en stor del av den verksamhet som tidigare 

utförts inom den ideella sektorn. De ideella organisationerna var i regel positiva till denna 

övergång, dock skedde den genom införande av vissa regeländringar som försvårade eller 

omöjliggjorde föreningsdrivna och privata alternativ. Men trots det statliga övertagande av 

många delar av det tidigare ideella arbetet har en ökning av såväl medlemskap i som 

inflytande från de ideella organisationerna löpt parallellt med välfärdsstatens tillväxt. Under 

1960 till 1980 talet växte även andra utomparlamentariska rörelser som t.ex. kvinnorörelsen 

fram och fick ett stort inflytande på samhällsutvecklingen (Wijkström & Lundström, 2002).   

 
3.2 Presentation av de ideella organisationerna 
 
3.2.1 Rädda Barnen  

Rädda barnen bildades år 1919 och deras värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets 

rättigheter1 och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessa bygger på att 

alla människor har lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett 

                                                 
1 En konvention är gemensamma regler som många människor eller länder enats kring och ska följa. FN:s 
barnkonvention ska gälla för alla barn i alla länder och det är regeringen i varje land som ansvarar för att skydda 
barnet och dess rättigheter (http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/).  
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ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter. Trots att Rädda Barnen bildar en slagkraftig 

rörelse för barn och barns rättigheter över hela världen, far många barn och unga illa samtidigt 

som de har svårt att göra sina röster hörda. Rädda Barnens insatser syftar därför till varaktiga 

förbättringar för barn i en utsatt position samt att barnen själva ska bli mer delaktiga i de 

beslut som rör dem. Därmed blir Rädda Barnens ungdomsförbund av stor vikt i denna strävan 

då det är ett förbund av unga och för unga som kämpar för barn och ungas rättigheter2. Det 

största projektet inom Rädda Barnen heter Ellen och fungerar som en tjejgruppsverksamhet 

med ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv där man riktar sig till tjejer i åttan3.  

 
3.2.2 Brottsofferjouren  

Vem som helst kan bli offer för ett brott och då behöver man inte sällan utomstående hjälp. 

Den som tar kontakt med brottsofferjouren får praktiska råd och psykiskt stöd av utbildade 

frivilliga medarbetare. Då brottsoffret oftast inte till fullo är medveten om sin juridiska 

ställning, erbjuder brottsofferjouren även hjälp med att få klarhet i de juridiska rättigheterna4. 

 
3.2.3 Kvinnojouren 

De första kvinnojourerna i Sverige öppnades 1978. Rörelsen växte snabbt och 1984 bildades 

ROKS5. År 1996 bröt sig sexton jourer ur och bildade istället SKR6, där några av 

anledningarna var att de ville lyfta fram barnens situation samt belysa olika grupper av 

kvinnor och männens roll. Kvinnojourerna är till stor del ideella föreningar som erbjuder råd 

och stöd till kvinnor. SKR arbetar på flera plan mot både fysiskt, psykiskt, sexuellt och 

ekonomiskt våld. De menar att det krävs att alla i samhället engagerar sig, för att åstadkomma 

ett demokratiskt och jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojourerna är fortfarande den 

viktigaste aktören i samhället för att skydda kvinnor från mäns våld. Detta trots att det enligt 

lag är kommunerna som har ansvaret för såväl förebyggande som akuta åtgärder7. 

 
3.2.4 Tjejjouren  

Även tjejjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som syftar till att hjälpa 

och stötta tjejer som känner att de har problem, både enskilt och som grupp. Tjejjouren arbetar 

även i förebyggande form då de sprider kunskap om tjejers villkor, behov och rättigheter8.  

 
                                                 
2 http://www.rbuf.se/Det+h%E4r+%E4r+rbuf__.html 
3 http://medlemsportal.rb.se/rb/templates/Page.aspx?id=2685 
4 http://www.redcross.fi/apuajatukea/rikosuhripaivystys/sv_SE/ 
5 Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige. 
6 Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. 
7 http://www.kvinnojour.com/kvj/SKR_informationsfolder.pdf 
8 http://www.kvinnojour.com/kvj/SKR_informationsfolder.pdf 
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3.2.5 Kris & Unga KRIS 

KRIS9 är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka 

in i samhället. Föreningen bildades i Stockholm hösten 1997 och initiativtagarna var fyra 

personer med lång erfarenhet av kriminalitet och missbruk10. Unga KRIS bildades 2006 och 

vänder sig till alla mellan 13 och 25 år. De arbetar bl.a. förebyggande med motivationssamtal 

och de erbjuder även eftervård där syftet är att minimera återfallsrisken för ungdomar som 

suttit i fängelse m.m. Ett av deras primära mål är att nå ett rikstäckande samarbete med stat 

och kommun för att tillsammans arbeta för att hjälpa unga i riskzonen11.  

 
3.3 Presentation av de statliga institutionerna 
 
3.3.1 Socialtjänsten 

Socialtjänsten sköts av kommunen och grundpelaren i socialtjänsten är socialtjänstlagen. Den 

hjälp man kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd, det kan vara både pengar och hjälp av 

annat slag som till exempel vård, behandling eller hemtjänst. Socialtjänsten har också ett 

särskilt ansvar för barn och ungdomar, människor med missbruksproblem, äldre människor, 

människor med funktionshinder, människor som vårdar en anhörig och brottsoffer. De 

förespråkar även alla människors lika värde samt lika rätt till trygghet, vård och omsorg12.   

 
3.3.2 Tingsrätten  

Tingsrättens främsta uppgift är att handlägga olika mål som t.ex. brottsmål och tvistemål. I 

Sveriges grundlag står det att domstolarna ska vara självständiga, detta innebär att riksdagen 

enbart får styra arbetet vid domstolarna genom lagarna. En person som har begått ett brott kan 

även dömas till samhällstjänst eller ungdomstjänst. Vilket innebär att man avtjänar sin dom 

genom att exempelvis utföra oavlönat arbete i en ideell organisation. Vidare vittnar ca 100 

000 människor i domstol varje år. Dessa vittnesmål är viktiga och har ofta stor betydelse för 

domstolens beslut. För brottsoffer och vittnen finns det även olika möjligheter att få hjälp. 

Dessa hjälpformer är vittnesstöd, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
13

.  

 

                                                 
9 Kriminellas Revansch i Samhället. 
10 http://www.kris.a.se/rikskrisstyrelse.htm  
11 http://www.ungakris.com/uomoss.htm 
12 http://www.assida.se/laettlaest/index.php?ID=17 
13 Vittnesstöden finns på de flesta domstolar och deras arbete grundar sig på ett ideellt engagemang. De fungerar 
främst som ett medmänskligt stöd men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. Ett målsägandebiträde 
kan man få om man är brottsoffer och har blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel eller annat brott som kan 
ge fängelse för den som begått brottet. Målsägandebiträdet är ofta en advokat som ska hjälpa brottsoffret att ta 
tillvara på sina intressen. Även den särskilda företrädaren är en advokat som uppfyller speciella krav på 
lämplighet. Denna ska ta tillvara på barnets rätt vid misstanke om eller vid brott mot barn av en nära anhörig 
(http://www.domstol.se/default____124.aspx). 
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3.3.3 Polisen  

Polisen är idag en av de största statliga verksamheterna och det är i huvudsak riksdagen som 

bestämmer hur polisen i Sverige ska arbeta. Detta genom att regeringen skriver förordningar, 

föreskrifter och direktiv till polisen, utifrån riksdagens lagar. Vidare är det 

justitiedepartementet14 som arbetar fram olika planer för polisens verksamhet och följer upp 

hur verksamheten utvecklas. Polisens uppdrag beskrivs i polislagen som ett led i samhällets 

verksamhet för att främja rättvisa och trygghet15. 

 
4. Teori 
 
”En teori är ett sätt att se på och förklara verkligheten. Teoretisering är ett försök att få ihop 

den värld som finns runtomkring oss till någonting som går att förstå” (Brodin & Hylander, 

1998, s. 12). Teorier är alltså viktiga redskap i sökandet efter att förstå och förklara den värld 

vi lever i. Nedan följer en beskrivning av de teorier som jag har valt för att analysera mitt 

empiriska material och därmed söka svar på min problemformulering. De teoretiker som jag 

har bedömt vara aktuella för min studie är Anthony Giddens, Zygmunt Bauman och Pierre 

Bourdieu. Vidare presenteras även tidigare forskning inom området. 

 
4.1 Abstrakta expertsystem, tillit, reflexivitet oc h risk 

Dagens individer måste till stora delar själva söka svar på frågan om hur livet bör levas. För 

att kunna göra detta blir det av stor vikt att vara reflexiv, vilket innebär förmågan att medvetet 

reflektera över sina val och livsstil. Detta baserat på den information som finns tillgänglig för 

oss och som de abstrakta expertsystemen inte sällan står för (Giddens, 1996). Expertsystemen 

bygger på tekniska landvinningar och professionell expertis som organiserar stora delar av 

den materiella och sociala miljö vi lever i idag. Inom dessa expertsystem finns det även 

experter. Dessa är individer som besitter mycket kunskap och makt inom ett specifikt område, 

från vilket andra individer kan inhämta information som kan hjälpa dem i deras vardagliga liv 

(Giddens, 1996). Då expertsystemen är abstrakta och föränderliga måste vi i de allra flesta fall 

en tillit till de och på så vis förutsätter vi att de fungerar. Vidare menar Giddens (1996) att det 

trots tilliten ändå är det systematiska tvivlet som gör att systemet och vi som individer 

utvecklas. Detta genom att ifrågasätta och ompröva kunskap samt experternas auktoritet. I 

samband med moderniteten finns det även risker, dessa menar Giddens (1996) ligger i att det 

moderna sociala livet skapar nya typer av faror som mänskligheten måste hantera samt att 

                                                 
14 http://www.police.se/inter/nodeid=38208&pageversion=1.jsp 
15 http://www.police.se/inter/nodeid=5614&pageversion=1.jsp  
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man måste inta en beräknande inställning till handlingarnas många möjligheter, både positiva 

och negativa som vi idag kontinuerligt konfronteras med både lokalt och globalt. Vidare 

menar Giddens (1996) att specialisering och expertis är nyckeln till de moderna abstrakta 

systemens karaktär. Men han anser även att de abstrakta expertsystemen i princip är 

ogenomträngliga då ingen kan bli expert på alla områden av de moderna kunskapssystemen.  

 
4.2 Samhället som en struktureringsprocess 

Giddens (1984) ser samhället som en pågående struktureringsprocess, där han menar att 

samhället är ett resultat av våra handlingar samtidigt som vårt handlande i viss mån är präglat 

och format av de strukturer som finns i samhället. Strukturering möjliggörs genom att det 

finns regelförråd samt kunskap som vi behöver för att samhället ska fungera och för att vi ska 

kunna fungera i samhället. När vi för vidare den kunskap vi har till andra uppkommer olika 

sociala mönster, vilka så småningom även kan bli till sociala system. Vidare menar Giddens 

(1984) att det finns olika ramar för vårt handlande samt olika regler och normer som man ska 

förhålla sig till inom dessa ramar. Men det som är regelmässigt och allmänt acceptera i ett 

samhälle förändras över tid och det blir på så vis även möjligt att förändra strukturen bl.a. då 

ramens gränser kan överskridas. Det är enligt Giddens (1984) inte enbart människorna som 

upprätthåller strukturer utan även media och olika symboliska medel såsom pengar.  

 
4.3 Livspolitik 

Giddens (1999) betonade att riskerna med moderniteten i stor mån är de vi själva skapar i 

anslutning till vår utveckling. Detta innebär att de individuella valen blir avgörande och att det 

därmed krävs en framväxt av livspolitik16 såsom sociala rörelser eftersom dessa inte sällan 

engagerar och gör människor medvetna om vad deras val innebär samt vad de får för 

konsekvenser (Giddens, 1999).  

 
4.4 Medmänsklighet, etik och moral 

Bauman (1999) menar att vi idag till stora delar lever i det han benämner för 

konsumtionssamhällen. Han menar att vi har blivit konsumenter bl.a. eftersom vi med hjälp 

av den tekniska utvecklingen har stora möjligheter att massproducera, vilket i sin tur även 

leder till att vi kan masskonsumera. Men baksidan är enligt Bauman (1999) att den tekniska 

globaliseringen i sin tur bidrar till en ny fattigdom och fler utsatta då människor förlorar sina 

arbeten till förmån för maskiner, förflyttningar och effektivisering. Det är enligt honom 

                                                 
16 Att fundera kring och välja att leva sitt liv på ett sätt som gör att man även främjar en viss form av politik eller 
politisk åsikt. Man kan alltså säga att livspolitik är en politik om livsvalsbeslut (Giddens, 1999).  
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estetiken alltså upplevelser och inte etiken dvs. förpliktelserna som används för att integrera 

konsumtionssamhället. Detta tankesätt i samband med en ökad individualisering menar 

Bauman (1999) resulterat i att man som enskild individ får ta allt större ansvar för sin egen 

situation. Vilket innebär att de utsatta anses ha diskvalificerat sig själva genom att göra fel 

val, detta gör att det inte längre blir legitimt att skylla på externa omständigheter. Det blir 

även lättare för andra att befria sig själva från moraliskt ansvar om man anser att människor 

som befinner sig i en utsatt situation själva är orsaken till sina missöden. Därmed menar 

Bauman (1999) att han ser tendenser till att samhället är på väg i en riktning där vi människor 

blir allt mer själviska och där institutionernas ansvar för de svaga i samhället minskar, vilket 

han ser som ett hot för vår mänsklighet som sådan. Bauman (1999) påpekar därav att det i den 

frihet som individualismen inneburit även bör ligga ett stort ansvarstagande, både för våra 

egna handlingar och för våra medmänniskor. Även Giddens (1999) menar att den moderna 

individen i allt större grad är upptagen med sitt eget livsprojekt och sina personliga 

självförverkliganden. Men att detta inte alltid behöver vara i negativ bemärkelse då man även 

kan välja att lägga ner sin energi på sådan som är positivt både för en själv och för andra. 

 
4.5 Kapitalens förmåga 

För att klargöra innebörden av de olika kapitalformerna och hur dessa blir betydelsefulla i 

olika sammanhang följer även en kort beskrivning av Bourdieus (1993) begrepp kring habitus, 

fält och livsstil. Habitus är enligt Bourdieu (1993) ett system av vanor och distinktioner, det 

vill säga att man beroende på de erfarenheter och värderingar som man har vanligtvis även 

agerar på ett visst sätt i vissa situationer. Ett fält definieras enligt Bourdieu (1993) av att 

människor samlas kring någonting gemensamt som de tror på och strider om. Han menar att 

fälten hålls samman genom tron på att det man strävar efter är värdefullt och därmed även 

värt att kämpa för att uppnå samt bibehålla. Livsstilar kan i sin tur ses som bärare av sociala 

normer och som ett uttryck för habitus. Vidare menar Bourdieu (1993) att kapital är tillgångar 

av olika sorter och att dessa måste erkännas och uppfattas som värdefulla av omgivningen för 

att de ska kunna vara värdefulla. Det ekonomiska kapitalet symboliserar alla typer av 

ekonomiska tillgångar, ett exempel på kulturellt kapital är utbildning, det sociala kapitalet är i 

sin tur resurser baserade på de förbindelser och relationer som man har dvs. en persons sociala 

nätverk samt grupptillhörighet. När olika kapital har erkänts som legitima och värdefulla får 

de en symbolisk makt och det är där värdet i det symboliska kapitalet ligger. Bourdieu (1993) 

talar även om kapitalkonvertering vilket innebär att man kan ”byta” en kapitalform mot en 

annan och därigenom även få större möjligheter att kunna verka i olika sociala rum och fält. 
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3.4 Tidigare forskning 
 
3.4.1 Det civila samhället 

Amnå (2005) menar att den ideella sektorn har spelat en viktig roll i det svenska samhällets 

utveckling alltsedan associationernas och de klassiska folkrörelsernas födelse under 1800-talet 

samt under 1900-talet där de ideella organisationerna har varit viktiga i uppbyggnaden av 

välfärdsstaten. Dessa utgör fortfarande en viktig del av det som numera, inspirerat av 

internationell forskning och debatt kallas för det civila samhället dvs. området mellan 

offentliga samhällsinstitutioner (stat, landsting, kommuner etc.) och näringslivet. Att forskare 

synliggör de organiserade och sociala insatserna kan bl.a. ses som en rättelse av 

föreställningen om den väldiga välfärdsstaten, som tar hand om oss i alla lägen. Det civila 

samhället kan även ses främja den demokratiska processen, detta då det skapar arenor inom 

vilka medborgarna kan organisera sig samt påverka (Amnå, 2005). Vidare menar Nordén 

(2006) att forskningen kring den ideella sektorn även berör huruvida ett ökat samarbete med 

de statliga och kommunala myndigheterna kommer att påverka de ideella organisationerna.  

 
Här talar bl.a. Wijkström & Einarsson, 2006 (ref; i Nordén 2006) om en riskprognos där man 

menar att de ideella organisationerna riskerar att förlora sina självständiga mål och prägel till 

förmån för de institutionella mål och krav som finns hos de olika myndigheterna. Detta då de 

menar att samarbetet mellan de ideella organisationerna och kommunerna i allt större 

utsträckning har kommit att präglas av affärsmässighet, vilket de anser kan riskera 

organisationslivet och det civila samhället, då de ideella organisationerna blir alltmer slutna 

och svårtillgängliga för vanliga människor. Vidare menar Olsson m.fl. 2005 (ref; i Nordén 

2006 s. 76) att de i sin studie har kunnat påvisa att de som har högst utbildning och lön, och 

som logiskt sett har minst tid, även är de som har det största ideella engagemanget. Detta har 

lett till vidare funderingar kring den del av Sveriges befolkning som inte är engagerad i socialt 

arbete och orsaken till detta. SKTF:s förbundsordförande Eva Nordmark (ref; i Nordén, 2006) 

tar i sin tur även upp och berör frågan kring huruvida det ideella arbetet fungerar som en 

genväg för våra myndigheter. Detta då de ideella insatserna finns, dels för att det finns 

engagerade samhällsmedborgare men även för att det finns ett ökande behov av deras 

”tjänster” ute i samhället, ett behov som det i främsta hand borde vara statens ansvar att 

tillgodose. Det huvudsakliga problemet som Nordmark ser det är att det idag smyger in nya 

organisationsformer på det ideella området, som i sin tur skapar oklarheter mellan vad som är 

professionell verksamhet och vad som är frivilligarbete. Detta menar hon sker utan att någon 

tar debatten om hur detta kommer att påverkar förutsättningarna för vår framtida välfärd. 
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Även Wijkström & Einarsson, 2006 samt Olsson m.fl. 2005 (ref; i Nordén, 2006) anser att vi 

bara sett början på en fas av omfattande och i många avseenden omtumlande 

omstruktureringar, av det sociala landskapet för det civila samhället och dess idéburna 

organisationer. De menar även att det bör påpekas att en stor del av denna omställning likaså 

påverkas av aktörer på internationell nivå och i synnerhet av EU. Trots att det idag finns en 

hel del forskning inom området för det civila samhället och dess organisationer är det 

fortfarande ett tämligen nytt område inom samhällsforskningen. Det var först i början av 90-

talet som den ideella sektorn definierades som ett eget samhällsområde, det var också då som 

den på allvar började bli ett intressant fenomen även för forskare (Nordén, 2006). 

 
5. Metoddiskussion 

Metod är en viktig del i utförande av min studie detta då metodologin enligt Skeggs (2006) 

underbygger all teori. Metodologin fungerar som ett redskap med vars hjälp vi kan belysa så 

många aspekter av vår forskning som möjligt, detta för att undvika att maskera eller utelämna 

viktiga delar i processen av skapandet av kunskap (Skeggs, 2006). Genom metoddiskussionen 

får läsaren en inblick i hur man har gått till väga för att genomföra studien, vilket i sin tur 

även gör att metoden kan granska och prövas av andra.  

 
5.1 Val av metod 

För att närma mig min problemformulering har jag val att använda mig av den kvalitativa 

forsknings metoden . Detta eftersom den lämpar sig väl jag då man vill undersöka människors 

erfarenheter och upplevelser som enligt Giddens (1999) ofta även brukar spegla olika 

strukturer i samhället. Den kvalitativa metoden har hämtat inspiration från den hermeneutiska 

vetenskapsteorin vilket är en humanistisk tolkningsmetod som grundar sig på att förstå 

individen. Förståelsen är central i hermeneutiken eftersom olika fenomen har en historia samt 

att de kan förändras över tid. Hermeneutiken är även en tolkningslära vilket innebär att man 

intresserar sig för hur individers handlingar förhåller sig till olika strukturer i samhället och 

vad sociala handlingar har för betydelse (Kvale, 1997). Inom ramarna för den kvalitativa 

metoden har jag valt att göra enskilda intervjuer, gruppintervjuer och deltagande observation. 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga 

livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Vidare menar 

May (2001) att man vid en kvalitativ intervju får en direktkontakt med sina informanter viket i 

sin tur bidrar till att styrka äktheten hos det sagda bl.a. då informanterna har möjlighet att 

ställa frågor till intervjuaren. Nackdelar med kvalitativ metod kan vara att det innebär en 



Sida 10 av 54 

 

utsaga som produceras i stunden av forskaren och intervjupersonen vilket kan kritiseras för 

bristande giltighet utanför den specifika situationen dvs. att man oftast inte kan få ett 

generaliserbart resultat då man endast har tagit del av ett fåtal personers berättelser (Kvale, 

1997). Men Persson (1999) menar även att bristen på generaliserbarhet kan kompenseras 

genom strävan efter att göra intervjuerna så pass djupa att ytliga överväganden som 

representativitet och generaliserbarhet ersätts med ett övertygande igenkännande av 

erfarenheter och mönster som exempelvis tradition, andras förväntningar och makt vilkas 

synliggörande alltid varit centrala i den sociologiska förståelsen. Vid en kvalitativ intervju 

menar Kvale (1997) även att forskaren måste skapa ett förtroende hos sina informanter, vilket 

innebär att det kan bli svårt att få ut viktig information då detta inte infrias.  

 
En gruppintervju kännetecknas av att man intervjuar flera informanter samtidigt. Man utgår 

då från en intervjuguide och det är meningen att informanterna ska besvara frågorna 

tillsammans och i diskussion med varandra. Fördelarna med gruppintervjun ligger just i 

möjligheterna för informanterna att bemöta varandras synpunkter och spinna vidare på 

varandras idéer. Nackdelarna med denna intervjuform kan yttra sig i att det blir en ojämn 

fördelning kring vilka som får komma till tals samt att det i vissa sammanhang kan vara svårt 

för den enskilda informanten att våga uttrycka sin egen åsikt (Kvale, 1997). Trots att 

intervjuer är det som används mest när man tillämpar ett kvalitativt angreppssätt menar Davis 

(1999) att deltagande observationer är minst lika givande. Hon anser att en kombination 

mellan kvalitativa intervjuer och deltagande observation gör att man kan fånga upp det 

fenomen man studerar bättre och bilda sig en djupare förståelse bl.a. eftersom man möjliggör 

för de människor man studerar att framträda i sitt sociala sammanhang. För insamlingen av 

mitt empiriska material har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att man använder sig av en slags mellanform av strukturerade och ostrukturerade 

intervjumetoder17. Mitt val av den semistrukturerade intervjuformen grundar sig på att jag vill 

uppnå ett så fritt och öppet samtal som möjligt samtidigt som jag vill tränga in på djupet och 

behålla fokus på ämnet.  

 
                                                 
17 Det som karaktäriserar den strukturerade intervjumetoden är att den syftar till att man ska göra exakt 
likadana intervjuer med flera intervjupersoner, för att sedan kunna jämföra respondenternas svar (May, 
2001). Jag anser därmed att viktiga erfarenheter och åsikter som informanterna har kan gå förlorade 
om jag skulle använda mig enbart av den strukturella intervjuformen. Den ostrukturerade metoden 
karaktäriseras till skillnad från den strukturerade metoden av dess öppna karaktär. Här finns det 
utrymme för informanten att fritt prata kring sina tankar och upplevelser (May, 2001). Anledningen till 
varför jag valde att utesluta även den ostrukturerade metoden i sin rena form är att jag känner att man kanske 
lättare hade kunna flyta ifrån de relevanta fakta som man vill ha reda på kring sitt ämne. 
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5.2 Förförståelse, validitet samt närhet och distan s 

”Objektivitet kräver att även subjektivitet tas med i beräkningen” (Skeggs, 2006, s. 59). Detta 

innebär att man som forskare också har ett ansvar att synliggöra sin egen förförståelse, 

intentioner, känslor samt förhållningssätt till sina informanter och vad detta eventuellt kan ha 

för betydelse för uppsatsen. När man genomför kvalitativa intervjuer eller bedriver forskning 

överhuvudtaget, är det alltså viktigt att vara medveten om sin förförståelse. Detta för att kunna 

reflektera kring sina egna värderingar och fördomar i samband med det man undersöker, 

eftersom de kan påverka det resultat man får. Det är även viktigt att intervjuaren har en 

generell kunskap kring det ämne som studeras detta för att lättare kunna uppfatta nyanser i de 

meningar som kommer upp vid en kvalitativ forskningsintervju (Kvale, 1997).   

 
Grunden till att jag finner ideellt arbete som ett intressant fenomen i vårt samhälle, bottnar i 

min egen förförståelse av fenomenet. Jag är nämligen själv engagerad i ideellt arbete och det 

var i samband med att jag valde att engagera mig aktivt som jag upptäckte hur mycket arbete 

man som frivillig i en ideell organisation faktiskt utförde och hur omfattande de ideella 

insatserna är. Därav har inspirationen till denna uppsats samt min problemformulering 

uppkommit. Till en början tänkte jag skriva om ideella organisationer i allmänhet, men till 

slut blev det ideella organisationer med social inriktning och jag tror att den utvecklingen 

beror mycket på mina tidigare erfarenheter och vad jag i grunden anser vara viktigt. Man kan 

även få en falsk förförståelse eller fakta från sina informanter, därför ska man bl.a. vara noga 

med att testa validiteten18, vilket man kan göra genom att ställa sina intervjuer gentemot 

varandra för att se om det finns ett gemensamt mönster (Kvale, 1997). Diskussionen om 

validitet kan även kopplas samman med en annan viktig komponent, nämligen forskarens 

objektivitet och svårigheterna kopplade till denna. Davis (1999) menar att forskaren är en del 

av den dominerande kulturen och att man därav trots sina försök att vara objektiv ändå är 

påverkad av samhällets strukturer och diskurser. Hon finner även att en viss närhet är en 

förutsättning för ett lyckat fältarbete, men att man som forskare ändå ska ha en distans för att 

inte i allt för stor grad låta känslor påverkar den analys man gör. Vidare menar Mulinari 

(1999) att det har riktats stark kritik mot den kvalitativa forskningens fokus på objektivitet 

samt på dess överrationaliserande och osynliggörande av såväl forskarens som informanternas 

känslor. Det är alltså många gånger en balansgång mellan närhet och distans samt att vara 

medveten om de egna känslorna eftersom de till stor grad även präglar tolkningsförmågan.  

                                                 
18 Validitet står för giltighet som i sin tur innebär att man med hjälp av metoden ska sträva efter att få ett så 
sanningsenligt och trovärdigt resultat som möjligt (Kvale, 1997). 
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5.3 Etiska aspekter 

Det är viktigt att visa respekt mot de människor man möter i samband med sin studie. Detta 

sker främst i form av att man tar hänsyn till och skyddar informanternas integritet vilket bl.a. 

kan göras genom att man tillåter förekomsten av anonymitet (May, 2001). Även Kvale (1997) 

betonar vikten i att vara konfidentiell, intervjupersonerna ska alltså få information kring syfte 

samt eventuella risker och fördelar med intervjun. En av de viktigaste grunderna i samband 

med de etiska aspekterna är att all medverkan baseras på frivillighet, informanterna ska 

därmed ges möjlighet att när som helst kunna dra sig ur intervjun. Jag vill även klargöra att 

alla inspelade intervjuer kommer att tas bort i samband med att min studie är slutförd. Det bör 

likaså nämnas att jag i min studie varken har tagit med informanternas riktiga namn, orten där 

studien är utförd eller vad mina informanter har för direkta befattningar. Detta med anledning 

av att några av mina informanter hade önskemål om att vara anonyma. Även Skeggs (2006) 

betonar vikten av att vara ansvarsfull i sättet att hantera sitt empiriska material, detta i 

synnerhet då man ska analysera sitt resultat. 

 
5.4 Urval  

Skeggs (2006) menar att erfarenheter alltid är föremål för tolkningar samt att det är genom 

praktik, diskurs och tolkning som all erfarenhet bearbetas. Erfarenheter behöver enligt Skeggs 

(2006) även kategoriseras för att man ska kunna få sig en bild utav vilka erfarenheter som är 

av störst relevans för det specifika sammanhang som man strävar efter att förstå. Jag har valt 

mina informanter baserad på min tolkning av deras lämplighet för just det jag ämnar studera, 

nämligen vad ideella organisationer med social inriktning har för betydelse i samhället idag. 

Detta både i form av vad de ideella organisationerna själva har för åsikter och i bemärkelse av 

vad de samhälleliga institutionerna har för åsikter kring deras arbete. För att skapa lite 

variation har jag intervjuat informanter från både större väletablerade ideella organisationer 

och ideella organisationer som är tämligen nya. Vidare har jag också valt att intervjua både 

informanter som har en ledande position eller betald tjänst inom en ideell organisation samt 

personer som arbetar helt ideellt. Antalet informanter vars åsikter jag har tagit del utav är 

sammanlagt tretton, varav tio av dessa är från de olika ideella organisationerna och tre från de 

statliga myndigheterna. Det stora antalet informanter syftar främst till att söka bidra med lite 

bredd till den kvalitativa intervjuns djup (May, 2001). Fördelningen såg ut på så vis att jag 

intervjuade två informanter vardera på kvinnojouren samt på Brottsofferjouren och deras 

vittnesstödsverksamhet, fyra av intervjuerna gjordes inom Rädda Barnen och de sista två 

intervjuerna genomfördes på Tjejjouren samt på Unga KRIS. Jag genomförde även en intervju 
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vardera på socialförvaltningen, Tingsrätten och Polismyndigheten. Dessa valdes i främst hand 

ut eftersom de vid flera återkommande tillfällen nämndes av mina informanter från de ideella 

organisationerna. Att en ideell organisation har social inriktning innebär bl.a. att de många 

gånger har en direktkontakt med människor som på olika sätt befinner sig i en utsatt situation. 

Jag har med hänsyn till dessa människors integritet valt att begränsa mig till de informanter 

som utför ideellt arbete. Men för att ändå försöka få en bild av vad det ideella arbetet betyder 

för de människor som är mottagare av det kommer jag att utgå ifrån mina informanters 

utsagor kring vad de får för reaktioner kring deras insatser från de människor som de kommer 

i kontakt med. Vidare tar Skeggs (2006) upp vikten av att belysa att det finns olika perspektiv, 

detta då det är viktigt att ta tillvara på de erfarenheter som finns hos olika grupper i samhället 

bl.a. för att den akademiska och institutionella världen inte ska fungera som den enda källan 

eller vägen till kunskap. Därmed har även jag försökt att se på det ideella arbetet med 

utgångspunkt både hos de som utför det samt hos andra som på ett eller annat sätt kan betrakta 

det utifrån. Det är likaså viktigt att belysa hur människor med olika bakgrund och erfarenheter 

förhåller sig till samma fenomen då det underlättar arbetet med att försöka hitta signifikanta 

samband eller skillnader kring de olika gruppernas åsikter (Skeggs, 2006). 

 
5.5 Genomförande 

För att få tag på mina informanter tog jag kontakt med olika ideella organisationer samt 

institutioner där jag frågade efter den eller de personer som kunde tänkas vara mest lämpliga 

att prata med i anknytning till uppsatsens övergripande syfte. Vidare hörde jag av mig till 

dessa via telefon eller mail och vid denna första kontakt fick de även en kort presentation av 

mig själv, syftet med min studie samt en förfrågan om att ställa upp på en intervju. Jag har 

även eftersträvat att i största möjliga mån underlätta för mina informanter genom att låta dem 

bestämma tid och plats för intervjun. Detta främst för att få informanterna att känna sig 

bekväma i intervjusituationen, vilket är viktigt för att kunna skapa en givande dialog. 

Intervjuerna har därav genomförts på informanternas arbetsplatser, i deras lokaler där de tar 

emot och erbjuder människor sitt stöd och några av intervjuerna är utförda på caféer. Vid de 

tillfällen som jag befann mig på informanternas arbetsplats och egna organisationslokaler fick 

jag även tillfälle att observera den miljö där de var verksamma. När jag genomförde 

intervjuerna tog jag de etiska aspekterna i beaktning då jag vid samtliga intervjuer började 

med att be mina informanter ta ställning till om det gick bra att jag spelade in intervjun. I 

samband med detta talade jag även om för mina informanter hur den information som de ger 

mig kommer att hanteras dvs. vem som kommer ta del av inspelningen, att de har rätt att vara 
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anonyma samt att de när helst de känner för det dra sig ur intervjun. Skeggs (2006) menar att 

det ofta kan vara nästintill omöjligt att återge alla de uttryck, känslor och nyanser som 

samtalen eller observationerna med informanterna ger. Men för att på bästa sätt kunna ta del 

av mitt material och använda det i en analys har intervjuerna spelats in och transkriberats. 

Detta eftersom man då kan granska och analysera det insamlade materialet på ett mer 

övergipande och noggrant sätt. Kvale (1997) framhåller även att man genom att spela in 

intervjuerna kan sätta informanten i fokus istället för att koncentrera sig på att anteckna.  

 
Vidare har jag sammantaget genomfört tio kvalitativa intervjuer varav två av intervjuerna 

skedde i form av gruppintervjuer. Den ena gruppintervjun genomfördes med tre tjejer som på 

ideell basis är projektledare inom Ellen projektet. Anledningen till att jag i detta fall valde att 

göra en gruppintervju, var att jag ville ta del utav samtliga informanters åsikter men kände att 

det kunde bli en del upprepningar om jag intervjuade dem var för sig. Det förhöll sig även på 

så vis att informanterna i detta fall kände varandra vilket innebär att de kan antas kunna vara 

öppna med sina åsikter inför varandra. Den andra gruppintervjun är gjord på kvinnojouren 

och denna skedde ganska spontant. Detta då jag från början planerade att intervjua en 

informant men när jag väl kom ditt blev tillfrågan om ytterligare en till kunde få lov att vara 

med, då informanterna önskade detta själva såg inte jag några direkta hinder för att inte låta de 

föra fram sina åsikter i form utav en gruppintervju. Samtliga intervjuer skedde till stor del i 

form av ett samtal, men med en strukturell bas i form av mina intervjuguider som jag utgick 

ifrån vid varje enskild intervju. Eftersom jag har intervjuat informanter från både de ideella 

organisationerna och de statliga myndigheterna har jag likaså valt att utforma två 

intervjuguider19. Att ställa frågor är en förutsättning för att kunna genomföra en kvalitativ 

intervju och därmed blir intervjuguiderna centrala. Ett problem kring intervjuundersökningar 

som idag väcker stor uppmärksamhet är verkningarna av ledande frågor. Det är bl.a. 

väldokumenterat att även minsta omformulering av en fråga kan påverka resultatet av vilket 

eller vilka svar man får. Men även då formuleringen av en fråga oavsiktligt kan forma svarets 

innehåll, förbises det ofta att ledande frågor också är nödvändiga i många sammanhang. Deras 

användning beror på undersökningens ämne och syfte, intervjuaren kan t.ex. medvetet ställa 

ledande frågor för att erhålla information som de misstänker hålls undan (Kvale, 1997). Vid 

utformandet av mina intervjuguider har jag enbart valt att använda mig av någon enstaka 

direkt ledande fråga, huvuddelen av frågorna är alltså öppna och övergripande. Mina 

följdfrågor kunde emellanåt dock vara av mer ledande karaktär, då syftet med dessa ofta var 

                                                 
19 Se bilaga 1 samt bilaga 2 
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att söka få en viss specifik information från mina informanter. Vidare innehåller mina 

intervjuguider ett stort antal frågor, detta dels för att jag ska få relevant material som belyser 

min frågeställning, men även för att jag som intervjuare var ensam vilket gör att det blir 

lättare att kunna föra intervjun, då man har tillgång till frågor som redan är formulerade på 

förhand. Vidare har jag även valt att lägga till vissa frågor i mina intervjuguider under 

intervjuernas gång. Detta har jag gjort eftersom jag har bedömt att de nya frågorna som har 

tillkommit har varit av relevans för uppsatsens syfte. Som Kvale (1997) nämner kan minsta 

omformulering av en fråga påverka det svar man får, därför har jag varit noga med att ta 

kontakt med mina informanter och be dem svara på de frågor som jag har kompletterat mina 

intervjuguider med. Trots vissa ändringar i mina intervjuguider och situationsanpassade 

följdfrågor bedömer jag att intervjuerna är utförda på ett tillförlitligt vis, detta då Kvale (1997) 

menar att det centrala för den semistrukturerade metoden inte är huruvida intervjufrågorna är 

ledande eller inte, utan vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta 

riktningar och skapa ny pålitlig och intressant kunskap (Kvale, 1997). 

 
5.6 Reflektioner kring metoddiskussionens betydelse  för förståelsen av uppsatsens 

utformning och resultat   

”Teorier bär alltid märken efter sina upphovsmän” (Skeggs, 2006, s. 37). Med hänvisning till 

föregående citat vill även jag påstå att den kunskap som jag lyckas få fram och förmedla 

genom min studie inte gör anspråk på att vara en absolut kunskap, utan en kunskap som jag 

genom samspelet mellan empiri, teorier, metod, tolkningsförmåga och tillfälle har dragit 

analytiska slutsatser kring. Min önskan är att min studie i så stor mån som möjligt blir ett 

resultat av en verklighetsbeskrivning som sådan. Jag har därav i största möjliga mån försökt 

skildra komplexiteten, nyanserna och eventuella motsägelser kring mina informanters 

erfarenheter samt att jag i alla avseenden försökt förhålla mig kritiskt både till mitt val av 

teorier och mina informanters berättelser. Detta med syfte att inte bidra till att reproducera 

eventuella stereotypa uppfattningar kring det fenomen jag ämnar studera. Även Mulinari 

(1999) menar att det är däri den kvalitativa forskarens intellektuella ansvar ligger dvs. att i sin 

text inte reproducera negativa representationer eller legitimera diskurser som neutraliserar 

ojämnlikhet. Det bör dock påpekas att detta emellertid inte är så enkelt att uppnå bl.a. 

eftersom det finns en ständig spänning mellan teoretiska generaliseringar och de många 

olikheter som man inte sällan erfar i praktiken (Skeggs, 2006). Det bör likaså nämnas att även 

jag som student ingår i och är en del av den samhälleliga institutionella världen, nämligen den 

akademiska. Det finns alltså även vissa utpräglade strukturella regler för hur man inom ett 
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akademiskt ämne som sociologi ska förhålla sig till och producera kunskap. Denna 

strukturella prägel kan i sin tur till viss mån verka uteslutande i sig då det kan bli svårt för en 

utomstående att fullt ut förstå analysen detta bl.a. eftersom den präglas av ett sociologiskt 

språk och andra akademiska termer. Detta är, när det händer, väldigt synd då en av 

sociologins huvudsakliga uppgifter är att producera viktig kunskap om samhället som alla 

samhällsmedlemmar oavsett klass, kön och utbildningsnivå kan finna nyttiga att ta del utav. 

För att försöka undvika detta har jag i så stor mån som möjligt försökt ge tydliga förklaringar 

av de teorier och begrepp som jag använder mig av i min analys och i uppsatsen i övrigt.   

 
6. Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer jag att presentera mina informanter samt redogöra för den empiri som 

jag anser belyser min problemformulering. Jag har även valt att tematisera intervjumaterialet 

under olika rubriker, detta för att ge läsaren en klarare översikt över informanternas 

berättelser. Vidare har jag i min resultatredovisning valt att använda mig av mycket citat 

eftersom citaten ger läsaren ett intryck av interaktionen i intervjusamtalet och exemplifierar 

det material som sedan kommer att används i analysen (Kvale, 1997). 

 
6.1 Presentation av informanterna 

Under nedanstående teman följer en presentation av mina intervjupersoner, det bör även 

påpekas att jag har använt fingerade namn på samtliga informanter.  

 
6.1.1 Ledare på de ideella organisationerna 

Den av mina informanter som har en ledande position inom Rädda Barnen är Eva. Hon är i 

grunden socionom, då hon har gått en tre årig utbildning på socialhögskolan. Eva uttryckte att 

hon har haft en vetskap om det ideella arbetet sen hon var väldigt ung. Men att hon har börjat 

engagera sig aktivt inom Rädda Barnen sedan sju år tillbaka.   

 
Vidare har jag på kvinnojouren bl.a. varit i kontakt med Lena och hon kom i kontakt med 

kvinnojouren genom arbetsförmedlingen. Lena är den enda som är anställd på kvinnojouren 

och hon har tidigare aldrig varit engagerad i ideellt arbete. Lena kommer ursprungligen från 

Polen och hon har även gått sin universitetsutbildning med inriktning på geografi där.  

 
På brottsofferjouren har jag pratat med Lisbeth och hon kom först i kontakt med ideellt arbete 

via kvinnojouren. Lisbeth har en folkskoleutbildning som grund och hon hade då hon började 

engagera sig även ett avlönat arbete vid sidan av. Efter kvinnojouren gjorde hon ett längre 

uppehåll innan hon återigen började engagera sig, vilket denna gång blev på brottsofferjouren. 
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Lisbeth arbetade ideellt på brottsofferjouren i fem år innan hon blev anställd vilket hon nu har 

varit i cirka sju år och hon är förutom sitt ideella engagemang även nämndeman20. 

 
Min informant på tjejjouren är Tina och hon kom först i kontakt med ideellt arbete i samband 

med att hon för åtta år sedan blev politiskt aktiv. Hon studerade då även vid högskola 

samtidigt som hon arbetade som personlig assistent. Förutom sitt politiska engagemang har 

hon tidigare även varit engagerad i kvinnojouren, men slutade engagera sig som aktiv medlem 

där, i samband men att hon tillsammans med en annan tjej startat tjejjouren på den orten där 

hon bor. Tina har för tillfället även ett avlönat arbete vid sidan av sitt ideella engagemang.  

 
6.1.2 De ideella arbetarna 

Elin, Petra och Sanna är samtliga studenter och alla är projektledare inom Ellen projektet. Elin 

och Sanna kom i kontakt med ideellt arbete genom att de såg affischer med information om 

Ellen projektet på sin skola, medan Petra blev informerad om det via bekanta. Samtliga av 

tjejerna har först varit samtalsledare för att sedan gå vidare och bli projektledare inom Ellen.  

 
Inom brottsofferjouren ingår även vittnesstödsverksamheten där Siv har varit ideellt 

engagerad i ca två år. Hon är nu pensionär och har tidigare gått på folkhögskola samt på 

vårdskola. Siv kom i kontakt med ideellt arbete genom Röda Korset21 där hon har varit 

engagerad i cirka trettio år, varav hon i nio år av dessa varit ordförande. Vid sidan av sitt 

ideella engagemang som vittnesstöd har Siv även fortsatt engagera sig inom Röda Korset.  

 
Stina är den av mina informanter som arbetar ideellt på kvinnojouren. Hon är utbildad lärare 

och hon kom först i kontakt med ideellt arbete via kvinnojouren, då hon ansåg att de gjorde ett 

viktigt arbete. Stina hade vid detta tillfälle även ett avlönat arbete. Idag är Stina även med i 

kvinnojourens styrelse och hon är dessutom nämndeman vid sidan av sitt ideella engagemang. 

 
Sara är ideellt engagerad inom unga KRIS där hon bl.a. arbetar som motivatör. Hon har gått ut 

sin gymnasieutbildning och arbetade som undersköterska då hon först kom i kontakt med 

ideellt arbete via KRIS. Detta var i samband med att hon sökte sig till organisationen för att 

hon själv var i behov av hjälp och hon har sedan dess fortsatt vara aktiv inom organisationen. 

                                                 
20 Nämndemännen nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med 
sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska 
kunskap. (http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____754.aspx). 
21 Röda korsets historia började i norra Italien 1859 då frivilliga för första gången organiseras för att hjälpa offer 
för strider. Detta kom sedan att bli en av världens största humanitära organisationer. 
(http://www.redcross.fi/punainenristi/historiaa/sv_SE/historiaa/).  
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6.1.3 Representanter från de olika myndigheterna 

Inom socialförvaltningen har jag pratat med Annika, hon har en ledande position inom en 

speciell avdelning på socialförvaltningen och hon hade själv aldrig varit aktivt engagerad 

inom någon ideell organisation.  

 
På tingsrätten har jag varit i kontakt med Stefan. Han är lagman vilket innebär att man både är 

domare på och chef för en tingsrätt. Stefan uttryckte att hans utbildning består av att han har 

en juridisk kandidatexamen i botten varpå han har en notariemeditering och han har även gått 

en traditionell domarutbildning med tjänstgöring i hovrätt. Stefan är även själv engagerad i 

ideellt arbete, detta både som aktiv medlem i LIONS och som stöd medlem i Röda Korset. 

 
Min informant inom polismyndigheten är Håkan, han arbetar som brottsoffersamordnare och 

polis. Håkan har gått en treårig utbildning på polisskola och sedan dess har han också gått på 

olika vidareutbildningar inom sitt yrkesområde. Även Håkan uttrycker att han tidigare varit 

aktivt engagerad i ideellt arbete därav bl.a. som styrelsemedlem på brottsofferjouren. 

 
6.2 Innebörden av och värdet i att hjälpa till   

Elin, Petra och Sanna menar att de inom Ellen projektet arbetar för att stärka unga tjejer, detta 

genom att skapa ett forum för diskussion, medvetandegörande och respekt samt att de tjejer 

som de lyckas beröra fortsätter att beröra andra och på så vis sprida kunskap och erfarenheter.  

 
”Det händer saker i vårt samhälle som många väljer att blunda för 

det kan exempelvis vara sexuella övergrepp mot barn. Det är ofta 

just de ideella organisationerna som uppmärksammar dessa problem 

och strävar efter att öppna både myndigheternas och allmänhetens 

ögon.” (Petra, Ellen projektet) 

 
Vidare uttrycker vittnesstödet Siv att deras främsta uppgift är att stödja vittnen, men att de 

även ger stöd till brottsoffer och anhöriga. Vittnesstöden har tillgång till ett rum på 

Tingsrätten där de tar emot vittnen och eventuella brottsoffer. Siv berättar även att de bjuder 

på kaffe och bullar samtidigt som de lyssnar på och pratar med personen i fråga kring hur det 

går till i en rättegång, vilka som finns i rättssalen och vad vittnet har för uppgift, rättigheter 

samt skyldigheter. Det är enligt Siv viktigt att det finns stöd för vittnen eftersom de inte sällan 

är rädda eller utsätts för hot. Även advokater, domare och eventuellt andra som förhör vittnet 

vill ha så klara och direkta fakta som möjligt för att kunna fälla en rättvis dom, därför kan de 

ibland vara ganska tuffa. Detta kan i sin tur uppfattas som väldigt obehagligt för vittnet.  
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”Det viktigaste är att vara en bra medmänniska! Man hjälper 

människor som kommer hit, de är nervösa och många har aldrig 

varken vittnat eller varit i en rättssal förut och det är jätteviktigt att 

vittna, det är ju lag på att man ska göra det.” (Siv, Vittnesstöd) 

 

Även Lisbeth på brottsofferjouren menar att deras främsta uppgift är att hjälpa andra genom 

att stötta dem som medmänniskor. Hon anser även att många människor väljer att vända sig 

till ideella organisationer för att de inte vill bli placerade i olika fack t.ex. att man blir ett 

nummer eller en fil i myndigheternas hylla och tyvärr kanske även blir behandlade därefter.  

 
Vidare menar Lena på kvinnojouren att de försöker stötta kvinnorna både känslomässigt 

genom samtal och rådgivning och genom att vid behov hjälpa kvinnorna vidare i kontakten 

med myndigheterna. Lena uttryckte även att de försöker hjälpa de barn som kvinnorna har 

med sig till kvinnojouren, detta bl.a. genom att ta kontakt med barnens skola och berätta för 

kurator vad det är som har hänt. Hon menar att barnen på så vis får en bättre förståelse från 

skolan då läraren, kuratorn och rektorn blir informerade. Man rådgör självklart med mamman 

innan man ringer till skolan och berättar, detta eftersom alla som är engagerade inom 

kvinnojouren har tystnadsplikt både gentemot allmänheten och de statliga institutionerna. På 

kvinnojouren tar man även emot kvinnor i samband med hedersrelaterat våld.  

 
”Förra året var det 90% av de femtiotre kvinnor som bodde på 

skyddat boende som hade invandrarbakgrund, vissa av dem kunde 

inte ens prata svenska.” (Stina, Kvinnojouren)  

 
Män från alla kulturer slår därför menar Lena att det är viktigt att få med sig männen och 

utvecklas tillsammans. Detta då det enligt henne inte hjälper att utbilda kvinnor om männens 

våld om man inte inkluderar männen och försöker få med dem i debatten. Hon berättar vidare 

att det vanligtvis inte är några män som är engagerade i kvinnojouren på det viset att de har 

direktkontakt med kvinnorna. Detta eftersom det kan bli känsligt för en kvinna som blivit 

slagen och ibland även våldtagen att ta den första kontakten med en man. Lena anser däremot 

att det är jätteviktigt att försöka få med män i styrelsen, just för att kunna föra en diskussion 

kring kvinnovåld och hur man bäst kan gå tillväga för att hjälpa både kvinnan och mannen. 

Men det är tyvärr inte alla kvinnojourer som har den inställningen. Det finns två olika grupper 

av kvinnojourer SKR och ROKS. Stina berättar att det är ROKS som var pionjärerna som 

började med kvinnojourerna någon gång på 70-talet men att ROKS kvinnojourer inte är 

villiga att samarbeta med männen, de har i allmänhet en negativ inställning gentemot män och 
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Stina berättar att en ROKS medlem vid ett tillfälle uttryckt att alla män är svin i offentlig TV. 

Både Lena och Stina tycker att det är synd att de inte vill ändra inställning. Vidare menar Tina 

på tjejjouren att syftet med deras verksamhet är att finnas där för utsatta tjejer, detta genom att 

lyssna och hjälpa de vidare till andra instanser vid behov. Personligen menar Tina att hon 

även startade tjejjouren i samband med att hon såg att det fanns en efterfrågan från unga 

kvinnor att organisera sig och arbeta för ett mer jämställt samhälle. Hon anser att hennes 

huvudsakliga roll i tjejjouren är att engagera och organisera unga kvinnor genom att hjälpa 

dem hitta ett forum där de kan utöva sitt samhällsengagemang. Tina menar därför att det är 

minst lika viktigt att skapa en arena för dialog som att finnas där som stöd för de som behöver 

hjälp. Detta då man genom att organisera sig kan se att det finns ett problem i samhället, 

belysa det och driva frågor som i slutändan gynnar de individer som är utsatta på olika sätt.  

 
Även på unga KRIS söker man hjälpa människor olika sätt, detta bl.a. genom att finnas där 

både för de som är på väg ut från en anstalt och för personer som inte har varit i kontakt med 

någon myndighet men som har eller är på väg in i ett missbruk m.m. Unga KRIS arbetar 

också i förebyggande syfte genom att vara ute på skolor och berätta sina livs historier samt 

hålla i föreläsningar. Sara menar att de även bedriver en fadderverksamhet som går ut på att 

tillhandahålla de som har en vilja om att bli fria från droger och kriminalitet en person som 

finns tillgänglig för dem dygnet runt. Vidare menar hon att ideellt arbete är nyttigt för vårt 

samhälle för att det ofta byggs upp av människor som verkligen brinner för en sak och att det 

alltså inte är pengarna som är i fokus utan individen. På Rädda Barnen arbetar de däremot i 

huvudsak med påverkan samt opinion och inte direkt mot familjer och barn. Eva menar att de 

bl.a. försöker påverka politiker och andra aktörer som har makt att fatta beslut kring barn i 

vissa frågor, både i Sverige och utomlands. Eva uttryckte att de även skriver debattartiklar 

samt skickar insändare när de har möjlighet. Rädda Barnen har även egna författare och 

utredare som skriver böcker och rapporter, men ibland ger man även i uppdrag till andra 

aktörer utanför organisationen att göra olika rapporter, reklam, filmer m.m. Vidare menade 

Eva att hon tror att de ideella organisationerna bidrar till samhällsutvecklingen samtidigt som 

många av de människor som utför ideellt arbete även själva vinner på det i form av att de 

personligen mår väldigt bra då de vet att de gör en insats för andra i sin omgivning.  

 

6.3 Myndigheternas uppfattning kring ideellt arbete   

Annika som arbetar inom socialförvaltningen anser att det är bra att det finns olika ideella 

organisationer och att de gör ett bra jobb. Detta då de bidrar med ett stort och viktigt 
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engagemang, främst riktad till den enskilda individen samt att de ideella organisationerna ofta 

kan ställa upp och göra saker som socialtjänsten inte har möjlighet att göra.  

 
”Det finns exempelvis kvinnojourer som har öppet dygnet runt, 

vilket jag tycker är ganska fantastiskt. De bidrar även med skyddat 

boende vilket är en viktig insats” (Annika, Socialförvaltningen)  

 
Även Stefan som är lagman på tingsrätten menar att han har en väldigt positiv inställning till 

ideella organisationer då han ser på ideellt arbete som ett utslag av medmänsklighet. Stefan 

anser att de ideella organisationerna betyder väldigt mycket idag, detta eftersom det finns 

stora behov i samhället varav alla inte kan täckas av statliga medel. Han menar också att det 

behövs fler människor som är villiga att hjälpa till eftersom det är viktigt att var och en känner 

att de har ett ansvar att på något sätt bidra till samhället. Stefan berättar även att man kan bli 

dömd till samhällstjänst eller ungdomstjänst vilket bl.a. innebär att man som ett alternativ till 

böter eller fängelsestraff blir dömd till att utföra ideellt arbete.  

 
”Syftet är att begränsa antalet fängelsedömda, att införa en extra 

skärpa i påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom samt, som jag 

ser det, att den dömde skall få möjlighet att komma i kontakt med 

människor som kan fungera som förebilder.” (Stefan, Tingsrätten) 

 
Vidare menar Håkan som är verksam inom polismyndigheten att även han är väldigt 

imponerad av det arbete som de ideella organisationerna utför. Han anser att de hjälper till att 

belysa viktiga frågor som rör samhällsmedlemmarna som exempelvis brottsoffren och deras 

utsatthet samt behov av hjälp. Han menar att detta i sin tur leder till att samhället satsar mer på 

brottsoffer då man har fått upp ögonen för den problematiken. Håkan uttryckte att en nackdel 

med ideellt arbete kunde vara att en del människor går in för det i så stor grad att de bränner 

ut sig. Han menade det kan vara svårt att balansera arbete, familj och ett ideellt engagemang, 

detta då det ideella arbetet inte sällan tar mycket på krafterna.  

 
6.4 Ideellt arbete som ett komplement till våra ins titutioner  

Både de ideella organisationerna och de statliga myndigheterna såg på ideellt arbete som ett 

komplement till våra institutioner. 

 
”De ideella organisationerna är ett komplement till de insatser som 

kommun, landsting och stat har att erbjuda. Vilket är till stor hjälp 

både för myndigheterna och den enskilda individen” (Annika, 

Socialförvaltningen) 
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Vidare menar likaså Tina på tjejjouren att det är viktigt att myndigheterna och allmänheten är 

medvetna om att de ideella organisationerna i första hand ska ses som ett komplement till det 

institutionella arbetet, detta för att undvika att kraven på dem blir för stora. Även Eva på 

Rädda Barnen anser att ideella organisationer i överlag fungerar som ett utmärkt komplement 

till offentlig verksamhet. Detta eftersom de ideella organisationerna kan bidra med ett stöd 

som personalen inom institutionerna ofta inte hinner ge de människor som söker deras hjälp. 

 
”Det är inte en fråga om antingen eller utan både och dvs. att 

samhället inte kan klara sig utan de ideella organisationerna och att 

de ideella organisationerna inte kan klara sig utan samhället. Staten 

hjälper de ideella organisationerna med bidrag samtidigt som de 

ideella organisationerna hjälper de samhälleliga myndigheterna att 

kunna göra ett bättre arbete då de lättar på en del av myndigheternas 

belastning.” (Eva, Rädda Barnen)   

 
6.5 Samarbetet  

Nedan följer en beskrivning av det samarbete och den kontakt som de ideella organisationerna 

har med de statliga myndigheterna, med andra ideella organisationer och inom den egna 

organisationen.  

 
6.5.1 De ideella organisationernas åsikter kring sa marbetet med institutionerna 

Vittnesstöden samarbetar främst med tingsrätten och Siv uttryckte att de fått god respons från 

samtliga inblandade i tingsrättens arbete. Hon menar även att vittnesstöden har börjat 

inkluderas allt mer, de har bl.a. fått möjlighet att delta på olika möten som lagmannen kallat 

till samt att de blir inbjudna till olika evenemang som tingsrätten anordnar som exempelvis 

julfester. Siv menar att detta bidrar till att höja motivationen då det arbete man lägger ner 

uppskattas. Men hon uttrycker även att detta positiva samarbete inte alltid har fungerat så bra 

som det gör nu, detta då man till en början var lite skeptisk till vittnesstödens arbete och plats 

på tingsrätten och att många vittnesstöd kände sig nonchalerade i synnerhet av advokaterna. 

Siv uttrycker dock att det med tiden har blivit mycket bättre och att vittnesstödens kontakt 

med personalen på tingsrätten numera präglas av samarbete och acceptans.   

 
”De på tingsrätten väldigt tacksamma över att vi finns här, både 

åklagare och advokater är ofta väldigt stressade vilket gör att de inte 

alltid hinner ägna mycket tid till att finnas där som moraliskt stöd 

för vittnet och brottsoffer, därför är de väldigt glada över att vi då 

kan ta hand om och stötta dessa personer.” (Siv, Vittnesstöd) 
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Brottsofferjouren samarbetar främst med polisen, tingsrätten och socialtjänsten. Det är t.ex. 

polisens skyldighet att fråga om en person som har blivit utsatta för eller bevittnat ett brott vill 

ha kontakt med en stödorganisation. Samarbetet med tingsrätten ser ut på så vis att 

brottsofferjouren får alla förhandlingar där det finns målsägande och vittne. Lisbeth menar att 

samarbetet fungerar kanon samt att de från myndigheterna ställer upp när hon behöver de. 

Hon berättar även att många av de som är ideellt engagerade i brottsofferjouren idag tidigare 

arbetat inom någon statlig myndighet vilket i sin tur underlättar samarbetet då det finns en 

redan etablerad kontakt. Även Tina på tjejjouren anser att myndigheterna i kommunen har en 

positiv syn på deras arbete och engagemang, detta då de är nyfikna och förväntansfulla. 

Tjejjouren har tidigare haft ett samarbete med olika skolor i form av att tjejjouren varit ute på 

skolorna och berättat om sin verksamhet samt att de vid vissa tillfällen också haft feministiskt 

självförsvar. Tina uttryckte även att tjejjouren har ett samarbete med regionkontoret för det 

län där de befinner sig och detta samarbete sker i form av att de från regionkontoret 

informerar och bjuder in tjejjouren till olika utbildningar som de anordnar. Tina ser positivt på 

det samarbetet men menar att det är synd att utbildningarna ofta ligger på tider då de tjejer 

som är aktiva medlemmar i tjejjouren antingen är i skolan eller arbetar, vilket i sin tur leder 

till att man inte kan närvara på dessa utbildningar i någon större grad. Hon nämner även att 

tjejjouren har haft grundutbildningar och föreläsningar där de exempelvis engagerat åklagare, 

sjuksköterskor och polis. Tina menar att huvudsyftet med deras önskan om ett samarbete med 

de kommunala institutionerna är att de från tjejjourens sida ska få kontakt med vissa personer 

som de kan skapa ett förtroende för och som de sedan i sin tur kan känna sig trygga i att 

hänvisa de tjejer som är i behov utav olika hjälpinsatser till.  

 

Vidare uttryckte Lena att kvinnojouren har ett samarbete med alla myndigheter som är 

inblandade när en kvinna blir misshandlad. Dessa kan exempelvis vara socialtjänsten och 

polisen men också dagis och skolor eftersom det ofta även finns barn med i processen. Lena 

upplever att kvalitén på samarbetet kan vara olika från fall till fall beroende på vilken 

handledare man pratar med. Hon menar även att deras arbete blir svårare om de inte har 

myndigheterna på sin sida och att det är de utsatta kvinnorna som förlorar mest om man har 

svårigheter att komma överens. Lena anser att svårigheterna i samarbetet oftast handlar om att 

myndigheterna har brist på tid och att det därav kan ta ett tag innan man från kvinnojourens 

sida kan gå vidare med ett fall, flytta kvinnorna osv. Men Lena uppger även att de i många 

fall har en väldigt god kontakt med de olika institutionerna. Sara på unga KRIS menar att de 

har ett samarbete med bl.a. arbetsförmedlingen samt olika företag. Detta samarbete är till 
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stora delar kopplat till sponsring och Sara uttryckte även att de organisationer som de väl 

samarbetar med upplever att KRIS gör ett mycket bra arbete. Men hon menar likaså att hon 

önskar att de även hade haft ett bredare samarbete med de olika statliga myndigheterna.  

 
”Men som sagt så är ju många av oss som jobbar här före detta 

missbrukare och kriminella, det tror jag kan göra det lite svårare för 

de olika myndigheterna att få ett förtroende för oss. Men jag tror att 

det bara är en fråga om tid för jag vet andra KRIS föreningar som 

har en suverän kontakt med polisen.” (Sara, Unga KRIS) 

 
Eva menar att Rädda Barnen samarbetar med olika skolor och högskolor där de håller i olika 

aktiviteter samtidigt som de även har kontakter med de statliga myndigheterna. Eva påpekar 

också att det främst är de själva som söker upp och söker sig till de olika myndigheterna, men 

att det ofta även händer att de från myndigheternas sida vill ha utbildning och information om 

barnkonventionen. Eva har själv arbetat som socialsekreterare och hon menar att det i alla fall 

förut har funnits en lite motstridig inställning till frivillig verksamhet. 

 
”Jag vet inte hur det är idag eftersom jag inte jobbar inom offentlig 

verksamhet längre, men förut har det under alla herrans år ofta varit 

så att man från myndigheternas sida har ansett att nää men de som 

arbetar ideellt kan inte och de bara sabbar.” (Eva, Rädda Barnen) 

 
Eva tror att myndigheternas inställning till ideellt arbete då den är negativ ofta bottnar i 

rädslan att bli blottad och kritiserad. Men hon menar även att hon på senare tid i de allra flesta 

fall enbart upplevt positiva reaktioner från de olika myndigheter som hon varit i kontakt med. 

 
6.5.2 Myndigheternas åsikter kring samarbetet med d e ideella organisationerna 

Både Annika på socialtjänsten och Håkan från polismyndigheten menar att de har kontakter 

och ett samarbete med bl.a. brottsofferjouren och kvinnojouren. Samarbetet sker på en 

ömsesidig grund, detta då myndigheterna hjälper människor som är i behov av stöd vidare i 

kontakten med de ideella organisationerna och tvärtom. Stefan menar att de på tingsrätten 

främst samarbetar med brottsofferjouren och deras vittnesstödsverksamhet. Han anser att 

vittnesstöden bidrar med otroligt mycket detta även med hänsyn till att det är helt ideella 

insatser. Stefan uttrycker att vittnesstöden blir underrättade kring kommande mål och 

huruvida det förekommer målsäganden och vittnen i dessa mål, resten menar han att 

vittnesstöden sköter själva. Man har även i övrigt samråd och kontakter med vittnesstöden 

samt att man informerar alla vittnen och målsäganden om att vittnesstödsverksamheten finns 
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och att de kan vända sig dit. Stefan anser inte heller att det finns några som helst problem 

kring deras samarbete med vittnesstöden och brottsofferjouren. Han menar att 

vittnesstödsverksamheten successivt vuxit fram sen början av 90-talet samt att man med årens 

gång även från tingsrättens sida har fått en allt bättre kontakt med dem.  

 
6.5.3 Samarbetet med andra ideella organisationer o ch inom den egna organisationen 

Samtliga av de ideella organisationer som jag har varit i kontakt med menar att de i första 

hand inte har ett direkt samarbete med andra ideella organisationer. De känner till de andra 

ideella organisationerna men man samarbetar mest med de egna organisationerna runt om i 

Sverige samt i världen om man har det omfånget. Den kontakt som finns mellan de olika 

ideella organisationerna är i form av att man kan slussa människor vidare sinsemellan och 

hänvisa dem dit man anser att de kan få hjälp på bästa sätt.  

 
Lena uttrycker att man på kvinnojouren har kontakter med bl.a. brottsofferjouren. När 

kvinnorna väljer att göra en anmälan hänvisas de ofta dit eftersom brottsofferjouren kan 

erbjuda stödpersoner vid rättegångar m.m. Även Lisbeth på brottsofferjouren menar att de inte 

har ett direkt samarbete med andra ideella organisationer, men att de kan hänvisa personer 

vidare då man gör en bedömning att det behövs. Sara gav uttryck för att de på KRIS främst 

samarbetar med andra KRIS organisationer runt om i landet. Hon menade att man t.ex. kan 

hjälpa personer som vill flytta från en ort till en annan att få kontakt med en KRIS 

organisation även i den nya orten för att på så vis fortsätta få den hjälp man behövde trots 

flytten. Även Siv som är vittnesstöd uttryckte att de samarbetar mycket inom den egna 

organisationen. De har bl.a. möten där olika brottsofferjourverksamheter tillsammans 

diskuterar kring olika frågor och ger varandra tips och idéer. Vidare uttryckte även Eva på 

Rädda Barnen att de i huvudsak samarbetar med andra lokala och internationella Rädda 

Barnen organisationer samt med World Child-Hood Foundation och Världens barn.  

 

6.6 Kvalitén på det ideella arbetet  

Många av de ideella organisationerna vidtar inte sällan noggrant genomtänkta och 

övergripande strategier för att söka kvalitetssäkra sitt arbete så långt som det bara går. Man 

pratar bl.a. om att det är viktigt att ha rätt man på rätt plats samtidigt som man betonar vikten 

av utbildningar och kompetensutveckling. Samtliga av de ideella organisationerna har 

antingen en egen styrelse eller så ingår de i den övergripande organisationens styrelse, där 

man inte sällan inom den egna organisationen har gemensamma riktlinjer och mål för hur det 
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ideella arbetet ska styras och utvecklas. Men vad ställer samhället egentligen för krav på de 

ideella organisationerna och hur möter de upp dessa krav? 

 
6.6.1 Vilka krav ställer myndigheterna?   

För att det inte ska uppstå några problem menar Annika att det gäller att ha klart för sig vad de 

ideella organisationerna kan göra och vad myndigheterna ska göra. Annika betonar vikten av 

att man från myndigheternas sida inte ska ställa för höga krav på de ideella organisationerna 

varken då det gäller utbildning, engagemang eller kunskap. Detta då människor väljer att 

engagera sig på sin lediga tid utan att få betalt. Annika anser även att kvalitén på det ideella 

arbetet varierar, detta bl.a. för att det finns många olika anledningar till varför människor 

väljer att engagera sig i en ideell organisation. Hon menar att alla individer är olika och har 

därmed även med sig olika erfarenheter, både utbildningsmässigt och i form av upplevelser.  

 
”Jag skulle nog säga att jag tror att engagemanget är det viktigaste, 

man måste nog någon stans innerst inne ha en strak vilja att hjälpa 

en annan medmänniska så gott man kan för att det ska bli ett bra 

resultat.” (Annika, Socialförvaltningen) 

 
Enligt Stefan ställer man från tingsrätten inga direkta krav på vittnesstöden och man gör inte 

heller några kvalitetskontroller av deras arbete. Han menar att man helt enkelt har en tillit till 

deras förmåga baserat på de resultat man har sett samt på den utbildning och träning de får 

innan de kan bli vittnesstöd. Vidare menar Stefan att de skulle vidta åtgärder om de kom till 

deras kännedom att vittnesstöden missköter sig men att det hittills aldrig varit nödvändigt. 

Han uppfattar att vittnesstöden har hög integritet och att de ser seriöst på sin uppgift, detta tror 

han i sin tur även leder till att deras arbete håller en hög standard. Stefan menar även att de 

nästan alltid kan vara säkra på att det är engagerade personer som blir vittnesstöd, detta då han 

anser att det ideella arbetet kräver en stark vilja och ett starkt engagemang. Även Håkan från 

polismyndigheten menar att de inte ställer några direkta krav på de ideella organisationerna, 

men att de förväntar sig att de ska bedriva en seriös verksamhet. Håkan anser att de ideella 

organisationer som han har haft kontakt med generellt sätt håller en ganska hög kvalité på sitt 

arbete med människor och han nämner även att han har varit på mycket bra föreläsningar som 

de ideella organisationerna har ordnat.  

 
6.6.2 De ideella organisationernas ansvar och möjli gheter beträffande kvalité  

Petra menar att samtliga av projektledarna för Ellen projektet får genomgår en 

projektledarutbildning. Dessa projektledare utbildar i sin tur samtalsledarna som ska vara ute i 
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skolorna. Elin uttrycker att de oftast inte har några problem med de tjejer som vill bli 

samtalsledare och att man mer eller mindre direkt kan märka om någon skulle vara helt 

olämplig för uppgiften, detta då man även har enskilda intervjuer med tjejerna innan de får 

genomgå utbildningen. Vidare menar Elin att de försöker ge tjejerna så mycket som möjligt i 

bagaget innan de skickas ut till skolorna samt att projektledarna fungerar som mentorer dit 

samtalsledarna kan vända sig om det uppstår något problem. Sanna uttrycker också att man i 

de allra flesta fall får med sig tillräckliga kompetenser, annars hade inga tjejer velat vara med 

och skolorna där man har tjejgrupper hade klagat. Petra berättar även att de efter varje termin 

gör utvärderingar där man kan se både hur projektledarna och samtalsledarna skött sig.  

 

”Den mänskliga faktorn finns ju alltid, man kan ju aldrig veta till 

hundra procent att någon är skitbra. Man vet ju ibland inte heller 

själv om man kan klara av en uppgift förrän man har fått prova på.” 

(Petra, Ellen projektet) 

 

Även Siv menar att det finns en del kriterier man måste genomgå för att få bli vittnesstöd. 

Själv fick hon gå bredvid ett annat vittnesstöd, gå på kurs och avlägga ett tysthetslöfte samt att 

det i slutändan var de övriga vittnesstöden som fick bedöma om hon var lämplig eller inte. 

Vidare menar Lisbeth på brottsofferjouren att man försöker kvalitetssäkra sitt arbete genom 

att föra kontinuerlig statistik över hur många polisärenden, kontakter med myndigheter, 

telefonsamtal, brev och besök man får. Vid statistikföringen tar man även reda på vilket brott 

som är begånget, var personerna är bosatta osv. På brottsofferjouren har de även kontinuerliga 

vidareutbildningar och länsträffar där alla jourerna i länet sammanträder för att diskutera samt 

utbyta erfarenheter. Lisbeth menar att de likaså har ganska hård koll på att de personer som 

väljer att engagera sig verkligen passar för uppgiften samt att man på brottsofferjouren även 

stödjer varandra för att det ska bli lättare att bearbeta allt det som brottsoffren berättar.  

 
”Man får ju höra mycket folk öppnar sig med allt ifrån att de är arga 

över en cykelstöld till att de sett ett mord, därför kan det vara skönt 

att även vi har någon att prata med.” (Lisbeth, Brottsofferjouren) 

 
Tina som är aktivt engagerad i tjejjouren uttryckte att de kontinuerligt redovisar alla projekt 

de gör både skriftligt, muntligt och i form av bilder. De tjejer som väljer att bli aktiva 

medlemmar inom kvinnojouren får genomgå en grundutbildning och Tina uttrycker även att 

deras riksförbund (SKR-kvinnojourer) anordnar olika utbildningar som tjejjourens 

medlemmar kan gå på. Hon menar dock att tjejjouren inte lyder under några specifika direktiv 
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som är gemensamma för alla tjejjourer utan de till stora delar utformar sitt arbete själva och 

därmed menar Tina att man inte heller riktigt kan se tjejjouren som ett ungdomsförbund till 

kvinnojouren. Förutom detta för de även verksamhetsberättelser, dessa redovisas sedan för 

kommunen i skriftlig form där de bl.a. fungerar som ett bidragsunderlag för att tjejjouren ska 

få sitt finansiella stöd. Men Tina uttrycker även att det hade varit nyttigt att ha en person som 

hade haft ansvaret för tillsynen av den egna ideella verksamheten. Detta anser hon är en viktig 

fråga eftersom många ideella organisationer arbetar med människor som dessutom befinner 

sig i en utsatt situation. Tina upplever även att det ofta finns ganska stora förväntningar på 

tjejjouren utifrån, både från allmänheten och myndigheterna. Men eftersom arbetet är ideellt 

menar Tina att det ibland kan bli väldigt svårt att leva upp till deras förväntningar. 

 
”Vi har fått tacka nej till förfrågningar både från polis och från 

andra myndigheter. Oftast har vi gjort detta för att vi inte har haft tid 

att ställa upp men vi har även några gånger sagt ifrån lite och 

påpekat att vi till skillnad från dem inte är en statlig myndighet och 

att det trots våra insatser ändå är de som i slutändan har ansvaret för 

att bistå ungdomarna med hjälp.” (Tina, Tjejjouren)  

 
Därmed menar Tina att tjejjouren i främsta hand vill fånga upp de tjejer som inte vågar ta 

kontakt med någon myndighet. Hon påpekar att de gärna tar emot tjejer för samtal men att 

deras uppgift i främsta hand är att försöka hjälpa tjejer som har mer allvarliga former av 

problem i kontakten men myndigheterna, inte ta emot dessa tjejer från myndigheterna. Tina 

menar alltså att hon känner att de ibland får på sig vissa krav som de inte har finansiella 

resurser att möta. Vidare menar Lena att man på kvinnojouren exempelvis skriver 

verksamhetsberättelser samt för journaler och statistik över alla de kvinnor som tar kontakt 

med kvinnojouren. Detta dels för att förbättra och utveckla sin egen verksamhet och dels för 

att kommunen och allmänheten ska kunna följa deras arbete och kunna se varför kvinnojouren 

behövs. Även kvinnojourens medlemmar går på olika utbildningar för att kontinuerligt få nya 

och fördjupade kunskaper. Stina uttrycker också att man på kvinnojouren förutsätter och vill 

tro att de kvinnor som söker sig dit talar sanning och därför visar man kvinnorna respekt i 

form utav att man tror på dem. Men Lena uttrycker även att det ibland kan uppstå olika 

problem då kvinnorna inta alltid talar sanning, vilket i sin tur ibland gör att de blir skyldiga till 

brottslighet. Ett exempel som Stina tar upp är då en kvinna undanhållit för kvinnojouren att 

hon inte hade vårdnaden om samtliga av de barn hon hade med sig, vilket i sin tur ledde till 
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rättsliga problem. Stina menar alltså att de trots tilliten till att kvinnorna talar sanning även 

försöker vara observanta på andra faktorer som kvinnorna inte väljer att berätta.  

 
”Det är ingen frizon på kvinnojouren, vi går ju inte emot lagen. 

Ibland blir vi lurade men försöker ändå utgå ifrån att kvinnorna talar 

sanning.” (Stina, Kvinnojouren) 

 
Vidare menar även Sara på unga KRIS att de ställer vissa krav på sina aktiva medlemmar och 

det är att de ska vara hederliga samt fria från droger och kriminalitet. De som är aktiva inom 

KRIS får även gå på olika utbildningar och Sara uttryckte att de likaså är ute och föreläser 

väldigt mycket både i skolor och hos olika myndigheter, vilket innebär att det de har att 

erbjuda efterfrågas i samhället. Eva på Rädda Barnen menar i sin tur att kvalité även kan 

spegla sig i den tillit som man får från sin omgivning.  

 
”Jag skulle nog säga att man sällan eller aldrig från myndigheternas 

sida ifrågasätter Rädda Barnens arbete i negativ bemärkelse.” (Eva, 

Rädda Barnen) 

 
Eva anser att Rädda Barnen har skapat detta förtroende då de visat sig vara trovärdiga i många 

sammanhang. Hon uttryckte även att de på Rädda Barnen bl.a. för årliga verksamhets 

berättelser och att de går på samt håller i olika utbildningar och seminarier. Vidare menar Eva 

att ideellt arbete med social inriktning kan vara lite problematiskt då människor ibland ger sig 

in i svåra saker som de saknar utbildning för eller erfarenheter av, vilket kan leda till att man 

gör felbedömningar. Men Eva är även övertygad om att de flesta ideella organisationer 

utbildar och förbereder sina medlemmar väl, så att risken för grova fel minimeras.   

 
6.7 Finansiering 

Här följer en beskrivning av hur de ideella organisationerna finansierar sina verksamheter 

samt vad myndigheterna har för synpunkter på de ideella organisationernas önskan om att få 

ett större ekonomiskt stöd från kommunen.   

 
6.7.1 De ideella organisationernas åsikter 

Ellen projektet finansieras genom Rädda Barnens lokalförening. Petra menar att hon anser att 

den största problematiken i samband med ideella organisationer är att man ibland inte kan 

göra så mycket som man hade velat på grund av de ekonomiska begränsningarna. 

Vittnesstödsverksamheten ingår i brottsofferjourens verksamhet och Lisbeth uttryckte att 

Brottsofferjouren får ekonomiskt stöd från deras riksorganisation (Brottsoffermyndigheten), 
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deras medlemmar, kommunen, kyrkorna och LIONS som är en ideell organisation där man 

bl.a. har auktioner och loppisar för att samla in pengar som sedan går till olika ideella 

verksamheter. Lisbeth uttryckte att brottsofferjouren skulle behöva mer finansiering från 

kommunen detta då de har tre städer att täcka vilket gör det svårt att få pengarna att räcka till. 

 
”Vi får ju lite grann från kommunen men det räcker knappt till att 

täcka hyran och vi kan inte heller bekosta alla de utbildningar som 

vi vill ta del av. I övrigt är det alltså främst de ideella arbetarna som 

står för organisationens överlevnad.” (Lisbeth, Brottsofferjouren) 

 
Även Tina på tjejjouren menar att det inte alltid är så lätt att få pengarna att räcka till. Hon 

anser också att det är svårare att få bidrag om man är en tämligen nystartad organisation i en 

kommun. Tjejjouren har dock även sökt projektpengar för sin överlevnad. Det bidrag de får 

från kommunen är bl.a. i form av en kontorslokal men Tina berättar att man av olika praktiska 

skäl inte kan ta emot tjejer på den nuvarande lokalen. De får utöver lokalen även en liten 

summa pengar som är en del av kommunens bidrag. Tina menar att de är väldigt tacksamma 

för denna summa även om det inte är så mycket, detta eftersom tjejjouren kan välja att 

använda sig av de penarna i det syfte som de själva vill till skillnad från om man söker 

projektpengar som innebär att man måste hålla sig till projektets ramar. Tjejjouren får utöver 

detta även sponsring från sitt riksförbund, dock är det väldigt små summor pengar. 

 
Jag ser gärna att bidraget från kommunen hade varit högre bl.a. för 

att öka flexibiliteten i föreningen. Har man bundna pengar så blir det 

även svårare att pröva nya saker och försöka nå ut till nya arenor.” 

(Tina, Tjejjouren) 

 
Tina menar att drömmen för tjejjouren vore att kunna ha en anställd och samtidigt förbli en 

ideell förening. Detta eftersom man då hade haft mer tid och resurser att kunna uträtta så 

mycket mer, både i form av opinionsskapande och i form av faktiskt arbete med de unga 

tjejerna. Även kvinnojouren är en ideell förening vars överlevnad är beroende av olika bidrag. 

De pengar som kvinnojouren får från kommunen är också i form av ett bidrag som de måste 

söka varje år. Förutom det kommunala bidraget får kvinnojouren in pengar genom sina 

medlemmar och gåvor från bl.a. kyrkan. Lena uttryckte dock att det ibland är svårt att få 

pengarna att räcka till, detta i synnerhet då det är svårt att rekrytera aktiva medlemmar. Vidare 

menar Sara från unga KRIS att de får finansiella medel från bl.a. sponsring, föreläsningar och 

olika bidrag. Hon menar också att de får ett visst bidrag från sin riksorganisation och sina 
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medlemmar. Även Eva uttryckte att Rädda Barnen finansieras av medlemsavgifter, bidrag 

från staten och gåvor. Hon menar att de ideella organisationerna trots att de får lite pengar 

från staten ändå skulle behöva mer stöd för att förankra sig, vilket hon även tror leder till 

bättre kvalité på deras arbete och i sin tur till bättre villkor för de människor de söker hjälpa. 

 
”Det är inte ett bidrag de ideella organisationerna behöver, de 

behöver ekonomiskt stöd för att kunna bedriva en bra verksamhet.” 

(Eva, Rädda Barnen) 

 
6.7.2 Myndigheternas åsikter 

Det fanns lite skilda åsikter bland de olika myndigheterna kring huruvida staten skulle bidra 

med mer pengar till de ideella organisationerna. Annika på socialförvaltningen yttrade 

följande åsikt kring de ideella organisationernas ekonomiska situation. 

 
”Jag ser inte någon anledning till att kommunen skall vara någon 

huvudsponsor. Vi avsätter en viss summa till olika ideella 

verksamheter varje år.” (Annika, Socialförvaltningen) 

 
Stefan på tingsrätten uttryckte däremot att han anser att kommunen hade kunnat gå in och 

stötta vissa ideella organisationer mer än vad de gör. Det han i främsta hand syftar till är att 

kommunen borde kunna bidra med en lokal och eventuellt kontorsmaterial eller annat som 

krävs för att en ideell organisation ska kunna bedriva en slags basverksamhet. Vidare menar 

Stefan att de ideella organisationerna då hade kunnat lägga ner mer arbete och fokus på de 

människor som organisationen bygger kring istället för att lägga ner alldeles för mycket tid på 

att söka pengar till sin verksamhet. Även Håkan på polismyndigheten anser att de ideella 

organisationerna borde få mer finansiellt stöd från kommunen eftersom det är kommunen som 

har det huvudsakliga ansvaret att finnas till för och ta hand om sina medborgare.  

 
”Jag kan inte riktigt förstå att kommunerna inte träder in och hjälper 

de ideella organisationerna mer, både med bidrag och annat som de 

kan vara i behov utav. De gör ju så mycket för samhället och därför 

tycker man att även samhället bör ställa upp mer än vad de i nuläget 

gör.” (Håkan, Polismyndigheten) 

 
6.8 De ideella organisationernas syn på sina möjlig heter att kunna påverka 

samhällsutvecklingen 

Petra som är projektledare för Ellen projektet menar att de driver projektet kring unga tjejer 

som oftast är väldigt öppna för påverkan och att man därför har möjlighet att påverka tjejerna 
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i den meningen att de blir mer medvetna om det samhälle dem lever i, hur det fungerar och 

vad de har för rättigheter. Petra betonar även att det är viktigt att tjejerna ska ha roligt 

tillsammans och kunna slappna av, detta i synnerhet då stressen går allt längre ner i åldrarna. 

Även Siv som är vittnesstöd menar att de till viss mån har möjlighet att påverka genom att 

bidra till att fler vittnen vågar ställa upp. Detta både då man erbjuder vittnen olika former av 

stöd samtidigt som man har bidragit till att belysa vittnen och deras utsatthet. Vidare uttryckte 

Lisbeth på brottsofferjouren att möjligheterna att kunna påverka växer med tiden. Även Tina 

på tjejjouren var inne på samma spår då hon ansåg att man genom att skapa ett förtroende hos 

både myndigheter och allämenheten även ökar sina möjligheter till ett större inflytande. Tina 

belyser likaså vikten i att som ideell förening synas, höras och vara aktiv, detta för att kunna 

nå och påverka fler.   

 
”Jag tycker om engagerade människor och att engagera människor, 

jag vill att samhället ska byggas underifrån i den bemärkelse att jag 

inte anser att det endast ska vara stat, kommun och våra institutioner 

som ska stå för samhällsbygget och utvecklingen i samhället. Det 

jag menar är att man behöver influenser från många olika håll just 

för att samhället präglas av mångfald.” (Tina, Tjejjouren) 

 
Det är även därför som Tina startade tjejjouren, för att unga kvinnor skulle få ett forum där de 

kunde föra fram och utveckla sina idéer och åsikter. Vidare menar hon att ju fler man är som 

kämpar för en sak desto bättre kan man organisera sig på olika sätt, vilket även leder till större 

möjligheter att påverka. Opinionsbildandet är alltså enligt Tina ett viktigt verktyg i 

påverkansprocessen. Även Lena på Kvinnojouren menar att man främst försöker påverka 

genom att skapa opinion. Detta då man hos allmänheten och politiker försöker förankra idéer 

kring varför kvinnojourens arbete är viktigt samt att även männen måste få vård och bli en del 

av processen om man vill närma sig kvinnovåldet på ett mer utvecklande sätt och med en mer 

långvarig effekt. Lena uttryckte att de också är ute på skolor och föreläser då det är viktigt att 

även yngre generationer blir medvetna om kvinnomisshandel, mekanismerna bakom och även 

tecken på att någon kan vara utsatt eller på att man själv har hamnat eller håller på att hamna i 

ett förhållande eller äktenskap där man kommer att råka ut för misshandel. Vidare betonar 

Stina att deras opinionsarbete är viktigt även för barnen som är en utsatt grupp inom familjer 

där det förekommer misshandel mot modern. Detta opinionsbildande och de ideellt arbetande 

kvinnornas kamp menade Lena och Stina har lett till att man under de senaste åren fått upp 

ögonen för kvinnomisshandel, detta har i sin tur bidragit till att kvinnorna vågar berätta mer.  
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Sara på unga KRIS menar att de har stora möjligheter att kunna påverka och vara delaktiga i 

samhället. Hon anser att KRIS utför ett viktigt arbete då de samtidigt som de hjälper 

människor som har olika problem även hjälper samhället. Detta genom att finnas till för och 

försöka integrera en grupp som samhället ofta har svårt att gå till mötes. Vidare menar Eva att 

Rädda Barnens makt och möjligheter består i kunskap. Hon uttryckte att om man lyckas visa 

på att den kunskap som man förmedlar är riktig och viktig även får ett bemötande som vidgar 

möjligheterna att föra en dialog. Rädda Barnen för denna dialog med bl.a. olika myndigheter 

samt politiker eftersom de i sin tur har makten att förändra. Eva uttrycker alltså att de har en 

indirekt makt eftersom de måste gå via de rådande institutionerna men att det även genom den 

vägen finns många möjligheter att påverka. Eva menar att deras möjligheter att kunna påverka 

bl.a. har resulterat i att det har skett förändringar där Rädda Barnen har varit med och arbetat 

fram olika frågor både på regeringsnivå och i lagstiftningen. Rädda Barnen har exempelvis 

bidragit till är att belysa barn som brottsoffer och debatten om Barnahus22.  

 

6.9 Myndigheternas syn på de ideella organisationer nas möjligheter att kunna påverka 

samhällsutvecklingen 

Även de statliga myndigheterna anser att makten hos de ideella organisationerna ligger i deras 

förmåga att skapa opinion. Annika på socialförvaltningen uttrycker att också deras konkreta 

arbete med människor värderas högt men att opinionsskapandet är det huvudsakliga, detta 

eftersom de ofta uppmärksammar och talar för grupper i samhället som själva har svårt att 

göra sin röst hörd. Annika menar att de ideella organisationerna därmed kan ses som en 

möjlig utgångspunkt för de individer som känner att de vill påverka samhället, hon anser att 

dessa individer genom att organisera sig och ha en drivkraft även får större möjligheter att 

kunna påverka och ju fler man är som kämpar för en sak desto större slagkraft menar hon att 

man får. Vidare uttryckte Stefan som är lagman på tingsrätten att vittnesstöden har möjlighet 

att påverka bl.a. eftersom man från tingsrättens sida har valt att inkludera dem då de får vara 

med på olika möten där de kan komma till tals och framföra sin mening i olika frågor. Stefan 

menar att vittnesstöden på så vis har möjligheter att påverka sin egen situation på tingsrätten 

vilket även speglar sig i deras arbete. Han menar att vittnesstöden också bidragit till att lyfta 

fram vittnet och att de är i behov utav stöd. Vilket han i slutända även anser förbättrar kvalitén 

på rättegångarna då man lyckas få fler att våga ställa upp och vittna. Även Håkan på 

polismyndigheten menar att de ideella organisationerna genom sitt arbete och engagemang 

                                                 
22 http://medlemsportal.rb.se/rb/templates/Page.aspx?id=3414 
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kan påverka situationen för de människor som de ämnar hjälpa. Detta genom att belysa och 

lyfta fram deras problematik bl.a. hos de statliga myndigheterna och arbeta för att få igenom 

ändringa till fördel för dessa. Håkan uttryckte också att han tror att det många gånger är svårt 

för de ideella organisationerna att skapa och bibehålla det inflytande som de har. Detta då han 

menar att de ideella organisationerna ofta kämpar för att hålla ihop trådarna både när det 

gäller finansiering, opinionsskapande och att finnas till som stöd för de människor som är i 

behov av deras hjälp. Slutligen betonade Håkan än en gång att han anser att de ideella 

organisationerna har en positiv inverkan på individnivå, detta eftersom han tycker att det är 

viktigt att människor känner att det finns någon som bryr sig om dem.  

 
6.10 Rekryteringen av medlemmar 

De flesta av de ideella organisationer som jag har varit i kontakt med uttryckte att det var 

svårt att rekrytera nya medlemmar och speciellt aktiva sådana. Men de betonar även sitt eget 

ansvar för att synas med sitt budskap ute i samhället för att på så vis öppna upp fler 

människors ögon för vad deras organisation gör och hur man kan hjälpa till.  

 
Sanna och Petra som är projektledarna för Ellen projektet menar att det viktigaste är att 

komma ut med sitt budskap och fånga andras intresse. Detta genom att göra andra medvetna 

om att man finns och vad man kämpar för. De uttryckte också att det tidvis är svårt att få 

människor att engagera sig eftersom vi trots allt är beroende av pengar och att man på grund 

av detta i stort nästan alltid prioriterar ett avlönat arbete. Sanna och Petra anser att det därmed 

finns en gräns för hur mycket man orkar engagera sig, detta då man också måste försörja sig 

samt hinna träffa sin familj och vänner vid sidan av det ideella arbetet. Vidare menar även 

vittnesstödet Siv och Lisbeth på brottsofferjouren att det är svårt att rekrytera medlemmar och 

särskilt aktiva sådana. Detta tror de beror på att det ställs stora krav på lämplighet och 

engagemang. De menar att fördelen med att vara hårda är att de personer som väl är 

engagerade är mycket duktiga. Lisbeth och Siv upplever likaså att det finns ett intresse för 

organisationen från allmänhetens sida men att det inte är alla som hinner eller är lämpliga att 

ställa upp som aktiva medlemmar. De menar även att det är tur och helt fantastiskt att det 

finns människor som ställer upp över huvud taget. Även Tina på tjejjouren uttrycker att det 

finns ett ganska stort och positivt intresse från allmänhetens sida kring tjejjourens arbete.  

Men hon menar också att de på tjejjouren både blivit färre aktiva medlemmar och 

stödmedlemmar. Hon anser att det till stora delar kan bero på att de måste arbete mer aktivt 

med att rekrytera medlemmar dvs. att de måste synas och höras mer. Tina ger även uttryck för 
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en annan problematik och det är att behålla de medlemmar man lyckas förvärva, speciellt de 

som är aktiva. Kravet för att bli en aktiv medlem är att man ska vara mellan 16-30 år och tjej, 

detta menar Tina bidrar till svårigheterna i att behålla medlemmar då unga människor flyttar 

oftare på grund utav arbete, studier m.m. Men hon menar att detta även kan vara någonting 

positivt då många som flyttar väljer att engagera sig i tjejjour även på den nya orten och på 

det viset menar Tina att de även får bättre kontakt med andra tjejjourer. En annan aspekt som 

Tina tar upp är att de ideella organisationerna är beroende av människors vilja att engagera sig 

och att det därför kan bli svårt för vissa organisationer att klara sig om de förlorar sina 

medlemmar på grund av flytt, ålderdom osv. Vidare uttrycker Tina att det också kan komma 

personer som vill bli aktiva medlemmar som egentligen inte är lämpade för uppgiften och då 

anser hon att det är viktigt för de ideella organisationerna att vara uppmärksamma på detta. 

Även Lena menar att man på kvinnojouren har fått det ganska tufft att rekrytera medlemmar 

på senare tid. För några år sedan var de tjugo jourande medan de nu endast är fyra stycken. 

Lena menade att det tidvis fortfarande är en del som är intresserade av att engagera sig i 

kvinnojouren men att många när det väl kom till kritan inte kände att dem hade tid. Lena 

uttrycker även att det inte är alla som klarar av att arbeta som jourande då det kan vara 

psykiskt påfrestande. Både Lena och Stina menar att de i samband med svårigheterna kring 

rekryteringen förstår att det kan vara svårt för människor att hinna och orka engagera sig då 

det ideella engagemanget kräver ganska mycket utav den enskildes tid. I nuläget skulle en 

ideellt arbetande behöva arbeta en vecka i sträck i månaden, vilket är ganska påfrestande då 

man ofta har ett arbete, skola och eller familj att se efter.  

 

”Folk hinner inte engagera sig man arbetar väldigt mycket i 

samhället idag, det är knapp att man har tid för sig själv.” ( Stina, 

Kvinnojouren) 

 
Sara på unga KRIS uttryckte att det finns ett ganska stort intresse kring organisationen. Detta 

både från skolor och myndigheter men också från allmänheten som exempelvis föräldrar. Sara 

upplever inte att de har några större svårigheter med att rekryter medlemmar. Hon nämner 

även att de aktivt försöker engagera de medlemmar de har, detta gör de bl.a. genom att ringa 

runt till sina medlemmar när de har nattvandring och fråga om de har möjlighet att vara med. 

Vidare menar Eva att Rädda Barnens verksamhet är väldigt välkänd och utåtriktad, vilket 

innebär att det är många som stöter eller har stött på organisationen i olika sammanhang. 

Därmed anser hon att människor i allmänhet även har ett ganska stort intresse kring och 

förtroende för Rädds Barnen och deras symboler. Eva uttryckte att medlemsantalet i 
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organisationen ökat och fortsätter att öka. Detta menar hon beror på exponeringen som Rädda 

Barnen har som exempelvis reklam, tidningar, program i tv osv. Tv reklamen menar Eva är 

viktig eftersom den kan påverka många och man kan ta till sig den via fler sinnen vilket gör 

att den når ut i större utsträckning och berör djupare, samtidigt som reklamen belyser och 

speglar barnens situation. Men Eva menar dock att problemet ligger i att det är svårt att få fler 

medlemmar att engagera sig aktivt inom organisationen samt att antalet aktiva medlemmar 

har minskat. Eva tror att detta dels beror på att människor inte hinner men även på att många 

anser att de har gjort tillräkligt genom att bli medlemmar, man tänker inte på hur man aktivt 

skulle kunna vara med och hjälpa till. Ett annat problem kring rekryteringen som Eva berör är 

att flertalet som är engagerade inom ideella organisationer ofta är äldre och att man har svårt 

att få in nya och yngre medlemmar. Hon menar att de på Rädda Barnen inte riktigt upplevt 

den problematiken än men att det är ett faktum man som ideell organisation bör reflektera 

kring. Eva påpekar i samband med detta vikten av ungdomsverksamheter inom olika ideella 

organisationer för hela organisationens fortsatta överlevnad.  

 
6.11 Drivkraften bakom det ideella engagemanget 

Nedan följer en beskrivning av vad de personer som väljer att engagera sig ideellt anser att de 

bidrar med och vad de får i gengäld för sitt ideella engagemang.  

 
6.11.1 Att kunna göra skillnad  

Mina informanter valde att belysa och betona vikten av att någonstans innerst inne brinna för 

att hjälpa andra, detta menade de även är den viktigaste drivkraften bakom att man väljer att 

engagera sig ideellt men även en grund till att man faktiskt klarar av att engagera sig i 

frivilligt och oavlönat arbete. 

 

”En förutsättning för att man ska kunna bidra med så mycket som 

möjligt är att den främsta anledningen till att man väljer att engagera 

sig är att man verkligen är intresserad av och vill hjälpa andra 

människor på olika vis.” (Sara, Unga KRIS)  

 

Siv uttryckte att anledningen till varför hon fann vittnesstödsverksamheten som intressant var 

att den gick ut på att vara ett direkt stöd för människor i en ofta svår och utsatt situation. Hon 

menar även att hon alltid har brunnit för att hjälpa andra och att hennes största drivkraft är att 

hon känner sig behövd och att hon kan ge någonting som har ett stort värde för andra.  Vidare 

anser Tina på tjejjouren att den huvudsakliga drivkraften för hennes ideella engagemang är att 

hjälpa andra hitta rätt. Hon menar att tjejjouren förutom att de finns till för utsatta tjejer ute i 
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samhället likaså är till stor nytta för de tjejer som väljer att engagera sig och som strävar mot 

ett rättvisare samhälle som de kan vara med och påverka. Även Stina på kvinnojouren 

uttryckte att det ideella arbetet ofta kräver mycket möda, därför anser hon att man måste 

brinna för det och tycka att det är viktigt att ställa upp för de som inte kan klara av en 

situation på egen hand. Eva på Rädda Barnen menade att drivkraften bakom hennes ideella 

engagemang i huvudsak består i att hon har mycket kunskaper kring det som Rädda Barnen 

står för och gör, vilket i sin tur gör det roligt och intressant att arbeta inom organisationen. 

Eva uttryckte även att det är intressant att arbeta inom en annan slags organisation än offentlig 

verksamhet, detta då hon menar att man på Rädda Barnen kan vara mycket öppnare och friare 

i förhållande till att bedriva ett arbete hos de offentliga verksamheterna, där det mesta är styrt. 

Även Håkan på polismyndigheten uttryckte att han tidigare varit ideellt engagerad i 

brottsofferjourens styrelse. Men sen ett tag tillbaka togs det dock ett beslut att han med 

hänsyn till lagen om opartiskhet för en polis inte längre fick lov att vara aktiv medlem. 

Håkans såg på sitt ideella engagemang som viktigt eftersom han både fick en inblick i den 

ideella organisationens arbete och kunde föra en aktiv dialog med dem. 

 

”Det är mer utvecklande att ha någon att bolla idéer med, jag tror 

därför att det hade varit nyttigt både för de ideella organisationerna 

och de statliga myndigheterna.” (Håkan, Polismyndigheten) 

 

6.11.2 Att känna sig uppskattad och få rika erfaren heter   

Elin som är projektledare för Ellen projektet anser att hon får mycket tillbaka för sitt ideella 

engagemang. Hon menar att det kan vara allt ifrån glädjekänslor när man känner att man har 

gjort ett bra arbete och lyckats beröra någon till viktiga erfarenheter och meriter. Hon 

uttryckte även att hon har fått goda vänner och kontakter med många olika människor vilket 

hon anser är stimulerande. Även Petra betonar personlig utveckling och erfarenheter, hon 

menar att det exempelvis kan handla om att man får träning i att stå och prata inför en grupp. 

Petra uttrycker också att hon får en slags känsla av stolthet när hon har gjort någonting bra för 

någon annan samt att arbetet är frivilligt och att man när som helst kan välja att sluta om man 

skulle känna att man inte hinner eller orkar. Även Siv som är ideellt engagerad som 

vittnesstöd uttryckte att hon får mycket i gengäld för sitt ideella engagemang. 

 

”Varje gång jag går härifrån känner jag mig både upprymd och 

glad över tanken på att jag genom mitt engagemang har kunnat 

bidra till att få en annan människa att känna sig bättre till mods.” 

(Siv, Vittnesstöd) 
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Likaså menar Lisbeth på brottsofferjouren att hon känner sig uppskattad och att hon gör en 

välbehövlig insats. Vidare uttrycker Tina på tjejjouren att det hon får i gengäld är möjligheten 

att få diskutera och utveckla sina idéer vilket hon anser även leder till personlig utveckling. 

Hon är nu den som leder tjejjouren och hon menar att det ideella sammanhanget ger henne 

möjlighet att få utöva sina ledaregenskaper som hon anser sig ha nytta av även i sitt avlönade 

arbete utanför tjejjouren. Enligt Tina fungerar alltså att det ideella arbetet också som en merit 

på arbetsmarknaden eftersom det visar på en initiativkraft. Hon menar att det ideella 

engagemanget likaså ger mycket i form av kontakter med olika människor ute i samhället, inte 

mist då man får möjlighet att träffa likasinnade. Tina uttrycker även att de tjejer som hon har 

varit i kontakt med visat en stor uppskattning vilket hon anser bidrar till en ökad drivkraft 

samt en större övertygelse om vikten av deras arbete.  

 
”Det jag verkligen har fått utav mitt ideella engagemang är att jag 

har lärt mig hur jag kan påverka samhället, om det är någonting jag 

undrar eller vill ha till stånd har jag kontakter som kan hjälpa mig 

samt att jag har fått större insikter kring hur samhällsstrukturen ser 

ut och det är ju till nytta i alla sammanhang, både privat och på 

arbetsmarknaden.” (Tina, Tjejjouren)  

 
Även Stina på kvinnojouren menar att hon fått väldigt mycket i gengäld. Detta främst i form 

av de känslor som hon får när hon ser resultatet av sitt ideella handlande men också den 

solidaritet och gemenskap hon upplever med andra människor som känner värde i att ge.  

 
”Det känns ofantligt stort när man kan medverka till att förändra en 

människas liv till det bättre.” (Stina, Kvinnojouren) 

 

Vidare uttryckte Stefan på tingsrätten att även han får väldigt positiva känslor då han genom 

sitt ideella engagemang känner att han är med och gör någonting bra för sina medmänniskor.   

 
6.12 Myndigheternas syn på det ideella arbetets vär de på arbetsmarknaden 

Annika på socialförvaltningen menar att det ideella arbetet i viss mån även kan fungerar som 

en merit man kan ha nytta av i arbetslivet. 

 
”Det ideella arbetet tror jag speciellt har ett värde för studenter 

eftersom de behöver erfarenhet när de ska komma ut i 

arbetsmarknaden.” (Annika, Socialförvaltningen)  
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Vidare menar Stefan på tingsrätten att han anser att ett ideellt engagemang absolut borde vara 

en stark merit, detta då det visar på att man är en engagerad person som bryr sig om sina 

medmänniskor och som har ett intresse av att vara med och bygga upp det samhälle som man 

lever i. Håkan på polismyndigheten menar däremot att han inte riktigt tror på att ideella 

meriter uppskattas lika mycket som arbetslivserfarenhet, detta trots att han personligen anser 

att det ideella arbetet ofta ger en individ viktiga erfarenheter.  

 

6.13 Responsen från de människor man möter genom si tt ideella engagemang 

Elin, Petra och Sanna som är projektledare för Ellen projektet anser samtliga att de känner att 

de i överlag får mycket god respons för sitt engagemang. 

 
”Många uppskattar vårt arbete, för när pengar inte är med i bilden 

förstår människor på ett helt annat sätt att man är där för att man 

verkligen bryr sig och vill bidra.” (Sanna, Ellen projektet) 

 
Även Siv upplevde att hennes engagemang som vittnesstöd var väldigt uppskattat och vidare 

menade också Lisbeth på brottsofferjouren att hon fick god respons från de människor som 

hon kom i kontakt med.  

 
”Att vi finns bidrar till en trygghetskänsla hos de som är i behov av 

vårt stöd, vi får ofta mycket uppskattning och det kan vara allt ifrån 

ett tack till en blomma och en kram.” (Lisbeth, Brottsofferjouren) 

 
Tina på tjejjouren menar att de främst har kontakt med tjejer som söker deras hjälp genom en 

mailjour och att tjejernas brev ofta brukar börja med ord som ”tack för att ni finns”, ”ni är 

fantastiska” osv. Detta menar Tina visar på tjejernas uppskattning av deras engagemang och 

stöd. Vidare menar Stina på kvinnojouren att många utav de kvinnor som har varit i kontakt 

med kvinnojouren har uttryckt att de har fått en bättre självkänsla vilket Stina menar också 

leder till självständighet och mod att lämna ett destruktivt förhållande. Även Sara uttryckte att 

hon upplever att hennes arbete uppskattas väldigt mycket utav de människor som vänder sig 

till KRIS för att söka hjälp. Slutligen menar Eva att Rädda Barnens inte arbetar direkt med 

barn och deras familjer då deras arbete i första hand går ut på att genom opinionsarbete söka 

bidra till att barns förhållanden inom olika sammanhang förbättras. Men hon menar att 

allmänhetens förtroende för deras organisation kan ses som en indikation på att människor 

tycker att de gör ett bra jobb.  
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6.14 Föreställningar kring ett samhälle utan ideell a organisationer 

 
6.14.1 De ideella organisationernas tankar 

 
”Tänk om det inte hade funnits en enda människa i världen som var 

beredd att anstränga sig och göra någonting gratis för någon annan 

och för det man tror på.” (Petra, Ellen projektet)  

 
”Nää usch då hade vi nog inte kommit långt.” (Elin, Ellen projektet) 

 
Elin, Petra och Sanna menar att vi inte hade kommit lika långt i samhällsutvecklingen och att 

det inte heller hade funnits lika mycket hjälp att få för den enskilda individen om det inte hade 

funnits människor som var villiga att engagera sig ideellt. Petra uttrycker att hon inte tror att 

t.ex. barnkonventionen hade uppstått, om det inte fanns människor som uppmärksammade 

barnens bristande rättigheter som ett problem och var beredda att ihärdigt kämpa för sin 

övertygelse. Vidare uttryckte Elin att eldsjälar behövs, både för att förändra någonting för de 

som behöver samt för att beröra andra människor och inspirera även dem till att vilja engagera 

sig. Lisbeth på brottsofferjouren menade att det säkerligen skulle varit mycket större 

belastning på de samhälleliga institutionerna om de ideella organisationerna inte fanns, vilket 

i sin tur även hade resulterat i en mer bristfällig allmän service då samhället inte hade haft 

krafter nog att ta hand om alla. Både vittnesstödet Siv, Sara på unga KRIS och Tina på 

tjejjouren menade att de hade svårt att föreställa sig ett samhälle i avsaknad av ideellt arbete. 

 

”Jag tror inte riktigt att folk är medvetna om hur mycket av det 

totala arbetet i samhället som sker ideellt. Jag menar hur i hela 

friden hade det sett ut för misshandlade kvinnor om inte 

kvinnojouren hade funnits? De är ju de som i flera årtionden på sin 

fritid hjälpt andra kvinnor som blivit utsatta för hot och misshandel 

dvs. långt innan det blev en institutionell fråga. I Sverige har vi 

många anledningar att vara glada över vårt föreningsliv och jag 

tycker därmed att staten på bästa möjliga sätt på allvar bör ta tillvara 

på de ideella organisationerna. Staten kommer alltså genom att 

hjälpa de ideella föreningarna att etablera sig i slutändan även att 

hjälpa sig själva.” (Tina, Tjejjouren) 

 
Slutligen uttrycker Lena på kvinnojouren följande kommentar. 
 

”Men det verkligt ideella vore att det inte behövde finnas 

kvinnojourer, eftersom misshandeln och förtrycket mot kvinnor då 

inte heller hade funnits.” (Lena, Kvinnojouren) 
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6.14.2 Myndigheternas tankar 

Annika på socialtjänsten trodde att det hade blivit ett mycket glesare nätverk för den enskilde 

medborgaren om de ideella organisationerna inte fanns. Detta då hon är tveksam till att 

kommunala förvaltningar hade kunnat gå in och kompensera upp allt det arbete som de ideella 

organisationerna utför. Vidare menar Stefan på tingsrätten att även han tror att det hade blivit 

ett mycket hårdare samhälle att leva i om de ideella organisationerna inte fanns. I hans ögon 

är de ideella organisationer ett uttryck för människors vilja att hjälpa andra människor och han 

menar att trots att de statliga myndigheterna sköter mycket i vårt samhälle idag är det viktigt 

att det finns människor som är villiga att ställa upp och hjälpa till samt att de människor som 

vill engagera sig ska ha någonstans att kunna göra detta.  

 
”Många vet tyvärr inte om hur mycket arbete som faktiskt är ideellt 

och att vi alla har ett gemensamt ansvar att ta hand om de behov 

som finns i samhället. Jag tycker mig ibland även se att det finns en 

minskande vilja att ställa upp för andra bl.a. eftersom många ideella 

organisationer har svårigheter att rekrytera medlemmar, men det är 

som sagt viktigt och det är synd att allmänheten stundtals inte är så 

insatt i eller har tillräckliga kunskaper kring de ideella 

organisationernas arbete.” (Stefan, Tingsrätten) 

 
Även Håkan på polismyndigheten uttryckte att han inte trodde att vi hade haft det lika bra 

som vi har det idag om det inte hade funnits några ideella organisationer. 

 
”I Sverige har man på något vis utvecklat ett system där det bara ska 

vara myndigheterna som ska sköta allting därför tror ju folk också 

att det är så det ska vara och att de inte själva kan eller behöver 

agera. Jag tycker att det är viktigt att hjälpa sina medmänniskor och 

om ingen var villig att göra detta så vet jag inte riktigt vad som 

skulle ske.” (Håkan, Polismyndigheten) 

 
7. Analys 

Enligt Bourdieu (1993) finns det en rikedom hos det empiriska materialet som sociologins 

modellbyggen och klassificeringar aldrig kan uttömma. Till följd därav kan man utgå ifrån att 

analysdelen utgör en av de viktigaste och mest kreativa delarna av uppsatsen. Även Giddens 

(1999) betonar vikten av att fortsätta söka nya tolkningar hos ett fenomen, detta då han menar 

att dagens kunskap inte nödvändigtvis behöver känneteckna morgondagens och att det därmed 

är av stor vikt att vi försöker oss på tolkningar och omtolkningar av ett fenomen, även om det 

vid första anblick verkar som att vi redan vet allt vi behöver veta.   
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7.1 Experter och expertsystem 

Man kan likna både de ideella organisationerna och de statliga institutionerna med det 

Giddens (1996) benämner för expertsystem. Skillnaden ligger dock i att institutionerna bör 

refereras till som formella expertsystem, detta då de har specifika skyldigheter gentemot 

samhällsmedlemmarna. Medan de ideella organisationerna kan benämnas som informella 

expertsystem, då de frivilligt väljer att engagera sig i frågor och praktiker som på olika vis rör 

medborgarna. Giddens (1996) menar även att det inom varje expertsystem finns specifika 

experter, här bör det likaså nämnas att de formella experterna förutom att de har speciella 

skyldigheter även har en stadgad auktoritet och legitimitet dvs. mer makt och möjligheter att 

kunna utöva sina skyldigheter. Inom de olika ideella organisationerna finns de informella 

experterna, dessa har inte en lagstadgad auktoritet och legitimitet, men fungerar trots detta 

som en viktig kraft i samhället med möjligheter att påverka och i viss mån även förändra.  

 
”Det händer saker i vårt samhälle som många väljer att blunda för, det kan exempelvis vara 

sexuella övergrepp mot barn. Det är ofta just de ideella organisationerna som 

uppmärksammar dessa problem och strävar efter att öppna både myndigheternas och 

allmänhetens ögon.” (Petra, Ellen projektet) 

 
Vidare menar Giddens (1996) att expertisen i sig blivit allt skarpare fokuserad. Detta innebär 

att det finns tendenser till att det skapas oavsiktliga och oförutsägbara konsekvenser som 

experterna inte behärskar, vilket i sin tur gör att det ständigt krävs ny expertis. Våra 

myndigheter är alla specialiserade på olika områden rörande den enskilda individen. På 

tingsrätten finns det bl.a. advokater och domare som är experterna, men även inom det 

massiva expertsystem som lagen och dess utövare utgör kan det finnas brister som dessa 

experter ännu inte har upptäckt. En brist har exempelvis varit barnens rättigheter då barn ofta 

hamnar i underläge gentemot den vuxne. När detta händer menar Giddens (1999) att det 

behövs en ny sorts expert som ska komma med lösningar. Just i fallet om barnens rätt kan vi 

låta Rädda Barnen fungera som exempel, de bildades just för att den vuxna världen inte 

förmådde eller hade lagar som var starka nog för att skydda barnets rättigheter. Men om 

Giddens (1999) teoretiska resonemang ska vara hållbart borde även de ideella 

organisationernas kunskaper så småningom bli otillräckliga, vilket gör att det kommer att 

behövas ytterligare andra experter. Trots att de flesta av de ideella organisationer där 

intervjuerna utfördes varit välförankrade sedan många år tillbaka, verkar det ändå ligga en 

sanning i Giddens (1999) tes, då deras utveckling har bestått i att det inom många av dessa 
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organisationer även bildats ungdomsförbund. Dessa experter ingår förvisso inom de större 

ideella organisationerna men kan ändå ses som bildandet av ytterligare experter då det 

ursprungliga expertsystemet inte har förmått att täcka alla områden på egen hand.  

 
”Eva påpekar […] vikten av ungdomsverksamheter inom olika ideella organisationer för hela 

organisationens fortsatta överlevnad.”(Eva, Rädda Barnen) 

 
7.2 Tillit, reflexivitet och risk 

Tilliten är viktig för de abstrakta expertsystemen då den även är en förutsättning för individers 

och gruppers psykologiska trygghet (Giddens, 1999). Detta betyder att de som väljer att stödja 

de ideella organisationernas arbete även har en tillit till deras kunskap och förmåga. Giddens 

(1999) påpekar likaså vikten av ett tillitsförhållande för att bygga upp välfungerande 

samarbetsrelationer. De ideella organisationerna gav i överlag uttryck för att de hade en god 

kontakt med de statliga myndigheterna. Ett välfungerande samarbete är betydelsefullt bl.a. då 

informanterna från de ideella organisationerna nämnde att de i de allra flesta fall har en 

indirekt makt, eftersom de måste gå via de rådande samhälleliga institutionerna då de vill söka 

påverka. För att stärka trovärdigheten strävar de ideella organisationerna även efter att till så 

stor del som möjligt söka kvalitetssäkra sitt arbete. Många av de ideella organisationerna har 

exempelvis egna revisorer och styrelser samt att de mer eller mindre kontinuerligt går på 

utbildningar parallellt med att de håller i föreläsningar och är närvarande på olika debatter. 

Men trots detta påpekade de även att det aldrig finns några absoluta garantier.  

 
”Den mänskliga faktorn finns ju alltid […] Man vet ju ibland inte heller själv om man kan 

klara av en uppgift förrän man har fått prova på.” (Petra, Ellen projektet) 

 
Vidare uttryckte samtliga av mina informanter från de olika myndigheterna att de inte ställer 

några direkta krav på de ideella organisationerna. Men trots detta har de inte sällan höga 

förväntningar, då de ideella organisationerna menade att det krävs en hel del ansträngningar 

både för att få och för att bibehålla de statliga institutionernas tillit. I det empiriska materialet 

kunde man också utläsa att de ideella organisationerna ofta har ganska höga ambitioner, vilket 

i sin tur även resulterade i att de tidvis kunde ställa ganska höga krav på sina medlemmar. Då 

självförverkligande inte sällan är kopplat till kontroll och ansvar, kan det ibland bli för 

överväldigande för individen, då man så gärna vill men ändå inte kan kontrollera allt i sin 

omgivning (Giddens, 1999). Det är alltså viktigt att brinna för någonting men man bör även 

ha i åtanke att man varken gör sig själv eller andra någon nytta om man är utbränd.  
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” I nuläget skulle en ideellt arbetande behöva arbeta en vecka i sträck i månaden, vilket är 

ganska påfrestande då man även har ett arbete m.m. vid sidan om.” (Stina, Kvinnojouren)  

 
Även (Wijkström & Einarsson, 2006; ref i Nordén) menar att de ideella organisationerna bör 

fundera över sina krav bl.a. för att undvika att det ideella engagemanget i främsta hand blir 

tillgängligt för de som har en viss kunskap eller möjligheter att lägga ner en viss tid. Detta blir 

av särskild betydelse då samtliga av mina informanter uttryckte att vi blir allt mer stressade i 

dagens moderna samhällen. Även det minskade antalet aktiva medlemmar kan vara en 

indikation på att det ibland kan bli för stora förväntningar på de aktiva medlemmarna. Trots 

det positiva i att de ideella organisationerna försöker hålla en viss kvalité på sitt arbete, vilket 

man i stor grad även gör, blir det likaså av stor vikt att ge människor utrymme att få engagera 

sig på de villkor de kan. Ställer man höga krav kan det förvisso leda till bättre kvalité men 

dessvärre leder det ofta även till att det är färre som kan förmedla denna. Vidare är alltså både 

de formella och de informella expertsystemen beroende av allmänhetens och varandras tillit 

för att kunna bibehålla sin legitimitet. Men tilliten är även förknippad med de riskfaktorer som 

moderniteten skapar. Detta då tillit ofta är en färskvara i dagens moderna värld, vilket innebär 

att vi ständigt måste ta med i beräkningen att de experter eller expertsystem som vi litar på 

kan svika oss. Tvivlet är i sin tur viktigt då människors ifrågasättande av de moderna 

institutionerna även är konstituerande för dem dvs. att de institutioner som blir föremål för 

den allmänna kritiken också blir tvungna att vidta åtgärder för att minimera riskerna att begå 

misstag (Giddens, 1999). Detta är ett sätt för institutionerna att utvecklas samt en möjlighet 

för folket att i viss mån påverka den utvecklingen, genom sin reflexiva medvetenhet och sitt 

ifrågasättande. Då de ideella organisationerna arbetar för att främja ovanstående process kan 

man även referera till dem som en del av samhällets reflexivitet. Detta samtidigt som de också 

själva står i fokus för allmänhetens och institutionernas tvivel.  

 
7.3 Förutsättningar & hinder för ideellt handlande   

Som tidigare nämnt är tilliten en av de viktigaste utgångspunkterna för ideellt handlande samt 

en förutsättning för de ideella organisationernas överlevnad. Detta eftersom tilliten ligger till 

grund för allmänhetens och myndigheternas förtroende för de ideella organisationerna samt 

människors vilja att engagera sig ideellt.  Medborgarnas engagemang är i sin tur essentiellt då 

det är självaste fundamentet för de ideella organisationernas verksamhet samt möjligheter att 

påverka. Vidare är en av de ideella organisationernas viktigaste verktyg i påverkansprocessen 

opinionsskapandet. Att bilda opinion är att synas, vilket är viktigt både då man vill belysa den 
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problematik man kämpar för samt för att rekrytera medlemmar. För att aktivt kunna få ut sitt 

budskap använder sig de ideella organisationerna bl.a. av olika medier. Giddens (1999) 

betonar mediernas roll för spridningen av information på både lokal och global nivå. Vidare 

menar han att hur starkt ett medium förändrar tidrummets relationer inte primärt beror på dess 

innehåll eller budskap, utan på dess form och reproducerbarhet. Eva påpekade vikten av att 

Rädda Barnen har reklam som syns i Tv för att väcka opinion och rekrytera medlemmar. Hon 

menar att man genom Tv har möjlighet att kombinera ett budskap med starka bilder och 

gripande ljud vilket gör att allvaret av den problematik man söker belysa sjunker djupare än 

om man t.ex. skulle läsa samma budskap i en tidning. Detta visar på att mediernas form spelar 

en stor roll för hur starkt ett budskap tas emot. Då Tv reklam når ut till en stor publik och 

visas flera gånger dagligen reproduceras budskapet, eftersom det återges ofta och många kan 

ta del av den. Men även andra medier som affischer, artiklar och internet utgör viktiga 

verktyg. Samtliga av de ideella organisationer som ingick i studien hade exempelvis en egen 

hemsida på internet och med hjälp av modernitetens tekniska landvinningar kan man nå den 

informationen var man än befinner sig i världen förutsatt att man har tillgång till internet och 

en dator. Men det är inte alla ideella organisationer som har tillgång till exempelvis Tv som en 

arena för att föra ut sitt budskap. Även Giddens (1999) påpekar att de möjligheter som 

moderniteten bringar inte ser lika ut för alla och att de därmed också skapar skillnader. Därför 

kan man säga att vissa ideella organisationer har större möjligheter att påverka än andra och ju 

större och mer trovärdig man är som ideell organisation desto fler verktyg har man för sitt 

opinionsskapande varigenom man även kan stärka sin handlingskraft.  

 
Vidare uttryckte de ideella organisationerna att de även kände sig väldigt begränsade på grund 

av att de oftast inte hade de ekonomiska möjligheter de behövde för att kunna göra hela sin 

vision verklig. Men samtidigt påpekade vissa av informanterna att man även kan se 

avsaknaden av pengar som något positivt i den bemärkelse att fokus då helt riktas på att 

kämpa för andra människor och deras rättigheter utan vinstmotiv. Giddens (1999) menar dock 

att den kapitalistiska produktionen och distributionen utgör grundelement i modernitetens 

institutioner. Detta innebär att ekonomin är en essentiell faktor i vårt samhälle vilket gör att de 

förutsättningar man har ofta är förknippade med pengar. Även mina informanter på de statliga 

myndigheterna kände att de på grund av otillräckliga resurser, ibland hade svårt att fullt ut 

kunna stödja de människor som var i behov av deras hjälp. Då de ideella organisationerna 

fungerar som ett komplement till våra institutioner, går de ofta in och kompenserar en del av 

det behov som de statliga myndigheterna inte kan täcka. Detta samtidigt som de i viss mån 
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även själva är beroende av pengar för att kunna göra en värdig insats. Giddens (1999) menar 

att vi till viss del är fria i vårt handlande men att våra handlingar även är begränsade inom 

ramarna för de övergripande strukturer som finns i vårt samhälle som exempelvis ekonomi. 

Detta innebär i sin tur att de ekonomiska och maktrelaterade faktorer är av stor betydelse för 

hur man handlar och för vad man har för möjligeter att utföra de handlingar man själv vill.  

 
”Vi får ju lite grann från kommunen men det räcker knappt till att täcka hyran och vi kan inte 

heller bekosta alla de utbildningar som vi vill ta del av. I övrigt är det alltså främst de ideella 

arbetarna som står för organisationens överlevnad.” (Lisbeth, Brottsofferjouren) 

 
7.4 Värdet av ideellt handlande för de människor so m väljer att engagera sig  

Informanterna på de ideella organisationerna menade att en av de främsta orsakerna till deras 

ideella engagemang var de känslor av upprymdhet som de fick då de kände att de hade berört 

en annan människa. Medan Bauman (1999) menar att många får en känsla av individualitet 

och värde genom konsumtion, verkade dessa informanter istället få en känsla av mening 

genom att hjälpa andra. Vidare menar Bourdieu (1993) att en person genom att välja en viss 

livsstil, också väljer att främja vissa normer och värderingar. Detta innebär att de som väljer 

att engagera sig ideellt i viss mån även väljer att främja värdet av medmänsklighet. 

 
”Det känns ofantligt stort när man kan medverka till att förändra en människas liv till det 

bättre.” (Stina, Kvinnojouren) 

 
Informanterna påpekade även att de genom sitt ideella engagemang ofta fick viktiga 

erfarenheter, kunskaper samt kontakter med olika människor, vilket kan ses som en 

kapitalberikning av det kulturella och det sociala kapitalet. Vidare talar Bourdieu (1993) om 

kredit då han jämför det med någonting man för tillfället gör för att det på sikt samt under 

vissa betingelser kan leda till ekonomiska vinster. De ideella arbetarna får alltså en slags 

kredit på sitt arbete eftersom de sedan kan använda sig av sina utvecklade kapitalformer även 

på andra sociala och yrkesmässiga fält. Detta eftersom man enligt Bourdieu (1993) kan 

konvertera en kapitalform till en annan. Kapitalkonverteringarna motsvaras i sin tur inte sällan 

av förflyttningar inom olika sociala rum eller fält och ju fler fält man behärskar desto större 

handlingsutrymme menar Bourdieu (1993) att man har. Vidare menar även Giddens (1999) att 

det ideella arbetet kan leda till friare handlingsutrymme bl.a. då han anser att arbetssfären 

domineras av ekonomiskt tvång och att individen därmed har mindre kontroll över sina 

handlingsmöjligheter på arbetsplatsen än på andra områden. Informanternas val att engagera 
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sig ideellt kan därför även ses som ett försök att rikta fokus på sådant som man anser vara 

viktigt men inte kan ägna sig åt inom det avlönade arbetets ramar. Trots att man genom ideellt 

arbete kan utöka de egna kapitalen, är det viktigt att belysa att man likaså kan berika andras 

kapital genom att dela med sig av sina erfarenheter. I det empiriska materialet kan man även 

utläsa att de informanter som är ideellt engagerade i stor grad har olika bakgrund. Detta 

innebär att man för att utföra ideellt arbete inte behöver ha ett visst habitus, enbart en stark 

vilja att hjälpa andra. Därav kan man anta att det ideella fältet till stora delar är öppet för alla. 

 
”Jag tror att det viktigaste med ideellt arbete är att det ger alla som vill en möjlighet att 

engagera sig vilket jag tycker är både bra och viktigt för samhället i stort. Detta eftersom det 

är vi som är samhället och det är av betydelse att vi är med och skapar det.” (Tina, 

Tjejjouren)  

 
Giddens (1999) betonade även vikten av självförverkligande i den moderna världen. Vad man 

anser att det ideella engagemanget ger beror även mycket på hur livssituationen ser ut i övrigt. 

Om man exempelvis är pensionär eller redan har ett förvärvsarbete är det kanske mer den inre 

tillfredsställelsen man är ute efter, men om man å andra sidan är ung och i behov utav 

arbetslivserfarenhet spelar även de meriter och kunskaper som man förvärvar en central roll. 

Vidare menade Informanterna från de ideella organisationerna att de genom sitt ideella 

engagemang även kände att de fick verktyg för att kunna påverka samhället.  

 
”Det jag verkligen har fått utav mitt ideella engagemang är att jag har lärt mig hur jag kan 

påverka samhället,[…] jag har fått större insikter kring hur samhällsstrukturen ser ut och det 

är ju till nytta i alla sammanhang, både privat och på arbetsmarknaden.” (Tina, Tjejjouren)  

 
Att det ideella arbetet ökar individens chanser till ett avlönat arbete kan även medföra fördelar 

för de ideella organisationerna. Detta då en person som tidigare varit ideellt engagerad har en 

större insikt kring det ideella arbetet och kan därmed även i sitt yrkesliv bli mer benägen att 

bibehålla och skapa kontakter eller samarbeten med de ideella organisationerna.  

 
[…] ”många av de som är ideellt engagerade i brottsofferjouren idag har tidigare arbetat 

inom någon statlig myndighet vilket i sin tur underlättar samarbetet då det finns en redan 

etablerad kontakt.” (Lisbeth, Brottsofferjouren) 

 
Bourdieu (1993) menar att det symboliska kapitalet är den form olika typer av kapital antar 

när de ansetts som värdefulla av andra. Detta leder i sin tur även till att de blir legitima vilket 
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också är den avgörande mekanismen i omvandlingen till makt. Genom ett ideellt engagemang 

ökar man summan av värdet på sina kapitalformer, vilket också resulterar i en ökning av det 

symboliska kapitalet. Men att engagera sig i ideellt arbete kan även ha ett symboliskt värde i 

sig då många gör det på grund av en övertygelse om att man kan göra någonting som är 

värdefullt för andra och som många olika aktörer ser ett värde i.  

 
”Många uppskattar vårt arbete, för när pengar inte är med i bilden förstår människor på ett 

helt annat sätt att man är där för att man verkligen bryr sig och vill bidra.” (Sanna, Ellen 

projektet) 

 
7.5 Det gemensamma ansvaret & betydelsen av ideellt  handlande    

Efter hand som moderniseringen fortskrider präglas våra samhällen enligt Giddens (1999) allt 

mer av individualism. Även Bauman (1999) menar att vi förväntas kunna ta hand om oss 

själva och att de som inte förmår göra detta i allt större utsträckning hamnar i en utsatt 

position. Samhället lägger alltså ett större ansvar på den enskilda individen samtidigt som de 

statliga myndigheterna inte förmår att fullt ut ge dessa individer det stöd de behöver, om de 

hamnar i en utsatt situation. Här spelar de ideella organisationerna en viktig roll och både 

representanterna från de ideella organisationerna samt de olika myndigheterna betonade det 

ideella arbetets betydelse då det gäller att finnas till som skyddsnät för den enskilda individen. 

 
[…] ” det är bra att det finns olika ideella organisationer och de gör ett bra jobb. Detta då de 

bidrar med ett stort och viktigt engagemang, främst riktad till den enskilda individen.” 

(Annika, Socialförvaltningen) 

 
Bauman (1999) påpekar även att skillnaderna mellan fattiga och rika blir större i takt med 

välfärdsstatens degradering och konsumtionssamhällenas expandering, där individerna främst 

fostras till att fokusera på sig själva och sin konsumtion. Att ha ett arbete och ekonomisk 

trygghet kan därför ses som någonting eftersträvansvärt i samhället idag. Men trots att ideellt 

arbete har ett visst värde på arbetsmarknaden fungerar det inte enbart till fördel för de som vill 

ha meriter. Detta då de som väljer att engagera sig ideellt vanligtvis även gör stor nytta för 

sina medmänniskor i processen. Vidare är mänskligt handlande enligt Giddens (1984) även av 

stor betydelse i struktureringsprocessen, detta eftersom handling både speglar de strukturer 

och normer som finns i ett samhälle samt den enskilda individens egen vilja. Vilket i sin tur 

innebär att man genom sitt handlande även har möjlighet att förändra befintliga strukturer.  
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[…] ”ju fler man är som kämpar för en sak desto bättre kan man organisera sig på olika sätt, 

vilket även leder till större slagkraft samt möjligheter att påverka.” (Tina, Tjejjouren) 

 
Därför kan man se på de ideella organisationerna som en motkraft till modernitetens negativa 

sidor bl.a. då livspolitiken är en viktig komponent i deras arbete. Giddens (1999) menar att 

livspolitiken ofta granskar och ifrågasätter de moderna systemen. Han menar vidare att 

livspolitiken även i stor bemärkelse lyfter fram de moraliska och existentiella frågor som 

undertrycks av modernitetens grundläggande institutioner. Förutom att lyfta fram livspolitiska 

frågor och ge dem offentlig uppmärksamhet är de ideella organisationerna även en del av det 

som bl.a. Amnå (2005) benämner för civilsamhället. Vidare menar Amnå (2005)  att man 

genom sitt ideella engagemang kan främjar den demokratiska processen då de ideella 

organisationerna många gånger fungerar som en länk mellan vardagspolitik och 

kommunpolitik, vilket i sin tur ger den enskilda medborgaren större möjligheter till 

samhällsdeltagande. Att det finns ideella krafter i samhället främjar även samhälls 

utvecklingen, detta då de kan komma med både kritiska åsikter samt konstruktiva idéer.  

 
[…] ”det är minst lika viktigt att skapa en arena för dialog som att finnas där som stöd för de 

som behöver hjälp. Detta då man genom att organisera sig kan se att det finns ett problem i 

samhället, belysa det och driva frågor som i slutändan gynnar de individer som är utsatta på 

olika sätt.” (Tina tjejjouren)  

 
Vidare uttryckte Lena som är en av informanterna på kvinnojouren följande; 
 
”Men det verkligt ideella vore att det inte behövde finnas kvinnojourer, eftersom misshandeln 

och förtrycket mot kvinnor då inte heller hade funnits.” (Lena, Kvinnojouren) 

 
Med hänsyn till Lenas uttryck kan de ideella organisationerna alltså både vara en symbol för 

människors välvilja samtidigt som de kan vara ett tecken på de problemen som finns i ett 

samhälle. Vidare menar både Giddens (1999), Bauman (1999) och mina informanter att vi 

lever i ett allt hårdare samhälle. Trots detta är det ändå många som väljer att engagera sig i 

obetalt arbete. Då dessa människor oftast brinner för det de gör kan man även anta att deras 

entusiasm inte sällan sprider sig till andra, vilket gör att de ideella organisationerna kan ses 

som en bidragande faktor till att lindra den själviskhet som riskerar att drabba individen i de 

reflexiva, moderna, konsumtions samhällen som vi lever i idag. Giddens (1999) menar att vi i 

dagens samhälle har en massa val och möjligheter samt experter och expertsystem som ska 

hjälpa oss att göra de rätta valen. Bauman (1999) anser därmed att staten många gånger allt 
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för lätt viftar bort sitt ansvar. Detta då man inte tillhandahåller folket politiska alternativ som 

fungerar till fördel för välfärdssystemet och bistår samhällsmedlemmarna med en 

medvetenhet som belyser de verkliga problemen istället för att dölja de eller skylla de på dem 

som är i behov av hjälp. Varje enskild individ bör därmed känna att de har ett ansvar 

gentemot sina medmänniskor, samtidigt som samhället bör se det som en skyldighet att hjälpa 

de som inte förmår klara sig på egen hand.  

 
8. Avslutande Reflektioner 

Detta kapitel kommer att innefatta en avslutande diskussion och sammanfattning kring 

uppsatsämnet i sin helhet. Slutdiskussionen kommer att utvecklas med friare händer, utan 

någon större förankring i teoretiska resonemang.  

 
Grunden för den svenska ideella sektorns struktur och funktion i modern tid lades för mer än 

fyrahundra år sedan. Syftet med min studie var att söka ta reda på betydelsen av ideella 

organisationer med social inriktning i det svenska välfärdssamhället och studien har visat på 

att de ideella organisationerna utgör en viktig del i vårt samhälle även idag. De ideella 

organisationerna får sin legitimitet genom deras engagemang och det arbete de bedriver samt 

genom att de har ett tillitsförhållande, både till allmänheten och till de statliga myndigheterna. 

Vidare verkar de ideella organisationerna även för att skapa broar mellan den enskilda 

individen och de statliga institutionerna, vilket gör att det ideella arbetet också fungerar som 

en förutsättning för det civila samhället, som i sin tur bistår den enskilda individen med stöd 

och hjälp samt med en arena där man kan göra sin röst hörd.  

 
”Jag tycker om engagerade människor och att engagera människor, jag vill att samhället ska 

byggas underifrån i den bemärkelse att jag inte anser att det endast ska vara stat, kommun 

och våra institutioner som ska stå för samhällsbygget i form av utvecklingen i samhället. Det 

jag menar är att man behöver influenser från många olika håll just för att samhället präglas 

av mångfald.” (Tina, Tjejjouren) 

 
I bakgrundskapitlet kan man bl.a. se att de statliga myndigheterna ställer vissa krav på de 

människor som söker deras hjälp. Man måste t.ex. enligt lagen vara brottsoffer av en viss 

kategori för att bli beviljad ett målsägandebiträde. Detta medan de flesta människor oavsett 

hur ringa eller allvarliga deras problem är, kan vända sig till de ideella organisationerna.  

 
[…]”folk öppnar ju sig med att ifrån att dem är arga över en cykelstöld till kanske ibland 

även mord.” (Lisbeth, Brottsofferjouren)  
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Det finns i sin tur många olika ideella organisationer med olika inriktning vilket även gör att 

det är många grupper i samhället som är uppmärksammade. I det empiriska materialet kan 

man exempelvis se att de ideella organisationerna bl.a. hjälper kriminella och andra 

människor som samhället har svårt att gå till mötes. Det förhåller sig vidare även på så vis att 

man kan bli dömd till ideellt arbete, detta i samband med att man kan dömas till 

samhällstjänst. Stefan som var min informant på tingsrätten menade att syftet med denna dom 

var att minska antalet fängelsedömda samt bidra till att de som blir dömda, genom de ideella 

organisationerna kan träffa människor som kan fungera som förebilder. Trots att detta låter 

vettigt kan jag ändock tycka att det kan bli lite knepigt att man kan bli dömd till ideellt arbete, 

för har då de som engagerar sig ideellt av fri vilja valt att straffa sig själva då en dom ofta 

förknippas med ett straff som i sin tur ses som någonting negativt. Men om det ideella arbetet 

i viss mån gör oss till bättre medborgare, har jag ställt mig frågan varför man från samhällets 

sida då inte i främsta hand använder de ideella organisationerna som en förebyggande insats 

istället för en dom? Även mina informanter menade att det ideella arbetet står för en väldigt 

stor del av vår välfärd samt att människor tyvärr oftast inte är medvetna om detta. 

 
”Många vet tyvärr inte om hur mycket arbete som faktiskt är ideellt och att vi alla har ett 

gemensamt ansvar att ta hand om de behov som finns i samhället.” (Stefan, Tingsrätten) 

 
Därmed kan jag dra slutsatsen att vi behöver mer allmänbildning kring de ideella 

organisationerna och deras betydelse i vårt välfärdssamhälle. Vidare blir det även av relevans 

att belysa att det historiskt sett bl.a. har varit över- och medelklassen som har haft en stor 

betydelse för organiseringen av det ideella arbetet. Även idag finns det forskning (Olsson 

m.fl. 2005 ref. i Norden, 2006) som visar på att det inte sällan är högutbildade och 

högavlönade personer som väljer att engagera sig ideellt och som faktiskt står för större delen 

av det ideella arbetet i samhället. Detta anser jag är en annan viktig anledning till att man bör 

tala om de ideella insatserna, just för att så många som möjligt från samhällets alla grupper 

ska vara medvetna om deras betydelse samt hur även de kan engagera sig och på så vis bli 

mer delaktiga i samhället och dess utveckling. Trots att samtliga av mina informanter från de 

ideella organisationerna betonade sitt eget ansvar för att komma ut med information till 

allmänheten, anser jag att även staten har ett ansvar att hjälpa de ideella organisationerna 

sprida sitt budskap, inte minst då dessa bidrar med så mycket till samhället. Vidare tror jag att 

detta bl.a. skulle kunna möjliggöras genom att låta de ideella organisationerna bli en del av 

samhällsundervisningen i skolan. Detta eftersom man där får lära sig hur de statliga 
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institutionerna fungerar, men dock talas det nog tyvärr inte lika mycket om de ideella 

organisationerna och det civila samhället, trots att dessa är en viktig del av vårt samhälle. 

Genom att gå via skolorna skulle man i sin tur även kunna bidra till att fler människor från 

olika grupper och samhällsklasser får en medvetenhet kring det ideella arbetet.   

 
En annan punkt som framkom av mina intervjuer och som jag anser bör nämnas är att Håkan 

som var min informant på polismyndigheten berättade att han med hänsyn till lagen om 

opartiskhet för en polis blev tvungen att lämna sitt aktiva ideella engagemang på 

brottsofferjouren. Jag har tidigare i min analys diskuterat de ideella organisationernas 

betydelse för främjandet av olika demokratiska processer. Därför anser jag att det borde vara 

en rättighet för alla som vill engagera sig ideellt att få möjlighet att göra detta, oavsett vilket 

yrke man har. I det empiriska materialet framgår det likaså att två av mina informanter, 

Lisbeth på brottsofferjouren och Stina på kvinnojouren förutom sitt ideella engagemang även 

var nämndemän, vilket innebär att man fungerar som lekmannaomdömen vid olika 

rättegångar. Skulle då även deras omdömen som nämndemän bli opartiska för att de är 

engagerade i kvinno- respektive brottsofferjouren? 

 
Vidare anser jag att det är viktigt att lyfta fram samarbetet mellan de ideella organisationerna 

och de statliga myndigheterna, detta bl.a. eftersom mina informanter från de ideella 

organisationerna menade att de kan ge mer då de känner att de är inkluderade och 

betydelsefulla. Men precis som det framgår av den forskning som Nordén (2006) diskuterar, 

tycker även jag att detta samarbete i stort bör präglas av en öppen och tillåtande kontakt. Trots 

att kommuner ofta ger finansiella bidrag till de ideella organisationerna bör man från statens 

sida även tänka på att inte ha för höga förväntningar, detta på grund av att de ideella 

organisationerna inte ska tyngas ner av för många regler och byråkratiska principer. Här gäller 

det likaså för de ideella organisationerna att inte lägga för stora krav på sina aktiva 

medlemmar oavsett vad omgivningen förvänta sig. Detta eftersom professionalism inte bör 

värderas högre än människors vilja att engagera sig, bl.a. då det ideella engagemanget vidgar 

möjligheterna till samhällsdeltagande. Det framgick även av det empiriska materialet att de 

olika ideella organisationerna inte har någon större kontakt eller samarbete sinsemellan. Jag 

anser att en vidare kontakt mellan dessa hade varit nyttig bl.a. eftersom informanter från de 

ideella organisationerna betonade vikten av att vara många för att öka sina 

handlingsmöjligheter. Vidare har jag valt att avsluta mitt arbete med nedanstående citat, då 

jag anser att det ger en klar översikt och sammanfattning av hur förhållandet mellan de ideella 
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organisationerna och de statliga institutionerna bör se ut för att det ska bli en så bra 

balansgång som möjligt. 

 
”Det är inte en fråga om antingen eller utan både och dvs. att samhället inte kan klara sig 

utan de ideella organisationerna och att de ideella organisationerna inte kan klara sig utan 

samhället. Staten hjälper de ideella organisationerna med bidrag samtidigt som de ideella 

organisationerna hjälper de samhälleliga myndigheterna att kunna göra ett bättre arbete då 

de lättar på en del av myndigheternas belastning.” (Eva, Rädda Barnen)   

 

9. Nya frågeställningar  

Giddens (1999) betonar att expertkunskap inte i första hand skapar stabilitet då praktikerna 

som de ingår i när som helst kan bli föråldrade eller genomgå stora förändringar. Även 

Bauman (1999) menar att välfärdsidealet som sådant i takt med moderniteten och de nya 

konsumtionssamhällena degraderas i allt större grad.  

 
- Kan det vara så att vårt välfärdssystem är i behov av förändring då det börjar bli 

föråldrat? och om så är fallet hur kommer de ideella organisationerna att kunna hävda 

sig samt organisationsmässigt se ut i en värld, där människor blir allt mer 

individualistiska och där professionalism värderas högra än medmänsklighet? 

 
Vidare finns det forskning som visar på att det ofta är människor i medelklassen som står för 

en stor del av det ideella engagemanget. De som är högutbildade och högavlönade kan även 

antas ha mer utvecklade kapitalformer och därmed även tillgång till fler fält, vilket enligt 

Bourdieu (1993) likaså vidgar deras handlings möjligheter.  

 
- Har de ideella arbetarnas habitus som exempelvis klassbakgrund, någon betydelse för 

de ideella organisationernas möjligheter att påverka.  
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