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Några utgångspunkter I –

Sverige i världen

• det civila samhället – en samhällssfär 

• frivilligsektor/ideell sektor

• ideell/frivillig organisation/folkrörelse/non-
profitorganisation 

• nätverk, kooperativ och ”social ekonomi”

• ----------------------

• ideell/frivillig verksamhet

• Ideella/frivilliga insatser



Några utgångspunkter II – ett 
svenskt/nordiskt perspektiv

• Den socialt inriktade delsektorn

• Den socialt inriktade ideella-
/frivilligorganisationen

------------------

• Ideell vs professionell verksamhet

• Aktivitet vs insats

• Insatser som röst vs socialt stöd vs social 
service



Några utgångspunkter III

• Ideellt arbete  (svenskt/medlemskap/ 
folkrörelse/”ideologisk markering”)

• Frivilligt arbete (nordiskt/europeiskt/ 
”neutralt”

• Volontärarbete – (anglosaxiskt/ 
välgörenhet/filantropi



Från välfärdsstat till 
välfärdssamhälle

Hur står sig de fyra grundfunktionerna i den

ideella sektorns samspel med det offentliga?

• Avantgarde

• Komplement

• Alternativ

• Ersättning



Omfattning av ideellt arbete. Andel (%) av den 
vuxna befolkningen totalt samt efter kön 

Män Kvinnor Totalt

1992 52 44 48

1998 53 50 52

2005 53 49 51

2009 54 43 48



1992 1998 2005 2009

Utbildning eller ledarskap 24 21 23 33

Styrelseuppdrag/adm. 58 56 70 80

Information/opinionsbild

ning
14 15 15 26

Penninginsamling 26 20 20 21

Direkta hjälpinsatser 12 12 12 19

Andra insatser 3 16 16 12

Det frivilliga arbetets fördelning på olika insatser. 
Andel (procent) för dem som arbetar ideellt.



Medborgarnas engagemang i fem delsektorer

1992 1998 2005 2009

Idrott 16 19 20 20

Social in-
riktning

17 18 16 15

Boende 5 6 8 7

Religion 5 7 6 6

Kultur 7 7 5 5

Fack 6 6 4 4



Uppfattningar om det frivilliga arbetets betydelse och 
roll för samhället. Andel av alla svarande (procent)

1995 1998 2005 2009

Frivilliga aktiva ger något annat än det som 
avlönad, professionell personal erbjuder

57 75 65 66

Om regeringen tog sitt fulla ansvar skulle det inte 
finnas något behov av frivilligt arbete

11 16 18 25

Alla har en moralisk skyldighet att göra frivilliga 
insatser någon i sitt liv

42 53 61 54

Frivilligt arbete är ett hot mot avlönat arbete och 
används för att göra nedskärningar i samhällets 
utgifter

10 13 14 11

Engagemang i frivilligt arbete hjälper människor 
att ha en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle

74 86 85 88



Vad karaktäriserar då det ideellt 
socialt  inriktade arbetet ?

Från ett verksamhetsperspektiv:

• betoning på det lokala och den/det enskilda

• beroendet av de enskilda personerna och eldsjälarna

• beroendet av både ideellt- och professionellt verksamma

Från ett offentligt/kommunalt/regionalt perspektiv:

• det värdemättade 

• mångtydigheten

• oöverskådligheten

• det svårstyrbara

mardröm för professionella, socialingenjörer samt 
utvärderings- och evidensfanatiker 



Ideellt socialt inriktat arbete – för oss, 
för andra, för mig?

Ur ett medborgar/givarperspektiv:

• resurser, socialt kapital, att dela med sig

• förpliktelser, ansvar, att “ge tillbaka”

• tillhörighet, att få bekräftelse, att “göra gott”

Ur ett politiskt perspektiv:

• komplement, alternativ o ersättning

Ur ett mottagarperspektiv:

• “nådegåva”, välgörenhet, icke-professionellt

• potentiell jämlikhet, vänskap, mervärde,



Varför finns det ett så stort 
ideellt engagemang?

• Demokratisk, organisatorisk och ekonomisk 
infrastruktur

• Ideellt engagemang som kulturellt och socialt 
arv

• Tillgång till sociala arenor

• Det kumulativa medborgarskapet och dess 
motsats



Och vad betyder det för 
välfärden?

• Det duger inte längre att bara säga ”komplement”,

• liksom inte att bara säga ”del i nedmontering”, (men att 
folkrörelsearbete/röstarbete är gott),

• inte heller att förneka professionernas egenintressen, 
liksom den inneboende motsättningen mellan ideellt och 
professionellt arbete 

• och det duger inte alls att förneka gräns-
dragningsproblem och bara säga ”halleluja” till allt ideellt 
arbete, till välgörenhet och ”volontärer”

• men framförallt duger det inte att inte sätta den bräcklige 
medborgaren i centrum och ha henne/honom som 
alltings utgångspunkt


