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Sammanfattning 

Robert Putnam har argumenterat för att länder med ett starkt och utbrett ideellt engagemang 

har goda förutsättningar för skapandet av socialt kapital. Då Sverige, i ett internationellt 

perspektiv, kan anses ha ett utbrett och aktivt deltagande i frivilliga sammanslutningar torde 

förutsättningarna för skapandet av socialt kapital vara goda i Sverige. Tillgången till socialt 

kapital leder i sin tur, enligt Putnam, till en mer generell tillit och ett förtroende som sträcker 

sig utöver de individuella kontaktnäten och slutligen även innefattar samhället i stort. En hög 

grad av socialt kapital utvecklar alltså en förmåga att inte bara se till sin egen nytta utan även 

till samhällets bästa. En rad studier pekar emellertid på att det traditionella föreningslivet står 

inför stora svårigheter med bland annat ett minskat engagemang och allt färre medlemmar 

vilket skulle kunna låta påskina att det en gång så starka sociala kapitalet i Sverige håller på 

att urholkas. Ett engagemang som eventuellt kan tänkas fungera som ett alternativ till det 

traditionella engagemanget är förekomsten av volontärarbete inom den offentliga sektorn som 

inte kräver att individen tar del i eller ansvarar för organisationen i sin helhet. Studiens 

övergripande syfte är därför att undersöka om frivilliga insatser inom den offentliga sektorn 

kan anses ge ett likvärdigt uttryck för aktivt engagemang i civilsamhället som det traditionella 

föreningslivet och därmed i förlängningen för skapandet av socialt kapital. För att kunna 

besvara studiens syfte har främst Putnams och Rothsteins teoretiska resonemang kring socialt 

kapital använts. Det empiriska underlaget i studien baseras på uppgifter från en rad 

undersökningar som gjorts inom området. Utöver detta material har även intervjuer 

genomförts för att bättre kunna synliggöra eventuella fördelar men även nackdelar som en 

planerad volontärverksamhet inom den offentliga sektorn kan ställas inför. De sammantagna 

resultaten från denna studie visar onekligen på volontärarbetets positiva inverkan på det 

sociala kapitalet. Däremot visade resultaten från tidigare studier som gjorts att effekterna av 

volontärarbetet, sett till skapandet av socialt kapital, inte är så stora. En möjlig förklaring till 

detta är att volontärerna i många fall redan besitter en hög grad av socialt kapital. Därmed inte 

sagt att tillgången på socialt kapital skulle vara lika stor hos dessa personer utan deras 

engagemang i volontärverksamheten. Detta kan i sin tur förklaras av det faktum att socialt 

kapital till skillnad från andra typer av kapital ökar ju mer det används men långsamt 

försvinner om det inte används. Då deltagandet i den traditionella folkrörelsen minskar kan 

således deltagandet i volontärverksamheten inom den offentliga sektorn åtminstone anses som 

ett alternativ för att bibehålla det starka sociala kapitalet i Sverige. 
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1  

Det ideella engagemangets betydelse och utveckling i Sverige 
  

I svensk och skandinavisk folkrörelsetradition har det sedan länge funnits en stark koppling 

mellan ett aktivt engagemang, i exempelvis föreningslivet, och möjligheterna till inflytande 

genom demokratiska beslutsprocesser. Utifrån Robert Putnams argument att tillgången på 

socialt kapital i många avseenden är kopplat till engagemanget i frivilliga sammanslutningar 

kan Sverige, på grund av det i ett internationellt perspektiv starka ideella engagemanget, anses 

vara ett land med goda förutsättningar för skapandet av socialt kapital. Enligt honom är det 

sociala kapitalet det ”kitt” som ligger till grund för en väl fungerande demokrati. Både den 

kulturella och den demokratiska utvecklingen i samhället påverkas alltså övervägande positivt 

om medborgarna besitter en hög grad av socialt kapital (se Putnam, 1996; Putnam, 2001). Ett 

aktivt engagemang i frivilliga sammanslutningar bidrar däremot till olika aspekter av 

demokratin (Fukuyama, 2001). Vissa deltar och engagerar sig direkt i politiska åtaganden 

medan andras engagemang mer kan ses som ”en skola i medborgarskapet”. Deltagandet ökar i 

sin tur, i många fall, medborgarens förmåga att samarbeta varav tilliten och förtroendet mellan 

individerna ökar och de positiva effekter, kan då även komma att användas i det offentliga 

livet (Fukuyama, 2001:11). Denna förmåga att samarbeta med i många fall ökad tillit och 

förtroende som följd uppstår enligt Putnam i frivilliga sammanslutningar, vilka därmed utgör 

grunden för skapandet av socialt kapital (Putnam, 1996:7).  
 

Allt fler studier och undersökningar indikerar att den traditionella folkrörelsen står inför stora 

svårigheter med bland annat minskat engagemang, som i kombination med allt färre 

medlemmar skulle kunna peka på att det en gång så starka sociala kapitalet i Sverige håller på 

att urholkas (se exempelvis Amnå och Munck, 2003:83; Petersson, 1998). Istället tyder mycket 

på att allt fler väljer att engagera sig och göra insatser i verksamheter som inte kräver att 

individen tar del i eller ansvarar för organisationen i sin helhet. Att engagera sig i aktiviteter 

utanför den traditionella folkrörelsen behöver däremot inte, enligt bland annat Rothstein, 

innebära en minskning i medborgarnas sociala kontaktnät (Rothstein, 2003:126ff; Grassman 

m.fl. 2005:5f). I detta sammanhang kan därför beslutet som socialnämnden i Luleå antog, om 

”äldrestrategi för Luleå kommun” (2005-06-17) lyftas fram. I denna handlingsplan 

framkommer bland annat socialnämndens ambition om att de äldres sociala nätverk ska vidgas 

(Internet 1). En åtgärd som lanserats för att möjliggöra detta är att underlätta för 
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volontärarbete1 inom äldreomsorgen för att på så sätt kunna sätta ”guldkant”2 på tillvaron för 

de äldre. Det övergripande temat för denna studie är således i första hand att diskutera och 

analysera vilka effekter volontärarbete inom den offentliga sektorn kan komma att få för 

skapandet av socialt kapital i samhället. Utifrån detta övergripande tema ämnar därför studien 

även besvara i vilken utsträckning volontärarbete i denna form kan tänkas vara ett alternativ till 

det traditionella föreningslivet, sett ur ett socialt kapital perspektiv.  

 

1.1 Syfte  

Studiens övergripande syfte är således att undersöka om frivilliga insatser inom den offentliga 

sektorn kan anses ge ett likvärdigt uttryck för aktivt engagemang i civilsamhället som det 

traditionella föreningslivet och därmed i förlängningen för skapandet av socialt kapital. För att 

lyckas med detta ämnar därför studien att även besvara följande: 

 

• Vad innefattar socialt kapital och hur kan det definieras?  

• Hur påverkar volontärinsatserna skapandet av socialt kapital? 

 

1.2 Material och avgränsningar  

Som utgångspunkt för den teoretiska referensramen i denna studie har främst Putnams verk 

Den fungerande demokratin- medborgarskapsandans rötter i Italien (1996) och Den 

ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse (2001) 

använts. Hans resonemang kring socialt kapital har sedermera kompletterats med främst 

Rothsteins bok Sociala fällor och tillitens problem (2003). Som utgångspunkt för 

dispositionen och i vissa avseenden även för innehållet i teorikapitlet har även min tidigare 

studie Hur påverkar ekonomisk ersättning skapandet av socialt kapital i föreningslivet 

(Markstedt, 2005) använts. För att möjliggöra en koppling mellan socialt kapital och den 

offentliga sektorn har bland annat Trägårdh (red.) Civilt samhälle kontra offentlig sektor 

(1995) bidragit till att synliggöra detta samband. I studien förs bland annat en diskussion kring 

hur utvecklingen av välfärdssamhället i vissa fall kommit att hämma det civila samhällets 

förmåga att själva lösa konflikter och problem. För att kunna operationalisera begreppet 

socialt kapital, så att det blir kvantifierbart, har även en rad indikatorer utifrån det teoretiska 

underlaget utformats. För att tydliggöra sambandet mellan socialt kapital och volontärarbete 
                                                 
1 Volontärarbete kommer i denna studie att definieras såsom arbete som utförs på frivillig grund, oavlönat (eller 
mot ett symboliskt arvode) och på fritiden (Grassman m.fl., 2005:6). 
2 ”Guldkant på tillvaron” kommer i denna studie att definieras såsom aktiviteter som utgår från den enskilde 
individen och tillkommer utöver de vanliga dagsrutinerna. 
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genom dessa indikatorer har det empiriska underlaget i studien bland annat baserats på 

Grassmans m.fl. Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället- några 

grundläggande uppgifter från en ny befolkningsstudie (2005). Ett antagande som görs i denna 

studie är att denna befolkningsstudie i kombination med uppgifter från volontärbyråns 

undersökning av volontärer (2005) och material från Frivilligcentralen i Umeå ger en relativt 

bra bild över vem som väljer att bli volontär, men även varför människor engagerar sig i 

volontärverksamhet. 

 

1.3 Metod 

Det empiriska materialet utgörs som tidigare nämnts av i första hand två undersökningar. Dels 

Grassmans m.fl. befolkningsstudie från 2005, dels Volontärbyråns undersökning från 2005. 

Då dessa undersökningar utgör en central del av empirin i denna studie är det befogat att mer 

utförligt redogöra för hur dessa undersökningar genomfördes. Grassmans m.fl. 

befolkningsstudie genomfördes av SCB under 20053. Urvalet av respondenter gjordes från 

registret av totalbefolkningen och 2000 personer mellan 16 och 84 år kom att väljas ut via ett 

obundet slumpmässigt urval4.(Grassman m.fl. 2005:6f) I Volontärbyråns undersökning 

baserades resultaten på svar från 650 volontärer vars uppdrag förmedlats via volontärbyrån 

perioden 2002-09-01 till 2005-08-20 (Volontärundersökning 2005).  

 

Det empiriska materialet har sedermera även kompletterats med fyra intervjuer5 för att 

synliggöra och ge exempel på fördelar men även svårigheter och konflikter som ett införande 

av volontärarbete inom just den offentliga sektorn kan medföra för skapandet av socialt 

kapital. Om beslutsfattarna kring volontärverksamheten inte tar hänsyn till eventuella 

oklarheter som finns, kan detta, oberoende av övriga förutsättningar, komma att påverka 

graden av socialt kapital som skapas genom volontärarbetet. Då Luleå kommun har kommit 

att fatta ett beslut om att introducera volontärer inom sin verksamhet lämpar sig en fallstudie 

inom i första hand äldreomsorgen väl på grund av att volontärverksamheten inledningsvis 

främst kommer att innefatta denna sektor. Därför har även fokus i valet av intervjuobjekt 

kommit att ligga inom vårdsektorn. 

 

                                                 
3 Undersökningen startade i januari 2005 och pågick till mars. 
4 Av de 2000 intervjuerna kom 1385 att besvara frågorna och 8 stycken skedde via partiell intervju. Av olika 
anledningar valde 607 stycken att inte medverka i undersökningen vilket medförde att svarsfrekvensen blev 70 
procent. 
5 De fyra intervjuerna gjordes med tre enhetschefer och en projektledare inom äldrevården i Luleå. 
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För att kunna återge en så nyanserad bild som möjligt av hur volontärarbetet kan tänkas 

påverka skapandet av socialt kapital har valet av intervjuobjekt medvetet baserats på att få 

respondenter som innehar en position inom organisationen som kräver en god insikt i 

personalgruppens inställning i diverse frågor, men som även medför en möjlighet till att se de 

mer långtgående konsekvenserna av fattade beslut (Esaiasson, m.fl. 2002:286ff). Vilken 

relevans undersökningens intervjuer har sammanfattas på ett bra sätt av Kvale, då han säger: 

”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att 

tolka de beskrivna fenomens mening” (Kvale, 1997:13). I utformandet och återgivningen av 

respondenternas reflektioner har även hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet formulerat (1990). Bland annat har respondenterna informerats om syftet 

med intervjun och själva fått bestämma huruvida de därefter fortfarande är villiga att delta i 

studien. Vidare har samtliga respondenter fått möjligheten att ta del av det material som 

kommit att beröra deras medverkan. Slutligen har ingen av respondenterna kopplade till just 

äldreomsorgen återgetts med namn i studien. Detta dels för att bevara den personliga 

integriteten, dels för att deras namn inte ansetts tillföra studien någonting (för utförligare 

beskrivning av denna studies val av intervjumetod se bilaga 2).  

 

1.4 Källkritik 

Även om begreppet socialt kapital har kommit att användas som teoretiskt underlag för att 

förklara en rad olika fenomen, har ännu ingen allmänt vedertagen definition av begreppet 

framkommit (Liukkonen m.fl., 2004:2447f). I kombination med oklarheter hur förekomsten 

eller uppkomsten av socialt kapital ska mätas, har detta medfört att försöken till en 

operationalisering av begreppet skiljts sig åt på flera plan. Allt från valet av huruvida studien 

ska vara kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär, som till frågor om fokus ska ligga på 

individ- eller institutionell nivå (se t.ex. Lochner m.fl. 1999. Brehm och Rahn 1997). Trots 

dessa oklarheter kring begreppet har Putnams studier kring det sociala kapitalet föranlett ett 

uppsving för användandet av det sociala kapitalet som teoretiskt ramverk. Med anledning av 

detta refereras det ofta till Putnams verk i aktuella studier om socialt kapital.  

 

Även denna studie har till stora delar influerats av Putnams resonemang men läsaren bör vara 

uppmärksam på att kritik även riktas mot Putnams slutsatser. Exempelvis går det enligt 

Putnam att urskilja tre variabler som avgörande för skapande av socialt kapital, nämligen 

normer, attityder och beteende. Hur dessa tre förhåller sig till varandra är däremot något 

oklar. Socialt kapital kan enligt Rothstein skapas från var och en av dessa variabler men kan 
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onekligen också skapas ur varandra. Resultatet av detta kan då bli ett cirkelresonemang som 

innebär att källorna till socialt kapital blir det samma som effekterna av socialt kapital 

(Rothstein, 2003: 96ff). Trots problematiken kring resonemanget ovan utgör dessa begrepp, 

enligt främst Putnam, grunden för skapandet av socialt kapital. Läsaren bör således ha kritiken 

i åtanke, i och med att även denna studie i viss mån kommer att baseras kring dessa begrepp.  

 

Kritik kan även riktas mot de antaganden som görs i denna studie. Även om materialet och 

verksamheterna, som ligger till grund för antagandena, kan anses vara tillförlitliga medför 

ändå bristen på empiriskt material från, i detta fall, Luleå kommun att många av de slutsatser 

som dras kring deras tilltänkta verksamhet endast kommer att kunna ses som kvalificerade 

gissningar. Trots eventuella brister kan det befintliga materialet som finns att tillgå 

tillsammans med de intervjuer som gjorts anses utgöra en bra grund att utgå ifrån för att mer 

generellt kunna avgöra i vilken utsträckning volontärarbete inom den offentliga sektorn 

genererar socialt kapital. Läsaren bör även slutligen vara medveten om att inriktningen av 

studien dels fått betydelse för vilka aspekter av volontärarbetet som uppmärksammats och 

dels vilka metodologiska operationaliseringar detta medfört. Skillnader mellan olika studier i 

form av avgränsningar och ansatser kan därför delvis medföra olika resultat. Förhoppningen 

är dock att denna studie kommer att bredda kunskapen om volontärerna och hur deras insatser 

är kopplade till skapandet av socialt kapital, vilket i sin tur kan bidra till att nya mönster 

synliggöras. 

 

1.5 Disposition 

I nästa kapitel följer uppsatsens teoridel. Kapitlet inleds med att utifrån främst Putnam och 

Rothstein förklara och definiera begreppet socialt kapital. Vad socialt kapital är och hur det 

skapas tas bland annat upp här. I detta avsnitt diskuteras även vilka positiva respektive 

negativa effekter som det sociala kapitalet kan ha i samhället. Det teoretiska resonemanget i 

kapitlet utmynnar slutligen i en rad indikatorer där främst Putnams och Rothsteins 

tankegångar kopplas samman för att möjliggöra en operationalisering av begreppet socialt 

kapital. Därefter följer en sammanfattning av teorin som sedan ligger till grund för den 

empiriska delen av uppsatsen. Kapitel 3 inleds med en redogörelse av den offentliga sektorn 

och intresset för frivilliga insatser inom främst vården och omsorgen. Här görs bland annat en 

beskrivning av den verksamhet som volontärbyrån bedriver samt hur volontärarbetet i Umeå 

organiserats. Utöver detta utgörs det empiriska materialet i studien av en rad tidigare 

undersökningar som gjorts inom området som tillsammans med ett antal intervjuer ämnar 
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synliggöra de eventuella fördelar respektive nackdelar som volontärer inom just den offentliga 

sektorn kan komma att få för skapandet av socialt kapital. I uppsatsens avslutande del knyts 

slutligen de teoretiska resonemangen samman med det empiriska underlaget i en 

sammanfattande slutdiskussion, där också uppsatsens övergripande syfte (jfr. kap. 1.1) 

besvaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

2 

Varför studera socialt kapital? 
 
Användandet av begreppet socialt kapital har under de senaste åren blivit allt populärare och 

därigenom kommit att användas i allehanda sammanhang. Inom sociologin har begreppet 

kommit att användas för att förstå och förklara hur individen genom sina kontakter kan skaffa 

sig fördelar i samhället i form av makt och förmåga att påverka. Vidare har begreppet inom 

ekonomin kommit att användas för att förstå vilken betydelse sociala relationer har för den 

ekonomiska utvecklingen, i form av bland annat minskade transaktionskostnader. Den 

statsvetenskapliga användningen av socialt kapital har i sin tur främst kommit att fokusera på 

hur socialt kapital kan användas för att förstå hur en fungerande demokrati kan uppnås och 

skyddas (Eriksson, 2003: 3ff). Studiens teoridel inleds huvudsakligen med att utifrån främst 

Putnam och Rothstein förklara och definiera begreppet socialt kapital. Därefter argumenteras 

det även rent generellt för vilka positiva respektive negativa effekter som det sociala kapitalet 

kan medföra i samhället. Slutligen ämnar kapitlet även redogöra för kopplingen mellan det 

sociala kapitalet och frivilligt arbete inom den offentliga sektorn. Detta mynnar till sist ut i en 

sammanfattning av teorin som sedan ligger till grund för den empiriska delen av uppsatsen. 

 

2.1 Definition av socialt kapital 

Det finns många olika definitioner av vad socialt kapital är och vad som skiljer det från andra 

tillgångar som till exempel humankapital. Coleman väljer till exempel i Foundation of Social 

Theory (1990) att peka på det faktum att socialt kapital i form av förtroende, nätverk och 

sociala normer är en typ av kapital som till skillnad från ekonomiskt kapital ökar ju mer det 

används och som långsamt försvinner om det inte används (Coleman, 1990: 315). Det 

speciella med socialt kapital är även att det fungerar som en allmän nyttighet inom en given 

gemenskap medan andra former av kapital mer generellt kan ses som en privat tillgång. 

Rothsteins definition av begreppet ges bland annat i boken Sociala fällor och tillitens problem 

(2003) där han anser att begreppet kan ses som sammansatt av två olika termer. ”Socialt visar 

på att det har med relationer mellan människor att göra. Kapital indikerar således att det utgör 

någon slags tillgång för de individer som är i besittning av det” (Rothstein, 2003:110). Enligt 

Putnams definition är det sociala kapitalet ”egenskaper inom en social organisation, såsom 

nätverk, normer och social tillit, som underlättar koordination och samarbete för ömsesidig 

nytta” (Putnam, 1996: 201). Utifrån dessa definitioner går det att se hur Putnam och Coleman 

i många avseenden har en liknade syn på hur socialt kapital definieras då de båda ser på det 
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sociala kapitalet som en slags kollektiv nyttighet som uppstår via sociala kontaktnät. Även om 

Putnam i likhet med Coleman har sin utgångspunkt på individnivå framhäver han mer uttalat, 

hur och varför socialt kapital även utgör en tillgång på ett mer övergripande samhällsplan.  

Trots att Rothstein delar många av Putnams och Colemans slutsatser om det sociala kapitalets 

positiva egenskaper skiljer sig deras åsikter åt ifråga om hur kapitalet skapas.  

 

2.2 Hur skapas socialt kapital? 

Putnam anser som sagt att det sociala kapitalet innefattar och bygger på begrepp som normer 

(ömsesidighet), attityder (tillit) och slutligen även på ett beteende (deltagande). Just 

ömsesidigheten (reciprociteten) är, enligt Putnam, så grundläggande för den civiliserade 

tillvaron att alla moralregler av betydelse innehåller någon motsvarighet till denna norm 

(Putnam, 2001: 141f). Ömsesidigheten kan emellertid vara av två slag antingen balanserad 

eller generaliserad. Med den balanserade ömsesidigheten menas att man samtidigt byter varor 

eller tjänster av samma värde. Den generaliserade ömsesidigheten är dock den Putnam avser 

som grundläggande för det sociala kapitalet och den visar på ett fortlöpande bytesförhållande 

som vid en viss tidpunkt är ensidig eller som Putnam uttrycker sig, ur balans. Den 

generaliserade ömsesidigheten bygger därmed på förväntningar om att tjänsten vid ett senare 

tillfälle ska återgäldas. Vänskap bygger i princip alltid på denna typ av ömsesidighet (Putnam, 

1996:207). Putnam argumenterar således i likhet med Coleman att socialt kapital har med 

band mellan individer att göra. När banden mellan individerna utvecklats till starka nätverk är 

även det sociala kapitalet starkt. Personerna som ingår i nätverket utvecklar med tiden 

gemensamma normer för ömsesidighet och har därmed även förtroende och tillit för varandra.  

 

Hur den generaliserade ömsesidigheten, tilliten och deltagandet är kopplade till varandra i 

samhället, samt hur de då eventuellt påverkar varandra framgår däremot inte riktigt i Putnams 

texter enligt Rothstein. Här hävdar Rothstein att socialt kapital på det individuella planet 

refererar till två olika dimensioner och att studiet av socialt kapital måste ta hänsyn till båda. 

Den första är mer kvantitativ till sin karaktär och fokuserar därmed på antalet kontakter en 

person har, det vill säga att ju fler kontakter en person har desto mer socialt kapital besitter 

personen i fråga. Denna dimension är emellertid enligt Rothstein inte tillräcklig för att 

definiera vad socialt kapital är. En andra mer kvalitativ dimension måste tas i beaktande för 

att förklara innebörden i det sociala kapitalet. Det räcker inte bara att se på antalet kontakter, 

utan hänsyn måste enligt Rothstein även tas till kontakternas kvalitativa karaktär i form av 

graden av tillit som de innefattar. Det sociala kapitalet är därför enligt Rothstein även kopplat 



9 

till begreppen ”trovärdighet och pålitlighet” (Rothstein, 2003:108ff). Det som skiljer 

Rothstein från de övriga på denna punkt är alltså att Rothstein i större utsträckning poängterar 

att denna kvalitativa och kvantitativa dimension av socialt kapital måste hållas analytiskt 

åtskilda vilket Rothstein anser att främst Putnam i många fall inte tar hänsyn till (Rothstein, 

2003:96ff). Även om Putnam och Rothstein är oense om ”kärnan” till skapandet av det sociala 

kapitalet ger de varandra delvis rätt i sina resonemang. De är båda medvetna om att tilliten 

inte kan skapas utan fungerande institutioner, men samtidigt behövs tillit mellan medborgarna 

för att kunna bygga upp sådana institutioner.  

 

Utifrån Rothstein och Putnams definition av begreppet framstår det relativt tydligt att 

Rothstein förordar en mer ”top down” ansats medan Putnam mer utpräglat kommit att anta en 

”bottom up” ansats vid studiet av socialt kapital.6 I denna studie är dock ambitionen att 

sammanföra det civilsamhälleliga perspektivet som Putnam och Coleman kan anses 

förespråka med Rothsteins mera strukturerade och institutionella perspektiv. Detta 

tvärperspektiv är något som Sofia Eriksson diskuterar i Socialt kapital. Teori, begrepp och 

mätning. En kunskapsöversikt med fokus på folkhälsan (2003) där hon väljer att benämna 

perspektivet som ett slags synergiperspektiv, där syftet är att integrera dessa två infallsvinklar 

(Eriksson, 2003:14f).  

 

Sammanfattningsvis kommer socialt kapital i denna studie att definieras till som en slags 

kollektiv nyttighet som uppstår via sociala kontaktnät. Tyngdpunkten i studien ligger därmed i 

det individuella perspektiv som Putnam men även Coleman förespråkar. På grund av att 

studien även avser att ta hänsyn till hur institutionerna påverkar och påverkas av 

volontärarbete inom den offentliga sektorn och att detta antas påverka skapandet av socialt 

kapital närmar sig däremot studien det synergiperspektiv som Eriksson tidigare redogjort för. 

Efter denna redogörelse för hur det sociala kapitalet kan definieras och hur det skapas blir 

nästa steg i studien att redogöra för vilka effekter det sociala kapitalet kan ha i samhället. 

 

 

 

 
                                                 
6 I detta sammanhang refererar användandet av bottom-up och top-down till att Rothstein utgår från att 
institutionerna är den huvudsakliga källan för skapandet av socialt kapital medan Putnam menar att kapitalet 
främst skapas på individnivå. För vidare diskussion kring bottom-up respektive top-down begreppen se till 
exempel Sabatier (1997). 
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2.3 Både positiva och negativa effekter med socialt kapital 

Människor får det i regel bättre då de har möjligheten att samarbeta med andra. Trots detta är 

det inte ovanligt att situationer uppstår där det finns en möjlighet för den enskilde individen 

att dra sig undan och låta andra utföra arbeten som den enskilde trots allt kan dra nytta av. 

Problem(en) uppstår då fler inser denna möjlighet vilket i slutänden kan resultera i att alla drar 

sig ur och alla får det sämre. Denna problematik illustrerar ett dilemma som ofta benämns 

som det ”kollektiva handlandets logik” där det så kallade ”free-rider” beteendet diskuteras (se 

t.ex. Olson, 1965; Hardin, G. 1968; Hardin, R. 1982). Utifrån Putnams resonemang ger det 

sociala kapitalet medborgarna en möjlighet att tillsammans lösa kollektiva problem. 

Övervinnandet av kollektiva problem underlättas även om till exempel samarbetet fortgår 

över en längre period och det finns tillgång till information om enskilda individers tidigare 

beteende.  

 

Försök till att förklara uppkomsten men även lösningar på till exempel det ”kollektiva 

handlandets logik”, ”fångarnas dilemma” och ”allmänningarnas tragedi” är något som länge 

sysselsatt och intresserat forskare (se t.ex. Hardin, 1968; Ostrom, 1990). Det Putnam 

argumenterar för och aktualiserat i debatten är att det i slutänden behövs någon form av 

förhållningssätt (mekanism) för att alla ska inse och rätta sig efter de beteenden som verkar 

för kollektivets bästa. Putnam ser då att tillgången på sociala normer (socialt kapital) och 

nätverk som verkar för att skapa dessa normer kan fungera som en mekanism för att 

tillhandahålla ett sådant förhållningssätt (Putnam 2001:303f). Det är bland annat i detta 

sammanhang som Rothstein motsätter sig Putnams slutsatser då han anser att det i första hand 

är institutionerna som har möjligheten att tillhandahålla denna mekanism som verkar för 

kollektivet (jfr. kap. 2.2). Detta resonerar sig Rothstein bland annat fram till genom att 

använda spelteoretiska modeller. Han utgår då från att alla vinner på att samarbeta men att 

samarbete är meningslöst om inte alla deltar. Det kan då vara rationellt att inte samarbeta. Då 

var och en litar på institutionerna har de också, enligt Rothstein, även anledning att lita på 

varandra (Rothstein, 2003: 165ff).  

 

Ett exempel som kan tänkas illustrera problematiken som både Putnam och Rothstein, om än 

med olika utgångspunkter, möjligtvis skulle kunna se förhindras eller i alla fall minskas om 

medborgarna besitter en hög grad av socialt kapital, är diskussionen kring 

skattefinansieringen av diverse tjänster i samhället. Många vill som sagt ha ett 

skattefinansierat välfärdssamhälle men väljer ändå att köpa ”svarta varor och tjänster” med 
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argumentet att ”alla andra gör det”. Präglas samhället av en hög grad av socialt kapital utgår 

inte medborgarna från att alla andra försöker åka snålskjuts på deras bekostnad och därmed 

underlättas accepterandet av kollektiva åtgärder. Vidare argumenterar även Putnam för att 

transaktionskostnaderna i samhället minskar om parterna innehar en hög grad av 

mellanmänsklig tillit. Som exempel kan nämnas att vid i princip alla affärer krävs någon form 

av tillit mellan köpare och säljare. I de fall då parterna besitter en hög grad av socialt kapital 

utgår inte de inblandade från att den andras intentioner är att dra orättfärdiga fördelar av 

samarbetet, vilket fallet kan vara vid brist på socialt kapital (Putnam 2001:304ff).  

 

Som framkommit hittills ter sig förekomsten av det sociala kapitalet som direkt avgörande för 

ett fungerande samhälle. Även om Rothstein instämmer i många av Putnams resonemang 

kring det sociala kapitalets positiva effekter väljer han emellertid att poängtera att allt socialt 

kapital inte är av godo. Flera frivilliga organisationer och nätverk är uppbyggda för att skapa 

misstro mot andra människor i allmänhet och i synnerhet mot andra organisationer. I detta 

sammanhang lyfter han bland annat fram organisationer som exempelvis maffian eller andra 

typer av extrema grupper som internt uppvisar en hög grad av socialt kapital och tillit inom 

gruppen. De negativa effekterna av denna typ av socialt kapital för dem som står utanför, eller 

som vill lämna organisationen är däremot större än förtjänsterna. Denna typ av socialt kapital 

genererar därmed inga positiva effekter till övriga samhället utan snarare tvärtom (Rothstein 

2003:166ff). 

 

Tabell  1 Fördelar och nackdelar med socialt kapital. 

Fördelar Nackdelar 
Mekanism som kan bidra till att förklara och lösa 
kollektiva problem (Putnam, 2001). 

Kan i vissa sammanhang bidra till 
en ökad misstro (Rothstein, 2003). 

    

Kan minska transaktionskostnaderna i samhället 
(Putnam, 2001). 

Kan medföra restriktioner för 
personer/grupper som inte ingår i 
gemenskapen (Portes, 1998). 

    
 

I Tabell 1 ovan sammanfattas några av de vanligaste fördelar och nackdelar som förekomsten 

av socialt kapital kan medföra för den enskilde individen men även för samhället i stort. 

Andra negativa effekter socialt kapital kan medföra, som bland annat Portes (1998) redogör 

för, är att samma sociala nätverk som skapar möjligheter för dem som ingår i gruppen även 

skapar restriktioner för dem som är utanför. Ett annat problem som kan uppstå är att 
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framgångsrika personer som har en hög grad av socialt kapital utsätts för allt större 

påtryckningar av andra i nätverket att dela med sig av de resurser personen i fråga besitter 

(Portes, 1998:1ff). Även Putnam har insett att allt socialt kapital inte är av godo och har därför 

kommit att poängtera behovet av att särskilja på olika typer av socialt kapital (Putnam 2001). 

Enligt Putnam bör därför en åtskillnad göras mellan det överbryggande och sammanbindande 

sociala kapitalet. Båda typerna av kapitalet kan vara bra men när det är sammanbindande kan 

det som Rothstein påpekar vara farligt i vissa sammanhang (Putnam 2001:374ff). En annan 

intressant aspekt som Rothstein väljer att lyfta fram är att personer som engagerar sig i 

frivilliga organisationer rent generellt är personer som redan sen tidigare innehar en hög grad 

av socialt kapital. Han menar därför att deltagandet i frivilliga organisationer och nätverk 

givetvis är bra på många sätt, men det verkar inte öka tilliten till andra människor i samhället 

om man ser till det stora hela (Rothstein 2003:169ff).  

 

2.4 Skapandet av socialt kapital i frivilliga sammanslutningar  

Enligt Putnam är det inte bara i det politiska systemet, utan även på fritiden i föreningslivet 

som medborgarandan skapas. Putnams slutsats är därför att ju mer människorna har varit 

involverade i frivilliga organisationer desto bättre fungerar demokratin. Medborgarna måste 

förmås att inte bara se till sin egen nytta utan även till helheten, till det ”gemensamma bästa”7. 

Detta är enligt Putnam en förmåga som utvecklas i ett utbrett nät av frivilliga 

sammanslutningar (Putnam 1996:7). Resonemanget som Putnam för om fördelen med att 

medborgarna lär sig att se till helheten bygger som sagt på att man i föreningslivet lär sig att 

samarbeta. Samarbetet i sin tur utvecklar samtidigt ett ömsesidigt förtroende för varandra. 

Medlemmarna får slutligen även en förståelse för andras åsikter än deras egna. De fattade 

besluten medför även att deltagarna tvingas ta ett gemensamt ansvar. Ett starkt och 

fungerande föreningsliv främjar således medborgarnas möjligheter till deltagande, inflytande 

och delaktighet (SOU 2000:1).   

 

Rothstein instämmer i Putnams resonemang kring det sociala kapitalets betydelse men lägger 

i motsats till Putnam större vikt vid institutionernas betydelse för skapandet av det sociala 

kapitalet (Rothstein, 2003:10ff). Sammanfattningsvis är det därför rimligt att anta utifrån 

Putnams och Rothsteins resonemang att varken statsmakten (institutionerna) eller 
                                                 
7 Begreppet ”gemensamma bästa” kan i många avseenden ses som både vagt och mångtydigt. Därför är det 
viktigt att förklara vad som avses med begreppet i denna studie. ”Det gemensamma bästa” syftar i denna studie 
på ett tillstånd där den enskilde individen inser konsekvenserna av ett egoistiskt handlande och därigenom inser 
fördelarna med att samarbeta och lita på andra. 
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civilsamhället på egen hand kan skapa socialt kapital. Det behövs alltså ett samarbete mellan 

de båda och hur utvecklingen av det sociala kapitalet fortskrider beror mångt och mycket på 

hur dessa fraktioner kombineras. Ett överbryggande socialt kapital och nära samarbete mellan 

stat och civilsamhälle kan därför anses ha en avgörande betydelse för hur starkt det sociala 

kapitalet blir i samhället. Enligt Hans Zetterbergs resonemang i Civilt samhälle kontra 

offentlig sektor (1995) går det att utläsa att Sverige, enligt honom, genom åren kommit att 

socialisera mycket inom det civila samhällets traditionella uppgifter som till exempel 

barnomsorg, utbildning och äldreomsorgen (Zetterberg, 1995:79). Detta kan i mer allmänna 

termer resultera i ett beteende där ett större ansvar läggs på den offentliga sektorn vilket 

mynnar ut i att samhällets olika nätverk i form av hjälp från släktingar, vänner och grannar 

urholkas på moraliskt ansvarstagande (Zetterberg, 1995:85ff). Rothstein motsätter sig denna 

argumentation och menar att statliga insatser inte med automatik kan anses resultera i en 

minskning av det civila samhällets bärkraft (Rothstein, 2003:113f). Däremot anser han att 

problematiken finns där och att statliga insatser måste ta hänsyn till detta när verksamheten 

ska utvecklas. Är det så att de formella normer och regler som instiftas av institutionerna i 

vissa avseenden hindrar de informella normerna, som bland annat Putnam anser som viktiga 

för skapandet av socialt kapital (jfr.kap.2.2), att utvecklas?  Ett exempel som belyser denna 

problematik är volontärarbete och frågan är då hur förekomsten av volontärer kan tänkas 

påverka skapandet av socialt kapital? 

 

2.5 Kopplingen mellan volontärarbete och socialt kapital  
 

Individers vilja till att själva bidra med frivillig kraft i samhället behöver 

uppmuntras och förstärkas. Vi tror att alla människor vill göra en insats för sina 

medmänniskor. Den sociala ekonomin och frivilligsektorn har här en stor roll att 

fylla. Det behöver utvecklas fler alternativ i både privat och offentlig sektor i 

Sverige- för en bättre välfärd och ett bättre fungerande samhälle med större 

mångfald utifrån människors olika behov (Fi229:2005/06. Motion Peter 

Eriksson m.fl.).  

 

Många nyligen genomförda studier har kommit att undersöka hur sambandet ser ut mellan 

volontärarbete och skapandet av socialt kapital. I Wollenbaek och Selles studie över den 

norska befolkningen visade sig bland annat deltagandet i volontärverksamhet ha en signifikant 

inverkan för skapandet av socialt kapital. Däremot visade sig denna inverkan vara relativt 

liten, sett i förhållande till andra socioekonomiska faktorer som användes i studien 
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(Wollenbaek och Selle, 2002). Även i Whiteleys studie, som baserades på data från World 

Values Survey, kring volontärarbetets inverkan på det sociala kapitalet synliggjordes detta 

mönster (Whiteley, 1999). Slutligen visade även resultaten från Yeungs studie, baserat på data 

från den finländska befolkningen, att volontärarbete har en positiv inverkan på det sociala 

kapitalet. Däremot visade även resultaten från denna studie att effekterna av volontärarbetet, 

sett till skapandet av socialt kapital, inte är så stor (Yeung, 2004). Sammantaget indikerar 

resultaten från dessa studier att det finns ett samband mellan volontärarbete och skapandet av 

socialt kapital. Ingen av dessa studier har däremot studerat sambandet mellan volontärarbete 

inom just den offentliga sektorn och skapandet av socialt kapital. För att kunna besvara 

studiens syfte (jfr. kap. 1.1) har en rad indikatorer formats. Utformandet av dessa indikatorer 

antas i denna studie möjliggöra en operationalisering av begreppet socialt kapital och dess 

koppling till volontärverksamhet inom den offentliga sektorn.  

 

2.6 Indikatorer för skapandet av socialt kapital 

I studien har således fem indikatorer upprättats som sammantaget kan anses synliggöra 

sambandet mellan socialt kapital och volontärverksamhet. De fyra första indikatorerna ämnar 

främst, i mer allmänna termer, förklara vilka förutsättningar volontärinsatserna har för 

skapandet av socialt kapital. Syftet med den sista indikatorn avser dock mer specifikt att 

undersöka vilka effekter volontärinslag inom just den offentliga sektorn kan ha för skapandet 

av socialt kapital. Rothstein hävdar bland annat att socialt kapital refererar till två olika 

dimensioner. Den första indikatorn är kvantitativ till sin karaktär och fokuserar på antalet 

kontakter en person har.  
 

● Antalet kontakter volontärarbetarna skulle involveras i (kvantitativt). 
 

En andra mer kvalitativ dimension måste däremot även tas i beaktande för att förklara 

innebörden i det sociala kapitalet. Detta konstaterar även Coleman då han säger att det sociala 

kapitalet i form av förtroende, nätverk och sociala normer är en typ av kapital som till skillnad 

från ekonomiskt kapital ökar ju mer det används och som långsamt försvinner om det inte 

används (Coleman, 1990:315). Denna andra indikator, som är starkt kopplat till den första 

indikatorn, ämnar därför fånga upp huruvida volontärarbetet innefattar personlig kontakt 

mellan volontären och brukaren. 
 

● Insatsen (kvalitativt). 
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En annan intressant aspekt som Rothstein väljer att lyfta fram är att personer som engagerar 

sig i frivilliga organisationer rent generellt är personer som redan sen tidigare innehar en hög 

grad av socialt kapital. Han menar därför att deltagandet i frivilliga organisationer och nätverk 

givetvis är bra på många sätt, men det verkar inte öka tilliten till andra människor i samhället 

om man ser till det stora hela (Rothstein 2003:169ff). Därför innefattar denna tredje indikator 

volontärernas tidigare erfarenheter.  

 

● Tidigare erfarenheter av frivilligt arbete. 
 

Den viktigaste normen för skapandet av socialt kapital är vidare enligt Putnam 

ömsesidigheten (reciprociteten). Den fjärde indikatorn avser därför att studera ömsesidigheten 

betydelse för volontärarbetaren. Ömsesidigheten kan vara av två slag antingen ”balanserad” 

eller ”generaliserad”. Den generaliserade ömsesidigheten är emellertid den Putnam avser som 

grundläggande för det sociala kapitalet. Den generaliserade ömsesidigheten bygger dock på 

förväntningar om att tjänsten vid ett senare tillfälle ska återgäldas i någon form (Putnam, 

1996:207). Vilka motiv ligger då till grund för volontärarbetarens engagemang?  
 

● Anledningar till volontärarbete. 
 

Slutligen argumenterar Putnam för att ju mer människorna har varit involverade i frivilliga 

organisationer desto bättre fungerar demokratin. Medborgarna måste förmås att inte bara se 

till sin egen nytta utan även till helheten, till det ”gemensamma bästa”. Detta är enligt Putnam 

en förmåga som främst utvecklas i ett utbrett nät av frivilliga sammanslutningar (Putnam 

1996:7). Rothstein lägger i motsats till Putnam en större vikt vid institutionernas betydelse för 

skapandet av det sociala kapitalet (Rothstein, 2003:10ff). Effektivt samarbete för 

gemensamma mål kan bara uppstå om man litar på att de andra också väljer att samarbeta. 

När var och en litar på institutionerna har de enligt Rothstein även anledning att lita på 

varandra (Rothstein, 2003: 165ff). Därför avser denna femte indikator att studera kopplingen 

mellan förekomsten av volontärarbete och dess påverkan på de befintliga institutionerna, 

vilket främst avser sektorn för vård och omsorg. 
  
● Vilka konsekvenser kan volontärinsatser inom just den offentliga sektorn få för skapandet  

   av socialt kapital? 
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Utifrån dessa indikatorer kommer sedermera det empiriska materialet att analyseras. För 

skapandet av socialt kapital antas i studien ett frivilligt, konsekvent och aktivt deltagande 

underlätta skapandet av socialt kapital. Vidare är utgångspunkten gällande bakgrunden för 

volontärerna att skapandet av det sociala kapitalet i högre utsträckning gynnas ifall 

volontärverksamheten lyckats fånga upp grupper i samhället som inte tidigare varit 

engagerade i exempelvis föreningslivet (jfr. Kapitel 2.3). Utifrån de bakomliggande motiven 

till engagemanget antas vidare motiv för endast personlig vinning som exempelvis pengar och 

meriter hämmande för utvecklandet av socialt kapital. Osjälviska motiv av solidarisk karaktär 

som tyder på en mer generaliserad ömsesidighet anses däremot ha positiva effekter för 

skapandet av socialt kapital. Slutligen avser även en indikator beröra förhållandet mellan 

institutionerna och förekomsten av frivilligarbete. Innebär till exempel volontärverksamheten 

att individer börjar ta större ansvar inom områden som tidigare legat på staten utan att det i sin 

tur bidrar till ett minskat förtroende för myndigheterna, kan detta anses ha en positiv inverkan 

för skapandet av socialt kapital. 

 

Tabell  2 Kopplingen mellan volontärarbetet och skapandet av socialt kapital. 

Indikatorer Frågeställningar 
Svar  
(Teoretisk anknytning) 

Omfattning/Varaktighet Hur ofta engagerar sig volontären? 
(Rothstein, Putnam och 
Coleman) 

      

Insatsen Aktivt eller passivt engagemang? 
(Rothstein, Putnam och 
Coleman) 

      

Bakgrund/tidigare 
erfarenheter 

Fångar volontärverksamheten upp 
grupper som sedan tidigare varit 
engagerade eller inte? (Rothstein och Putnam)  

      
Motiv till engagemang Reciprociteten? (Putnam) 
      
Konsekvenser av 
volontärverksamhet 
inom den offentliga 
sektorn  

Positiva eller negativa effekter med 
avseende på skapandet av socialt 
kapital? (Rothstein och Putnam) 

      
 

I Tabell 2 ovan har de indikatorer som återgetts tidigare sammanställts. Givetvis ger 

positiva/negativa signaler utifrån var och en av dessa indikatorer inget entydigt svar på 

huruvida volontärarbete inom den offentliga sektorn genererar socialt kapital. De 

sammantagna effekterna där hänsyn tas till var och en av dessa indikatorer och hur de 
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eventuellt påverkar/påverkas av varandra lämnas dock till studiens avslutande del där 

resultaten och slutsatserna från studien redogörs. Det teoretiska resonemanget kring socialt 

kapital går som tidigare nämnts att applicera på en mängd olika ämnesområden utifrån en rad 

olika infallsvinklar (jfr. kap. 1.3 och 2). Detta kan både ses som en styrka med teorin men 

även utgöra en svaghet då det är svårt att göra några direkta jämförelser med tidigare studier. 

För att tydliggöra och sammanfatta det teoretiska resonemang som ligger till grund för denna 

studie behöver huvuddragen i kapitlet återges ytterligare en gång. 

 

2.7 Sammanfattning av teorin kring socialt kapital  

I denna studie kommer socialt kapital att syfta till en slags kollektiv nyttighet som uppstår och 

fångas upp via sociala kontaktnät. Tyngdpunkten i studien ligger i det individuella perspektiv 

som Putnam men även Coleman förespråkar. Hänsyn kommer även att tas till Rothsteins mera 

strukturerade och institutionella perspektiv. Detta för att, den för socialt kapital nödvändiga, 

tilliten inte bara kan skapas mellan medborgarna. Fungerande institutioner är även det en 

nödvändighet och förutsättning för skapandet av socialt kapital. Vidare utvecklar en hög grad 

av socialt kapital enkelt uttryckt medborgarnas förmåga att inte bara se till sin egen nytta utan 

även till helheten, eller närmare bestämt till det ”gemensamma bästa”.  

 

Det är ändå i sammanhanget viktigt att poängtera hur och varför socialt kapital inte alltid är av 

godo. Organisationer och nätverk som är uppbyggda för att skapa misstro mot andra 

människor i samhället kan till exempel internt uppvisa en hög grad av socialt kapital och tillit. 

Denna typ av socialt kapital genererar därmed inga positiva effekter till övriga samhället utan 

snarare tvärtom. Resultaten utifrån en rad studier som studerat sambandet mellan 

volontärarbete och skapandet av socialt kapital pekar på ett samband mellan deltagande i 

volontärarbete och socialt kapital. Däremot är effekten av volontärarbetet inte så stark då 

resultaten jämförts med övriga faktorer som kan anses påverka skapandet av socialt kapital. 

Därefter har även en rad faktorer som kan anses vara centrala för att avgöra i vilken 

utsträckning volontärarbete skapar socialt kapital inom den offentliga sektorn sammanställts. 

Här har till exempel volontärens bakomliggande motiv till engagemanget samt tidigare 

erfarenheter av volontärinsatser ansetts som centrala för att kunna uppnå studiens syfte.  
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3 

Volontärarbete inom den offentliga sektorn 
 
Då socialnämnden i Luleå antog ”äldrestrategi för Luleå kommun” (2005-06-17) innefattade 

beslutet som tidigare nämnts även en inriktning om att engagera flera aktörer i vissa delar 

inom äldreomsorgen (jfr. kap. 1). Även om möjligheterna till volontärarbete initialt endast 

kommer att innefatta äldreomsorgen deklarerade socialnämndens ordförande Leif Wikman att 

förhoppningarna är att detta projekt kommer att ge erfarenheter för utvecklande av 

volontärverksamhet inom flera områden i Luleå kommun. Detta i linje med den långsiktiga 

visionen ”Ett tillstånd då volontärverksamhet är ett begrepp bland medborgarna i Luleå 

kommun” (Intervju med Leif Wikman, 2006-03-13). Syftet med projektet innefattar bland 

annat att väcka engagemang och intresse för volontärverksamhet men även att möjliggöra för 

intresserade personer och föreningar att på ett enkelt sätt engagera sig som volontär. 

(Pedersen, 2006). För att göra detta möjligt är socialförvaltningens ambition och förhoppning 

att någon utomstående aktör förmedlar tjänsten mellan volontären och uppdragsgivaren. En 

tänkbar samarbetspart som Wikman väljer att nämna i sammanhanget är volontärbyrån som 

drivs av Forum för frivilligt socialt arbete (Internet 2). Vidare nämner han även att inspiration 

och idéer i många avseenden kan komma att tas från den volontärverksamhet som Umeå 

startat upp (Internet 3). På grund av att Luleås volontärverksamhet endast är i startgroparna 

antas det ändå vara möjligt att via volontärbyråns och Umeås volontärverksamhet skapa en 

relativt bra bild hur en volontärverksamhet rent generellt är uppbyggd men även hur Luleås 

verksamhet mer specifikt kommer att utformas.  

 

Därför kommer detta kapitel att inledas med att först redogöra för hur volontärbyråns och 

Umeås volontärverksamhet är utformad. Därutöver kommer kapitlet att återge resultaten från 

en rad undersökningar vars främsta syfte varit att besvara frågor kring vem som väljer att 

engagera sig och varför personer väljer att engagera sig som volontär. Efter detta kommer 

resultaten från intervjuerna i studien att presenteras som främst ger exempel på positiva 

effekter men även svårigheter som kan uppstå vid introduktionen av volontärer. Detta mynnar 

till sist ut i en sammanfattning av empirin som tillsammans med det teoretiska ramverket i 

kapitel 2 utgör grunden för att kunna besvara studiens syfte. Det vill säga om frivilliga 

insatser inom den offentliga sektorn kan anses ge ett likvärdigt uttryck för aktivt engagemang 

i civilsamhället som det traditionella föreningslivet och därmed i förlängningen för skapandet 

av socialt kapital.  
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3.1 Volontärbyrån och Frivilligcentralen 

Volontärbyrån startade som ett pilotprojekt på Internet 2002 med stöd av bland annat 

Stockholms Stad, för att numera drivas av Forum för frivilligt socialt arbete. Syftet med 

Volontärbyrån är att underlätta kontakten mellan volontärer och frivilligorganisationer. 

Verksamheten finansieras genom samarbeten med kommuner och företag och är därför gratis 

för både volontärer och frivilligorganisationerna. För volontären förmedlas tilltänkta 

volontärtjänster efter att den enskilde volontären via diverse val om bland annat ort, typ av 

uppdrag och omfattning erbjuds uppdrag som i möjligaste mån uppfyller de önskemål som 

angetts (Internet 2). Efter att volontären valt att se närmare på ett specifikt uppdrag ges en 

arbetsbeskrivning på det tilltänkta uppdraget (se bilaga 1). Om det eventuella uppdraget 

tilltalar den sökande sker därefter en intresseanmälan som leder till att volontären och 

uppdragsgivaren möts och går igenom de för uppdraget specifika krav och förutsättningar. 

Tillvägagångssättet för Frivilligcentralen i Umeå liknar i många avseenden Volontärbyråns, 

men där den största skillnaden ligger i att uppdragen i högre utsträckning förmedlas efter 

telefonkontakt. Frivilligcentralen har heller inte lika många uppdrag att förmedla, samt att de i 

första hand tillhandahåller uppdrag inom äldreomsorgen (intervju med Gunnel Eriksson, 

2006-04-06).  

 

3.2 Vem blir volontär och varför? 

Volontärbyrån har sedan starten 2002 fram till 2005 samlat in material som kom att ligga till 

grund för en undersökning vars syfte bland annat var att skapa sig en bild om vem den typiska 

volontären var, men även att ta reda på varför personer väljer att söka sig till denna typ av 

uppdrag. Undersökningen visade att 72 procent av volontärbyråns volontärer är mellan 15-35 

år8. Denna ålderskategori överensstämde däremot inte med åldersstrukturen för Umeås 

volontärer där en överväldigande majoritet eller cirka 85 procent av volontärerna var 60 år 

eller äldre (Verksamhetsberättelse 2006). Även i Grassmans m.fl. befolkningsundersökning 

visade sig åldern ha betydelse för att förklara skillnader i engagemang i informellt hjälparbete. 

Däremot visades dess betydelse minska då andra faktorer såsom till exempel utbildningsnivå 

och uppväxtmiljö vägdes in. En slutsats som kan dras utifrån detta är att åldern i sig inte är av 

överordnad betydelse för huruvida individer väljer att engagera sig eller inte. Snarare är det 

generationsspecifika sociala sammanhang som tillsammans med bland annat åldern avgör 

                                                 
8 En förklaring till att så pass många volontärer är mellan 15-35 år anger volontärbyrån kan vara att dess 
verksamhet är internetbaserad och tillhandahåller många olika typer av uppdrag. Även att information ges på 
förhand vad gällande uppdragets innehåll och tidsomfattning vilket verkar uppskattas av de yngre. 
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graden av engagemang. Enklare uttryckt visade resultaten från befolkningsundersökningen att 

de som hjälper andra i större utsträckning vuxit upp med föräldrar som varit engagerade i 

föreningslivet men även själva i högre utsträckning är involverade i nätverk av regelbunden 

art, än de som inte engagerar sig i informella hjälpinsatser. Därför drar Grassman slutsatsen 

att de som redan gör mycket gör mer vilket enligt henne kan förklaras av att engagemang 

inom en arena, lättare medför att man blir involverad inom nya arenor (Grassman m.fl. 

2005:49f). Vidare visade resultaten av volontärbyråns undersökning att 74 procent av 

volontärerna engagerade sig i denna typ av verksamhet för första gången via volontärbyrån. 

På frågan vad volontären ansåg sig bidra mest med svarade ungefär två av tre att 

medmänskligheten var det viktigaste de kunde bidra med. Den främsta anledningen att 

engagera sig visade sig vidare i denna undersökning vara att skaffa sig personliga 

erfarenheter. 45 procent av respondenterna såg detta som den huvudsakliga anledningen till 

deltagandet. Andra alternativ som också föranledde många att delta var att respondenterna 

ansåg att det fanns ett behov av denna typ av insatser (Volontärundersökning 2005).  

 

En annan intressant aspekt som kom fram var att 34 procent av de tillfrågade ansåg att 

samhället inte fungerar om inte var och en tar ett personligt ansvar för det samhälle vi lever i. 

Ytterligare en fråga som ställdes i undersökningen var vad volontären fått ut av att vara 

volontär. Här kom 71 procent av de tillfrågade att svara känslan av att vara behövd. Vidare 

ansåg 55 procent av de tillfrågade att de lärt sig mer om hur andra människor har det, samt att 

de fått en ökad förståelse för andras livssituation. På frågan om vilka grupper volontärerna 

helst ville hjälpa svarade 67 procent att det främst var barn och ungdomar de ville göra en 

insats för. Utöver detta kom 21 procent att ange en vilja att engagera sig i de äldres situation. 

Detta relativt svala intresse att engagera sig för de äldre var även något som framträdde i 

Grassman m.fl. befolkningsundersökning där resultaten från studien, omräknat till hela 

befolkningen, visade att totalt 19 procent av befolkningen hjälpte någon eller några personer 

som var 75 år eller äldre (Grassman m.fl. 2005:46). Slutligen kom en fråga kopplat till detta 

område i volontärbyråns undersökning att behandla vilken typ av uppdrag de helst ville 

komma att arbeta med. Här kom en majoritet av volontärerna att svara uppdrag som medförde 

en direkt kontakt med brukaren eller brukarna. Då det gällde uppdrag av mer administrativ 

karaktär såsom bokföringsarbeten var intresset betydligt svalare (Volontärundersökning 

2005). 
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3.3 Reflektioner kring volontärverksamhet inom äldreomsorgen 

I studien har fyra intervjuer genomförts för att synliggöra eventuella fördelar men även 

svårigheter och konflikter som ett införande av volontärarbete inom den offentliga sektorn 

kan medföra för skapandet av socialt kapital (se bilaga 2). Om beslutsfattarna kring 

volontärverksamheten inte tar hänsyn till eventuella oklarheter kan detta, oberoende av övriga 

förutsättningar, tänkas påverka graden av socialt kapital som skapas genom volontärarbetet.  

 

3.3.1 Inställning till volontärverksamhet 

Samtliga respondenter i studien var övervägande positivt inställda till volontärer inom 

äldreomsorgen och ansåg att volontärverksamheten skulle kunna medföra en rad positiva 

effekter. Respondent 2 menade exempelvis att volontärinslag i många avseenden kommer att 

prägla framtidens äldrevård. Ur ett samhällsperspektiv ansåg hon att denna typ av insatser 

kommer att bli ett måste för att kunna bedriva en bra äldreomsorg även i framtiden. I sitt 

arbete då Respondent 2 varit i kontakt med bland annat pensionärsföreningar och diskuterat 

vilken roll de skulle kunna få i volontärverksamheten har hon inledningsvis oftast mötts av en 

stor skepsis mot idén. Inställningen har då oftast varit att denna typ av arbete är något som 

samhället i form av kommunen ska sköta och inte överlåta åt andra. Detta anser respondenten 

i många fall bottnar i en okunskap/rädsla om den kommande verksamheten. Dessa tongångar 

är något som respondenten kommit att möta i flera av sina kontakter med politiker och 

fackföreningar men även i vissa fall av personal. Respondenten säger bland annat:  

 
”Det finns en rädsla inom vissa grupper över att volontärinsatserna ska 

komma att ta bort ”guldkanten” från den ordinarie personalens 

arbetsuppgifter” (Resp. nr.2, 2006-05-04). 

 

Respondenten menade däremot att när diskussionen väl kommit igång har oftast denna 

negativa bild förändrats, då hon fått möjlighet att förklara och informera vad som faktiskt är 

tanken med volontärverksamheten. I sina kontakter med kommuner som kommit längre i 

verksamhetsutvecklingen har de kommit att bekräfta denna inledningsvis skeptiska 

inställning till volontärer. För att verksamheten ska kunna bedrivas i den form som det är 

tänkt måste denna tröskel av misstro passeras (Resp. nr.2, 2006-05-04). De övriga 

respondenterna hade däremot inte mött några direkta invändningar mot införandet av 

volontärer då de tillsammans med personalen diskuterat frågan. Samtliga respondenter i 
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studien var alltså övervägande positivt inställda till volontärer inom äldreomsorgen, men 

vilka positiva effekter ansåg de då att volontärverksamheten skulle kunna medföra?  

 

3.3.2 Positiva effekter med volontärverksamhet 

En av respondenterna angav att förhoppningen är att volontärverksamheten ska kunna bidra 

till att liva upp tillvaron för de äldre. Framförallt för de äldre som inte har några regelbundna 

besök av anhöriga. Respondenten utvecklar detta genom att säga: 

 
”Just att bättre kunna tillgodose individuella önskemål skulle kunna bli 

en positiv effekt av volontärverksamheten. Som det ser ut idag finns 

tendenser att aktiviteter inom äldreomsorgen främst blir frågan om 

gruppaktiviteter varav risken är stor att den enskilde individen 

försvinner i mängden” (Resp. nr.1, 2006-05-04).  

 

Respondent 4 kom även hon att nämna möjligheterna för brukarna att utveckla sina personliga 

intressen utan att det inkräktar på den befintliga verksamheten. Största svårigheten med detta 

ansåg hon ligga i arbetet med att få medborgarna att vilja engagera sig som volontär. 

Respondenten såg dock en stor potentiell grupp av framtida volontärer i den del av 

personalstyrkan som idag är sjukskrivna. Även om det förmodligen kommer att innebära en 

hel del jobb med att klargöra till exempel försäkringsfrågan trodde hon att många sjukskrivna 

idag skulle finna glädje av att i någon form kunna bidra och på så sätt även få en känsla av att 

vara behövd och uppskattad (Resp. nr.4, 2006-05-05).  

 

Även Respondent 3 delade denna uppfattning men tillade att volontärverksamheten kan 

möjliggöra för personer, som inte vet hur det fungerar inom äldreomsorgen, till en större 

inblick om hur det faktiskt fungerar. Som det fungerar idag involverar sig människor i 

äldreomsorgen först då de har något personligt intresse. Denna verksamhet skulle även kunna 

bidra till att bilden av äldreomsorgen och socialförvaltningens arbete förbättras och att mer än 

bara de negativa händelserna får utrymme i media (Resp. nr.3, 2006-05-05). Respondent 2 

ville även lyfta fram att volontärarbete kan bidra till att ensamma personer får en känsla av att 

vara behövda (Resp. nr.2, 2006-05-04). Samtliga respondenter poängterade emellertid att 

implementeringen av volontärverksamheten kommer att kräva en hel del arbete och att det 

finns många problem som måste redas ut innan volontärerna kommer in i verksamheten. 
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3.3.3 Eventuella problem med volontärverksamhet  

Införandet av volontärer kommer alltså inte att gå helt friktionsfritt. Respondent 2 menade 

bland annat att volontärarbete utgör ett känsligt ämne då det i vissa fall kan förknippas med 

utnyttjande. För det första ser respondenten det som oerhört viktigt att reda ut begreppen kring 

volontärarbete inom den offentliga sektorn. Först och främst måste volontärarbetet alltid 

bedrivas på frivillig basis varav upplägget/strukturen aldrig får komma att bli sådant att 

volontären känner ett krav/tvång att fortsätta. Då respondenten varit i kontakt med personer 

som engagerat sig som volontärer anger de just att frivilligheten måste utgöra en 

grundförutsättning för att kunna bedriva verksamheten men också för att inte volontärerna ska 

försvinna på grund av att de känner sig utnyttjade (Resp. nr. 2, 2006-05-04). Största 

problemet som Respondent 1 ser är att denna typ av verksamhet inte kan utföras av befintlig 

personal. Tyvärr ser verkligheten ut som den gör och det finns inte nog med resurser och 

utrymme i en redan slimmad organisation för att sätta denna så kallade ”guldkant på tillvaron” 

för de äldre i alla lägen (Resp. nr.1, 2006-05-04). Respondent 3 anser i sin tur att den största 

utmaningen ligger i arbetet med att få medborgarna att vilja engagera sig som volontär vilket 

även Respondent 4 nämner som den största utmaningen (Resp. nr.3, 2006-05-05; Resp. nr.4, 

2006-05-05). 

 

Samtliga respondenter nämner emellertid att det måste finnas mycket klara riktlinjer och 

gemensamma normer för vad volontären får och inte får göra för att verksamheten ska 

fungera. Till exempel säger då Respondent 1:  

 
”Som jag ser det är det nödvändigt att de tilltänkta volontärerna i alla 

fall får en grundläggande introduktion för att kunna bemöta brukarna 

och förstå vilka behov och krav som ställs i det specifika fallet. Utan 

denna kan det lätt uppstå många onödiga konflikter och situationer som 

med en introduktion skulle kunna undvikas” (Resp. nr.1, 2006-05-04). 

 

Klara riktlinjer måste finnas, menade även Respondent 4 för om målet med verksamheten är 

att sätta ”guldkant” på tillvaron för de äldre får detta som sagt inte medföra att 

konsekvenserna blir att ”guldkanten” på den ordinarie personalens arbete försvinner (Resp. 

nr.4, 2006-05-05). Försäkringar och ansvarsfrågan är frågor som måste klargöras enligt 

respondenterna. Även om arbetet med att informera och övertyga de som är negativt inställda 

till verksamheten kommer att vara tidskrävande anser Respondent 2 att det är värt 
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uppoffringen. När implementeringen väl kommit så långt att man passerar tröskeln för 

missuppfattningar och förutfattade meningar kring vad volontärarbetet faktiskt är tänkt att 

handla om är respondentens bestämda uppfattning att denna utveckling kommer att vara till 

gagn för alla parter (Resp. nr.2, 2006-05-04). 

 

3.4 Resultat och sammanfattning av det empiriska underlaget i studien 

Utifrån det empiriska materialet i studien visade sig de flesta volontärer anse att 

medmänskligheten var det viktigaste de kunde erbjuda som volontär. Den främsta 

anledningen för att engagera sig visade sig vara att skaffa sig personliga erfarenheter, vilket 

främst visade sig bestå av känslan att vara behövd och en ökad förståelse för andras 

livssituation. En majoritet av volontärerna föredrog slutligen även uppdrag som medförde en 

direkt kontakt med brukaren eller brukarna.  

 

Tabell  3 Sammanfattning av de empiriska resultaten och dess koppling till indikatorerna. 
Indikatorer Frågeställningar Svar 

Omfattning/Varaktighet 
Hur ofta engagerar sig 
volontären? 

Beror på: tillgång till och 
utformning av uppdrag  

      

Insatsen 
Aktivt eller passivt 
engagemang? 

Föredrar uppdrag med 
personlig kontakt 

      

Bakgrund/tidigare 
erfarenheter 

Fångar volontärverksamheten 
upp grupper som sedan tidigare 
varit engagerade eller inte? 

Nya som volontärer men 
tillhör grupp som sedan 
tidigare är engagerade 

      

Motiv till engagemang Reciprociteten? 

Erfarenheten: behövd och 
ökad förståelse för andra 
människor 

      
Konsekvenser av 
volontärverksamhet 
inom den offentliga 
sektorn 

Positiva eller negativa effekter 
med avseende på skapandet av 
socialt kapital? 

Bättre insikt i hur 
verksamheten fungerar men 
även hur den kan utvecklas. 
Kräver dock klara riktlinjer 

      
 

I Tabell 3 ovan har huvuddragen av de empiriska resultaten sammanställts men även 

kategoriserats samman med de, för skapandet av socialt kapital, avgörande faktorerna (jfr. 

kap. 2.6). Samtliga respondenter i studien var vidare övervägande positivt inställda till 

volontärer inom äldreomsorgen och ansåg att volontärverksamheten skulle kunna medföra en 

rad positiva effekter. Inställningen att denna typ av arbete är något som samhället i form av 

kommunen ska sköta och inte överlämna på andra samt oron över att volontärinsatserna ska 
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komma att ta bort ”guldkanten” från den ordinarie personalens arbetsuppgifter, sågs mer 

bottna i en brist på kunskap som med rätt information bör kunna övervinnas. Därmed inte sagt 

att arbetet med informationen kring införandet av volontärverksamheten kommer att gå snabbt 

eller enkelt. Därför måste det, enligt samtliga respondenter, finnas mycket klara riktlinjer för 

vad volontären får och inte får göra, för att undvika en rad problem som annars kan komma 

att uppstå.  
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4 

 Volontärer - en alternativ källa för skapandet av socialt kapital? 
 
Studiens övergripande syfte var att studera om frivilliga insatser inom den offentliga sektorn 

kan anses ge ett likvärdigt uttryck för aktivt engagemang i civilsamhället som det traditionella 

föreningslivet och därmed i förlängningen för skapandet av socialt kapital. För att lyckas med 

det ämnade studien även att besvara vad socialt kapital innefattar men även hur det kan 

definieras. Utifrån det teoretiska resonemanget som förts i studien har socialt kapital kommit 

att definieras som en slags kollektiv nyttighet som uppstår via sociala kontaktnät, men som 

även är beroende av fungerande institutioner. Den mest centrala nyttan förekomsten av socialt 

kapital ansetts generera är dess förmåga att lösa eller åtminstone förklara uppkomsten av 

kollektiva problem. Enkelt uttryckt utvecklar en hög grad av socialt kapital medborgarnas 

förmåga att inte bara se till sin egen nytta utan även till helheten, eller närmare bestämt till det 

”gemensamma bästa”. Med utgångspunkt från denna definition av socialt kapital och det 

teoretiska resonemanget kring hur detta kapital skapas har sedermera en rad indikatorer 

upprättats som ansetts centrala för att kunna besvara studiens syfte.  

 

4.1 Slutsatser 

De empiriska resultaten från studien visade att volontärarbete i denna form, utifrån flera av 

indikatorerna, utgör goda förutsättningar för skapandet av socialt kapital. Denna slutsats 

baseras bland annat på att volontärverksamheten bygger på ett frivilligt engagemang utan 

ersättning och att ambitionen hos de flesta volontärer är att engagera sig i uppdrag som 

medför en direkt kontakt med brukarna. Däremot har det varit svårt att dra några direkta 

slutsatser kring omfattningen och kontinuiteten av volontärarbetet då uppdragen skiljer sig åt 

så pass mycket som de gör i form av både tid och utsträckning. I studien antogs även 

volontärens bakgrund ha en inverkan på det sociala kapitalet. Resultaten kring detta visade 

visserligen att majoriteten av volontärerna engagerade sig för första gången som volontär, 

men då tidigare studier (jfr. kap. 2.5) visat att effekterna av engagemanget, sett till just 

skapandet av socialt kapital, inte är så stora kan detta tyda på att volontärer redan sen tidigare 

innehar en hög grad av socialt kapital. Vidare visade även resultaten från studien att 

volontärerna mycket väl kan komma att fungera som en brobryggare mellan vården och den 

enskilde brukaren under förutsättningen att det finns klara riktlinjer och ges rikligt med 

information kring vad volontären får och inte får göra. Om inte detta sker finns däremot en 

överhängande risk att införandet av volontärverksamheten, med avseende för skapandet av 
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socialt kapital, får motsatt effekt då oklarheter kring de uppsatta reglerna och medföljande 

normerna kolliderar med de informella normerna i samhället som utgör en förutsättning för 

skapandet av socialt kapital. Sammantaget visar resultaten från studien att om nu deltagandet i 

den traditionella folkrörelsen minskar kan deltagandet i volontärverksamheten åtminstone 

anses som ett alternativ för att i alla fall bibehålla det starka sociala kapitalet i Sverige.  

 

4.2 Diskussion 

Sammantaget visar resultaten onekligen att volontärarbete har en positiv inverkan på det 

sociala kapitalet. En anledning till varför volontärverksamheten trots goda förutsättningar inte 

visat sig ha några direkta effekter för skapandet av socialt kapital kan alltså, vilket Rothstein 

argumenterat för, bero på att volontärerna redan sen tidigare innehar en hög grad av socialt 

kapital och att deras engagemang givetvis är bra på många sätt, men det verkar inte öka 

tilliten till andra människor i samhället om man ser till det stora hela. Denna aspekt är något 

som ytterligare förstärks av Grassmans m.fl. befolkningsstudie då de argumenterar för att 

engagemang inom en arena lättare medför att man blir involverad inom nya arenor. Detta kan 

ses som en orsak till varför engagemanget i volontärverksamhet inte påverkar graden av 

socialt kapital i den utsträckning som man skulle kunna tänka sig. Huruvida det sociala 

kapitalet skulle vara lika starkt hos dessa personer utan deras engagemang i 

volontärverksamheten går dock att ifrågasätta. Förmodligen är chanserna större att ett stort 

engagemang genererar en ökad tillit och förmåga att samarbeta än vad fallet vore utan detta 

åtagande. På grund av att volontärerna i många fall redan besitter en hög grad av socialt 

kapital blir däremot inte effekterna av deras engagemang lika omfattande som om 

volontärverksamheten skulle fånga upp de grupper i samhället som lider av en brist på socialt 

kapital.  

 

För att återknyta till engagemanget inom frivilliga sammanslutningar kanske inte effekterna 

av, i det här fallet, deltagandet i volontärverksamheten är så stora med avseende för skapandet 

av socialt kapital, men då det framkommit att det trots allt föreligger ett samband mellan de 

två måste således engagemanget anses vara positivt för det sociala kapitalet. Fokus borde 

möjligtvis inte ligga på att analysera hur mycket mer socialt kapital deltagandet i 

volontärverksamhet bidrar till utan snarare på vilka negativa dominoeffekter ett minskat 

engagemang i slutändan kan komma att få. Ett exempel som möjligtvis kan tänkas illustrera 

detta förhållande är en jämförelse mellan två personer som delar ett fritidsintresse. Skillnaden 

mellan de två ligger i att den ena har varit aktiv i många år medan den andra precis har börjat 
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utveckla sitt intresse. Givetvis besitter då den mer erfarna av de två en större kunskapsbank 

och har tillgång till ett bredare kontaktnät än den andre. Om däremot samma jämförelse görs 

ett år senare, förutsatt att de båda varit lika aktiva, är chansen stor att skillnaden mellan de två 

minskat med avseende både till kunskapsnivå som tillgång på kontakter. Detta kan förklaras 

av att den mer erfarna i högre utsträckning bibehållit sina kunskaper och kontakter medan den 

mindre erfarna på grund av just sitt utgångsläge haft möjligheten att tillgodose sig nya 

kunskaper och knyta nya kontakter. Sammanfattningsvis kan detta sägas illustrera det faktum 

att det är svårare att tillgodogöra sig de sista fem procenten än de första fem procenten av 

exempelvis ett jobb eller fritidsintresse. Däremot skulle ett minskat engagemang hos i det här 

fallet den mer erfarne medföra en minskning av kunskapsnivån och tillgången till det sociala 

kontaktnätet. Detta kan i sin tur förklaras av det faktum som bland annat Coleman 

argumenterar för genom att visa på hur socialt kapital till skillnad från andra typer av kapital 

ökar ju mer det används men långsamt försvinner om det inte används.  

 

En av respondenterna i studien nämnde att den största utmaningen med volontärverksamheten 

blir att rekrytera just volontärer. Även om ett flertal volontärer ansåg att samhället inte 

fungerar om inte var och en tar ett personligt ansvar för det samhälle vi lever i, måste man 

inse att Sverige under en lång tid kommit att bedriva en omfattande välfärdspolitik. Det är inte 

orimligt att detta inom vissa områden resulterat i ett beteende där ett allt större ansvar lagts på 

den offentliga sektorn. Enligt Zetterberg har det i sin tur medfört att samhällets olika nätverk i 

form av hjälp från släktingar, vänner och grannar i vissa avseenden urholkats på moraliskt 

ansvarstagande. Den största utmaningen blir nog just arbetet att förmå medborgarna att 

engagera sig som volontär utan tvång eller krav. För att volontärverksamheten ska fungera 

som det är tänkt måste den grundas på ett frivilligt engagemang och vägen dit går idag via 

tydlig information, klara riktlinjer samt att verksamheten i förlängningen kan erbjuda en rad 

olika typer av uppdrag för att bredda målgruppen av volontärer. På grund av att politikerna är 

de som definierar den bortre gränsen för vilka typer av uppdrag som volontärer ska få 

möjligheten att utföra är det viktigt att en tydlig gräns hela tiden bibehålls kring volontärens 

roll och uppgift inom den offentliga sektorn. Risken är annars stor att de positiva effekterna 

verksamheten kan medföra med avseende till skapandet av socialt kapital försvinner på grund 

av den gråzon som annars lätt kan uppstå. Med gråzon avses i detta sammanhang en situation 

där ingen vet vilka regler och normer som gäller. 
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Varför är det då så viktigt att i alla fall bibehålla nivån av socialt kapital i samhället? 

Förekomsten av socialt kapital bidrar som tidigare nämnts till att lösa kollektiva problem. 

Givetvis kan det ses som heroiskt och modigt att kämpa för en gemensam sak men kampen 

kan i verkligheten te sig relativt meningslös om ingen annan också ställer upp. Varför skulle 

till exempel den enskilde individen vara miljömedveten och inta en återhållsam inställning 

gentemot miljön och på så sätt kämpa för en hållbar utveckling om känslan är att alla andra 

åker snålskjuts på dennes bekostnad? Varför skulle vi vidare betala skatt om vi trodde att alla 

andra arbetade svart men ändå hade möjligheten att åtnjuta förtjänsterna av de tjänster som 

betalats via skattesedeln? Dessa resonemang florerar givetvis redan idag runt om i samhället 

men tillgången till det sociala kapitalet kan i många avseenden ses som den kraft som 

motverkar denna samhällsutveckling. Därför måste det även i framtiden finnas en grundsyn 

hos medborgarna som bygger på en ömsesidig tillit.  

 

Utgångspunkten måste vara att om andra befann sig i min situation skulle de också ha agerat 

för det kollektivas bästa vilket endast kan nås via tillgången på socialt kapital. För att 

åstadkomma detta måste samhället hela tiden agera och verka för att utveckla och finna nya 

forum för skapandet av socialt kapital. På grund av att skapandet av socialt kapital även 

kräver att det finns effektiva och fungerande institutioner är det intressant att just synliggöra 

eventuella kopplingar mellan introducerandet av volontärer och den offentliga sektorn. 

Volontärerna inom just offentliga sektorn har möjligheten att förstärka förutsättningarna för 

skapandet av socialt kapital både utifrån individnivå, men även som ett medel för att förbättra 

och utveckla de av samhället skapade institutionerna.  Volontärverksamheten är alltså 

intressant på grund av dess möjlighet att öppna dörren för ett utökat samarbete mellan statliga 

institutioner och medborgarna de är tänkt att agera och verka för. Om man lyckas undvika och 

besvara alla de oklarheter som finns kring verksamheten (jfr. Kapitel 3.3) kan det bidra till att 

fokus flyttas från vad samhället kan göra för mig till vad jag och andra kan göra för det 

samhälle som vi alla lever i. 

 

Vidare kan en möjlig orsak till varför många individer väljer att vända det traditionella 

föreningslivet ryggen i många anseenden kopplas samman med en nackdel förknippat med 

socialt kapital. Nämligen att personer som har en hög grad av socialt kapital kan komma att 

utsättas för allt större påtryckningar av andra i nätverket att involvera sig ytterligare i 

verksamheten. I dagens samhälle där allt fler i många lägen kan känna att timmarna på dygnet 

inte riktigt räcker till, men där viljan att hjälpa till i någon form ändå finns där, kan 
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volontärverksamheten med sina klara riktlinjer te sig som ett välkommet alternativ. Slutligen 

kan då även sägas att om volontärverksamheten även lyckas vända sig till grupper som inte 

tidigare valt att engagera sig i till exempel föreningslivet skulle givetvis effekterna med 

avseende på skapandet av socialt kapital visa sig förändras radikalt. Hur detta eventuellt 

skulle kunna gå till sträcker sig däremot utanför syftet med denna studie men lämnar 

onekligen utrymme för intressanta frågeställningar som kommande studier eventuellt kan 

komma att besvara.   
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Bilaga 1 Exempel på hur en uppdragsbeskrivning kan se ut hos Volontärbyrån 

Taget från Volontärbyråns hemsida; 2006-03-13. 

Besök ensamma äldre människor ! 
Organisation: Röda Korset i Karlskrona 
 
Information om uppdraget 
 

Beskrivning av uppdraget/uppgifterna: 
Besöksverksamheten i Karlskrona erbjuder hjälp till främst äldre som bor i någon form av 
gruppboende, servicehus eller i eget boende. Du är en medmänniska som gärna vill berika Din 
egen som den äldres vardag/tillvaro. Det kan röra sig om en pratstund över en kopp kaffe, en 
promenad eller kanske läsa en tidning eller en bok.  
 
När och var ska uppdraget utföras: 
Du får delta i ett introduktionssamtal där vi bl a tar upp de riktlinjer som gäller för 
frivilligarbete inom Röda Korset. Därefter presenteras Du för någon äldre som vill ha besök, 
som vi i Besöksverksamheten redan har träffat. Vi ser både till besökarens som den äldres 
behov. Om kemin stämmer kommer Ni tillsammans överens om hur besöken ska utformas.  
 
Specifika krav eller annan information: 
Du som är ung, medelålders, senior, flerspråkig, man eller kvinna, och har social kompetens 
och gärna vill höja livskvaliteten för en ensam äldre person är välkommen att bli besökare hos 
oss. Som besökare kan Du också välja att delta eller hålla i olika aktiviteter på något 
äldreboende, tex bingo, läsecirkel etc. Tystnadsplikt och referenser krävs. Du är försäkrad och 
erhåller personbevis av oss.  
Som godkänd besökare erbjuds Du utbildning i Rödakorskunskap, Första 
Hjälpen/Hjärtlungräddning, Frivilligt Socialt arbete, Hemsäkerhet etc. Dessutom har 
Besöksgruppen regelbundna träffar samt gemensamma aktiviteter och utfärder med de äldre.  
 
Kommun som uppdraget ska utföras i: 
Karlskrona 
 
Minimiåtagande: 
Minst en timme i veckan per besök eller efter överenskommelse.  
 
Tid på dygnet: 
Förmiddagar, Eftermiddagar, Kvällar, Helger 
 
Område:  Äldre, Kvinnor, Invandrare/flyktingar, Barn & ungdomar 
 
Uppgifter:  Besöksverksamhet/väntjänst 
 
Uppdragstyp:  Kontinuerligt uppdrag 
 
 
 

 

 



 

Bilaga 2 Val av intervjumetod och frågeformulär till intervjuerna 

I studien genomfördes fyra intervjuer som ett komplement till det övriga mer kvantitativa 

materialet i undersökningen. Utifrån tidigare undersökningar har det varit möjligt att i mer 

allmänna termer förklara vilka förutsättningar volontärinsatserna har för skapandet av socialt 

kapital baserat på det teoretiska ramverket. Intervjuerna har däremot även gjort det möjligt att 

undersöka och exemplifiera vilka effekter volontärinslag inom just den offentliga sektorn kan 

ha för skapandet av socialt kapital.  Resultaten från dessa intervjuer ämnade således främst 

fungera som ett medel för att synliggöra eventuella fördelar men även svårigheter och 

konflikter som ett införande av volontärarbete inom just den offentliga sektorn kan medföra 

för skapandet av socialt kapital. Intervjuerna varade mellan 15-20 minuter. På grund av att 

intervjuerna var semi-strukturerade till sin karaktär kom svaren under intervjuerna i många 

fall att resultera i andra frågor än den som ursprungligen ställdes. Förutom att en kontroll 

gjordes i slutet av varje intervju som en försäkring på att samtliga aspekter diskuterats, 

spelades alla intervjuer in för att relevanta synpunkter inte skulle falla bort vid 

sammanställandet. Nedan visas de frågor som utgjort hållpunkterna under intervjuerna:  

 

● Vilken är din spontana reaktion kring volontärarbete inom, nu i första hand, 

äldreomsorgen? 

 

● Kan du utveckla varför du är positivt/negativt inställd till volontärarbete? 

 

● Varför tror du andra kan vara positivt/negativt inställda till volontärarbete? 

 

● Vilka eventuella fördelar ser du med volontärverksamhet inom den offentliga 

sektorn? 

 

● Vilka eventuella nackdelar ser du med volontärverksamhet inom den offentliga 

sektorn? 

 

 
 
 




