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Förord 
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min handledare Daniel Larsson som med tålamod, uppmuntran och idéer hjälpt mig behålla 

intresset och styrt uppsatsen i rätt riktning.   
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Abstract 

Att vara ideellt engagerad ses av många som en faktor som leder till positiva effekter för 

individer. Problemet med detta resonemang är att de flesta som engagerar sig aktivt även är de 

som redan har dessa fördelaktiga egenskaper. Frågan är därför om det är en kausal effekt eller 

en stark korrelation som lett till bilden av att ideellt engagemang är positivt för individers 

livsstandard. Syftet med denna uppsats är att undersöka om ett aktivt engagemang inom ideella 

organisationer i sig ger effekter hos individerna. Studien görs med utgång från hypotesen att 

socialt kapital skapas inom grupper av aktivt ideellt engagerade medlemmar och att detta i sin 

tur leder till positiva yttringar hos individen. Undersökningen sker genom en kvantitativ 

longitudinell studie som använder sig av propensity score matching för att uppskatta den 

kausala effekten aktivt engagemang kan ha. Studiens resultat indikerar att ingen statistisk 

signifikant skillnad existerar mellan en person som varit aktiv i en ideell organisation och en 

person som ej varit det, vilket tyder på att det aktiva engagemanget inom en ideell organisation i 

sig inte ger någon effekt. Dessa resultat förkastar därmed hypotesen att aktivt engagemang inom 

ideella organisationer i sig leder till positiva effekter genom det sociala kapital som skaffas 

inom denna form av nätverk.   

Keywords: socialt kapital, sociala nätverk, ideellt organiserande, civilsamhället, propensity 

score matchning.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats kommer behandla den uppfattning som finns om att ett aktivt 

engagemang inom den ideella verksamheten kan skapa tillgångar för individen. Dessa 

tillgångar anses främst ha sitt ursprung i det sociala kapitalet som uppstår inom denna 

form av verksamhet (se bl.a. Putnam 2006). Socialt kapital anses i sin tur kunna leda till 

diverse positiva effekter; såsom bättre hälsa, högre inkomst, hjälp till att skaffa 

lönearbete etc. (se Putnam 2006; se Portes 1998). Att vara ideellt engagerad i en 

förening har därför setts som närmast en språngbräda in i samhället, inte minst för 

exkluderade grupper (se Olsson 2006). Är det på detta vis, bör man i än större 

utsträckning se över de ideella organisationernas utformning; bland annat sätten på vilka 

de rekryterar nya medlemmar och deras förankring i samhället, men även vilka deras 

medlemmar är och hur deras livsvillkor ter sig. Ideella organisationer blir i det fallet en 

samhällsangelägenhet liksom ett sätt för enskilda individer att investera i något som kan 

leda till en förbättrad livsstandard. 

Problemet med detta resonemang är att idag är det de som redan har framgång inom 

flera områden som utgör majoriteten av de aktiva medlemmarna inom ideella 

organisationer (Olsson et al 2005; SCB 2003a). Det är således osäkert huruvida det 

finns ett kausalt samband, dvs. att aktivt deltagande i föreningslivet leder till positiva 

effekter i sig. Det kan vara så att det endast handlar om en korrelation mellan en viss 

livsstil, eller livssituation, och ett aktivt medlemskap. Om så är fallet, att aktivt ideellt 

engagemang i sig leder till positiva effekter och att möjligheterna till att aktivera sig på 

detta vis grundar sig i ojämlika förutsättningar, kan detta ses som en bidragande del till 

ökade samhällsklyftor.  

Det finns de som menar att betydelsen av aktivt ideellt engagemang och medlemskap 

glorifieras (se bl.a. Rothstein 1998). Möjligheten finns att det sociala kapitalet inom 

ideella organisationer varken gör från eller till gällande individers livssituation och att 

det istället är andra faktorer som påverkar, exempelvis något som ligger i de aktivas 

personlighet eller det sociala kapital de skaffar genom övriga nätverk.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om ett aktivt engagemang inom ideella 

organisationer generellt ger positiv kausal effekt på individens livsstandard. I detta 

arbete mäts livsstandard genom faktorerna hälsa, inkomstgrad, att ha någon form av 

lönearbete, samt social isolering. Det sociala kapitalets teoretiska ramverk ligger som 

grund till förståelsen av hur effekterna kan uppstå i och med ett ideellt organiserande. 

Ovan nämnda indikationer för god livsstandard uppmärksammas även i litteratur om 

socialt kapital som eventuella effekter av detta. Hypotesen som uppsatsen utgår ifrån är 

att socialt kapital skapas i relationerna som uppstår inom ideella organisationer och att 

detta i sin tur leder till dessa positiva effekter på individens livsstandard.  

Det sociala kapitalet som ingår i denna studie är det kopplat till det som skapas och 

ackumuleras inom föreningslivet. Studien använder sig därmed av en operationalisering 

av socialt kapital och mäter endast en del av det. Exempel på övrigt socialt kapital kan 

vara familjebundet socialt kapital samt det förbundet med grannar och arbetskamrater.  

2. Tidigare forskning 

Nedan följer en beskrivning över hur den ideella verksamheten i Sverige har utvecklats 

de senaste åren, vilka som engagerar sig aktivt, samt problem som uppmärksammats 

inom området. Därefter redovisas forskning som undersökt om effekter uppstår hos 

individer då de är aktivt engagerade inom ideell verksamhet, och i så fall vilka. 

Avslutningsvis diskuteras kritiken och de luckor som existerar inom forskningsområdet. 

2.1 Kartläggning av den svenska ideella verksamheten 

   2.1.1 Föreningslivets utveckling – solidariteten eroderar? 

SCB (2003b:8) redovisade att i början av 2000-talet var det 42 % av befolkningen (de 

mellan 16 och 84 år) som ansågs vara aktiva föreningsmedlemmar. Resultatet indikerar 

att antalet aktiva medlemmar minskat sedan början av 1990-talet med 6 procentenheter 

(SCB 2003a). Nämnda rapport pekar även mot att tillhörighetskänslan till ideella 

organisationer försvunnit alltmer hos medlemmar. Detta är i kontrast till den mer 

positiva syn Rothstein (2003:130) visar då han lyfter fram att det i ”SOM-

undersökningarna […] från 1986 till 2001 syns ingen minskning i antalet människor 
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som säger sig vara aktiva i föreningar. Tvärtom tycks det vara fråga om en liten ökning 

av den procentandel människor som har någon slags uppgift i föreningar”. 

Vidare visar en rapport presenterad av Olsson et al (2005) att engagemanget inom 

frivilliga organisationer har varit stabilt mellan 1992-2005, men att det skett en 

minskning av ”medlemskap, deltagande och förtroendeuppdrag i föreningar” samt en 

ökning i antal timmar de aktiva lägger ner på föreningsarbetet (Olsson et al 2005:17,19; 

Olsson 2006). Nämnda undersökning redovisar även att en kraftig minskning av aktiva 

skett bland unga (åldrar 16-29) mellan 1998 och 2005. I en jämförelse med SCBs 

rapport (2003a, 2003b:14) ges stöd till detta resultat. SCB:s rapport visar även att i 

åldrarna 16-24 var det år 2000 mellan 18-19 procent som svarade att de ville aktivera 

sig (mera) inom en ideell organisation.
1
 Detta innebär att det inom denna åldersgrupp 

återfanns den största procentenheten av individer som önskade vara mer aktiva (SCB 

2003a:44).  

Att skillnader existerar mellan undersökningarna kan bero på flera faktorer. Exempelvis 

kan definitionerna av vad som är en ideell organisation och vad som utgör att en person 

är aktivt engagerad skilja sig. De motstridiga resultaten visar en komplex bild av 

utvecklingen som kan göra det problematiskt att bl.a. förstå om, och hur, det skett en 

förändring i förhållningssättet de aktiva medlemmarna har till denna verksamhet. Det 

försvårar även för forskningen i ämnet om undersökningar utförs baserade på skilda 

definitioner eller liknande. Det som kan konstateras är att intresset för denna form av 

verksamhet fortfarande är högst aktuell både bland forskare och hos befolkningen.  

   2.1.2 Vilka engagerar sig? 

Studier visar att de aktivt engagerade inom ideella organisationer är i störst utsträckning 

de med hög utbildning, hög inkomst, befinner sig i medelåldern, har ett förvärvsarbete 

(främst heltid), har svensk etnisk bakgrund, samt är förälder eller lever med barn 

(Olsson et al 2005; SCB 2003a). Somliga av dessa faktorer samvarierar dock med 

varandra, vilket gör att viss försiktighet krävs vid uttalanden om att en enskild faktor 

påverkar sannolikheten för att vara aktiv i en ideell förening.  

                                                           
1
 Frågan ställdes till både de som var aktiva och de som ej engagerade sig.  
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Vidare visar studier att socialisationsfaktorn har stor betydelse för om man är aktivt 

engagerad eller inte (Olsson et al 2005:28; Stolle 2001). De som har föräldrar som varit 

eller är aktiva i förening/föreningar blir det själva i större utsträckning i jämförelse med 

de som inte haft föräldrar som aktiverat sig.  

Det finns somliga skillnader mellan könen, och även regioner, gällande om man väljer 

att tillhöra en ideell förening/organisation, om man väljer att vara aktiv, samt vilken typ 

av förening det är (Olsson et al 2005; SCB 2003a). Dessa skillnader är komplicerade på 

så vis att övriga förutsättningar (exempelvis ålder, anställningsform, familjetyp och 

befolkningsmängd i närsamhället) tillsammans påverkar dessa faktorer. Kortfattat och 

förenklat är det generellt vanligare att män engagerar sig (ca 43 % mellan 16-84 år) än 

kvinnor (ca 38 % mellan 16-84 år) och att befolkningen i Sveriges storstadsregioner är i 

mindre grad aktiva i någon form av ideell verksamhet än övriga Sveriges befolkning 

(SCB 2003a; prop. 2009).  

  2.1.3 Upplevd problematik kring det ideella föreningslivets utveckling 

Utvecklingen av ideella organisationer har skapat diskussioner bland författare, 

utredare, aktiva inom civilsamhället och politiker. De finner problem med bland annat 

att antalet aktiva unga minskar och söker förklaringar och lösningar för detta (se 

Rapport från folkrörelseforumet 2007:10; SOU 2007; Prop. 2009; Olsson et al 2005).
2
   

Att den ideella verksamheten förändrats i den riktning den gjort (mot nedgång och en ny 

form av verksamhet, nämligen volontärarbete utan medlemskap, där de aktiva tar 

mindre ansvar för föreningen i stort) menar många forskare är korrelerat med att det 

sociala kapitalet eroderar på samhällsnivå (se Amnå 1995; Putnam 2006). 

Olsson et al (2005) menar att det faktum att det är de som redan är inkluderade i 

samhället som är aktivt engagerade i ideella organisationer visar hur en ökad 

polarisering inom civilsamhället vuxit fram.
3
 De anser dock att ett aktivt engagemang 

inom föreningslivet inte kan fungera som en räddning för de som redan befinner sig 

utanför samhället. Men att det ”finns en uppenbar risk för att vissa grupper hamnar i ett 

eroderande socialt medborgarskap, där en brist på tillhörighet förstärker en annan och 

                                                           
2
 Att det ses som problem grundar sig främst i synen att civilsamhället är en drivande kraft för samhällets 

välfärd, demokrati och social tillit.   
3
 Då de talar om de som är inkluderade i samhället menas de som exempelvis innehar en högre grad av 

utbildning, och/eller högre grad av inkomst, ett tryggt och rikt socialt kontaktnät etc.  
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där den begränsade tillgången till sociala arenor inte ger samma möjligheter som andra 

får” (Olsson 2006:13; jmf med studien av Halleröd och Larsson (2008) om social 

exkludering i Sverige som visar att sociala problem ofta korrelerar). I 

Folkrörelsepropositionen (2009:109) lyfts nämnda problematik fram med tillägget att 

ideellt engagemang kan ses som en ”indikator för social etablering mer generellt” men 

att det inte är ett problem för de som väljer att inte engagera sig aktivt, förutsatt att dessa 

inte befinner sig utanför samhället i ytterligare avseenden. Om så är fallet anses det 

utgöra ett problem och förutsättningar för involvering, och eventuell diskriminering, 

inom ideellt engagemang bör utredas (Ibid.).  

2.2 Den ideella verksamhetens effekter på individen 

I undersökningar om motiven bakom varför individer är aktiva, samt vilken syn 

Sveriges befolkning har på frivilligt arbetes betydelse, är det värderingar, personlig 

utveckling, identitet och kamratskap som befinner sig högst upp på listan tillsammans 

med viljan att vara delaktig och aktiv i ett demokratiskt samhälle. Mer ”rationella” 

motiv, på både individ- och samhällsnivå, såsom karriärskapande och som ett sätt att 

stödja staten där dess resurser inte räcker till ligger lägre ner på listan (Habermann 

2001; Jeppsson Grassman 1998:140ff; Jeppsson Grassman & Svedberg 1995:111; se 

även Bourdieu 1995). Motiven verkar överensstämma med de effekter studier hittat att 

aktivt engagemang kan leda till, vilka presenteras nedan. 

Majoriteten av tidigare studier menar att den största effekten av att vara aktiv inom 

denna form av organisation är att det ger en känsla av gemenskap och att man skaffar 

sig en social identitet. Till och med att det kan ge en mening med livet. Men även att 

man utvecklar sociala nätverk (i vilka socialt kapital anses befinnas) – vilket i sin tur 

kan leda till både ekonomisk vinning i form av lönearbete som skaffas genom nätverket 

och social vinning i form av en ny och bredare bekantskapskrets (Putnam 2006:121f; se 

Starrin 2011; Meeuwisse & Sunesson 1998). Putnam är måhända den främsta 

förespråkaren för att det handlar om en kausal verkan. Han menar att det främst är i den 

ideella verksamheten som socialt kapital skapas och därmed kan individerna skaffa sig 

dessa positiva egenskaper. Att ideellt engagemang kan skapa en mening med livet och 

social identitet är något även andra författare närmar sig. Starrin (2011:99) beskriver att 

vara del i något med andra ger en känsla av välbefinnande, och att ”[d]et handlar inte 
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enbart om självuppoffring eller starka solidariska band till andra, utan om att göra en 

insats för andra som ger återklang i glädje, stolthet och självförtroende hos individen.” 

De empiriska bevisen är dock svaga för att ideellt aktivt engagemang i organisationer i 

sig skulle ha positiv effekt på individer. Brehm och Rahn (1997) visar med sin studie att 

det existerar en stark korrelation mellan ideellt engagemang och social tillit. De menar 

att detta stödjer tesen om att socialt kapital som skaffas inom ideella organisationer har 

positiva effekter då effekten ideellt engagemang har på social tillit var starkare än vice 

versa. Stolles (1998) studie om kopplingen mellan ideellt engagemang och social tillit 

på individnivå stödjer dessa resultat. Vidare visar Stolles studie att individers sociala 

tillit stärks främst inom de organisationer där svagare band mellan individerna existerar.  

Social tillit i sin tur kan leda till övriga positiva effekter såsom större benägenhet till att 

rösta i val och känna tillit till landets politiker (Brehm & Rahn 1997:1017). Studien 

visar även att ökat ideellt engagemang åtföljs av lägre tillit till staten (Brehm & Rahn 

1997:1015).   

Som nämnts ovan finns resultat som visar att en stark korrelation existerar mellan ett 

”rikt” liv och ideellt engagemang men det är få studier som visar att ett kausalt samband 

existerar. Det efterfrågas därför fler studier på mikronivå som undersöker huruvida en 

sådan förmodad effekt hos de som engagerar sig existerar. Vidare efterfrågas även en 

teoretisk ansats om hur ”de sociala mekanismerna på individnivå skall förstås och 

förklaras”, för att kunna visa på att ett kausalt samband existerar (Rothstein 2003:169; 

Stolle 2001).  

I en studie gjord av Stolle (2001) undersöktes frågan om aktivt engagemang inom ideell 

verksamhet leder till effekter hos individerna. Undersökningen jämförde nyblivna aktiva 

medlemmar med de som varit aktiva under en längre tid. Resultaten pekade mot att 

skillnaderna var näst intill obefintliga gällande social tillit, tillit till gruppen och sociala 

mönster utanför gruppen (med mindre undantag) (Stolle 2001:227). Stolle (2001:233) 

menar, baserat på resultaten från sin studie, att effekten ideella organisationer har på 

sina aktiva medlemmar är svag. Det är snarare ett forum för de aktiva att utvecklas 

inom, genom att de lär sig nya saker och skapar nya kontakter. Att den ideella 

verksamheten enligt Stolle fungerar som en plats för utveckling men inte har någon 

effekt på individerna över tid visar en motstridighet som kräver ytterligare studier. 
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2.3 Vad som saknas inom forskningen kring ideellt engagemangs 

effekt och koppling till socialt kapital 

Ideella organisationer och deras betydelse för det svenska samhället har studerats och 

diskuterats allt mer de senaste åren.
4
 Likaså dess koppling till socialt kapital. Kanske 

speciellt sedan Putnam (1993,1995) uppmärksammades kring mitten av 1990-talet för 

sin tes att det är främst genom föreningslivet som socialt kapital skapas och ett lands 

demokrati förstärks. Han menade även att det är positivt för individerna att engagera 

sig. Putnams studie är emellertid på en aggregerad nivå och det finns flera aspekter 

inom forskningsområdets mikronivå som är i behov av vidare studier, exempelvis 

huruvida individen påverkas av att vara engagerad och hur de effekterna ter sig.  

I Sverige har utredningar i ämnet varit fokuserade på ideella organisationers betydelse 

på makronivå, nämligen dess effekt på demokratin och välfärden i landet. Bland annat 

har utredningar utgått ifrån att demokratins brister sitter i ett inte alltför aktivt ideellt 

engagemang hos medborgarna (se Rothstein 2003:75; Prop. 2009; SOU 2007). Tidigare 

studier som undersöker det aktiva engagemangets betydelse på individnivå är dock 

fåtaliga och tämligen endimensionella. De tar i de flesta fall inte hänsyn till hur det över 

tid kan påverka individerna av att vara organiserade. Istället har det fokuserats på att 

jämföra de aktiva individernas livssituation med den hos de som inte är det, eller precis 

blivit aktiva. Detta innebär att det är korrelationer som undersökts och inte en eventuell 

kausal verkan. Dessa undersökningar bortser på så vis från problematiseringen kring det 

aktiva engagemangets del i påverkandet av individens livssituation eftersom det kräver 

en longitudinell studie med en experimentell ansats. 

Uppsatsens studie utförs med en önskan att bidra med kunskap till detta område för att 

fylla några av de luckor som finns angående vilken betydelse ideella organisationer kan 

ha för de aktiva medlemmarna över tid. Detta är viktigt att undersöka då det kan 

innebära att ideellt engagemang är en bidragande faktor till ökande samhällsklyftor (se 

Håkansson 2011; Olsson et al 2005). Om fallet är så att aktivt engagemang inom detta 

område har positiv verkan på individernas livssituation bör detta diskuteras i anknytning 

till polariseringsprocesser. Detta skulle även innebära att individer kan i det sociala 

                                                           
4
 För mer omfattande redovisning av det ökade intresset se Rothstein 2003:76ff och Rønning & Starrin 

2011:24. 
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kapitalet som existerar inom ideella föreningar/organisationer finna hjälpmedel till att 

förbättra sin livsstandard.   

Som nämnts tidigare i texten har kritik riktats mot kopplingen ideella organisationer och 

socialt kapital samt dess faktiska betydelse för individer. Rothstein (2003:168f) och 

Stolle (2001) exempelvis menar att det kausala sambandet mellan aktivt engagemang 

inom ideell verksamhet och positiva egenskaper hos individen inte gått att empiriskt 

bevisa. Inte heller anser de att en teori som skulle kunna förklara detta samband 

existerar.  

3. Teori 

Denna uppsats lyfter fram socialt kapital som kopplingen mellan att vara ideellt 

organiserad och dess eventuella effekter på individen. Följande del kommer behandla 

teorier som stödjer tesen att socialt kapital skapas inom ideella organisationer samt att 

detta fenomen i sin tur ger positiva effekter. Avsnittet avslutas med kritik mot dessa 

påståenden bland annat i form av de negativa aspekterna av socialt kapital. 

3.1 Definition av socialt kapital 

Socialt kapital är ofta problematiskt att definiera och mäta. Forskare definierar det på 

skilda sätt och har olika syn på dess betydelse. Problematik tillkommer då det existerar 

en oklar gräns mellan vad författare menar att socialt kapital faktiskt är och vad som är 

dess effekt (se Håkansson 2011:50ff). Håkansson (2011:50) menar exempelvis att 

Putnams definition av socialt kapital blandar effekter såsom tillit med själva relationen i 

sig. Vidare betonar Portes (1998:6) vikten av att även särskilja mellan de som skaffar 

sig socialt kapital, de som erbjuder resurserna som finns i det sociala kapitalet, samt 

resurserna i sig; något han menar ofta saknas i diskussioner om socialt kapital.  

Bourdieus definition av socialt kapital är måhända den mest användbara och 

okomplicerade då han beskriver det som ”the aggregate of the actual or potential 

resources which are linked to possession of durable network of more or less 

institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition” (citerad av Portes 

1998:3). Med detta innebär det att socialt kapital är kopplat till relationerna i sig och att 

det är där värdet ligger som kan omformas till en tillgång. 
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Man kan tänka sig att utformningen och användningen av socialt kapital skiljer sig 

mellan individer, och även mellan forum. Möjligtvis kan exempelvis antalet individer 

och deras personligheter inom nätverket påverka hur det sociala kapitalet formas. 

Somliga relationer är inte av betydelse exempelvis gällande en framtida anställning men 

kan vara av större vikt då man är i behov av emotionellt stöd eller en hjälpande hand i 

vardagsbestyr. Denna uppsats utgår från, och fokuserar på, att det är inom ett socialt 

nätverk som socialt kapital skaffas, ackumuleras och omformas. Det kan ses som ett 

utbyte av gåvor man ger varandra inom nätverket men är samtidigt något man måste 

investera i. 

3.2 Skapas socialt kapital inom den ideella verksamheten? 

Både Bourdieu och Putnam talar om socialt kapital som en nödvändig resurs att inneha 

för individer och något som skapas genom sociala relationer. Putnam är mer inriktad på 

det sociala kapitalets innebörd för samhället än för individerna. Hans teori är ändock av 

betydelse för denna uppsats då han är en av de främsta förespråkarna för att det främst 

är inom frivilliga organisationer som socialt kapital skapas. Han menar, likt Bourdieu, 

att detta beror på känslan av tillhörighet, den gemenskap, och de band som formas inom 

dessa organisationer (Putnam 2006:121f).  

Ovanstående faktorer anses inte existera på samma vis i exempelvis en arbetsmiljö. På 

sådana platser förekommer ofta en annan form av hierarki och individerna är bundna till 

sina uppgifter och till varandra under andra förutsättningar (Putnam 2006; se Håkansson 

2011). Det är även vanligt att de anställda på en arbetsplats har liknande 

socioekonomisk bakgrund och utbildning, och detta menar forskare är ett mindre bra 

underlag för att ett positivt socialt kapital ska kunna formas (se Rothstein 2003:111; 

Putnam 2006; se Håkansson 2011). Istället skulle förmodligen inbundet socialt kapital 

skapas, vilket formas när individerna inom nätverket är ”lika”. Denna form av socialt 

kapital skulle i sin tur kunna skapa en stark isolationseffekt och exkludera individer 

istället för att bredda nätverket (se Crisp & Turner 2010:212-235).  

Putnam (2006) menar att inom ideella organisationer finns möjligheterna till att skapa 

ett överbryggande socialt kapital, vilket anses vara en tillgång för både individ och 

samhälle, och innebär motsatsen till inbundet socialt kapital. Denna form av socialt 

kapital skapar kontakter och erbjuder nya erfarenheter i och med att det överbryggar 
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exempelvis sociala, ekonomiska, etniska, och åldersmässiga gränser som det annars inte 

ges utrymme till.
5
 Vidare finns det studier som stödjer att det är den överbryggande 

formen av socialt kapital som är av betydelse för att en individs sociala och ekonomiska 

marknader ska kunna utökas och ge positivt resultat (se Håkansson 2011:56f).  

Bourdieu talar om socialt kapital som skapat genom sociala interaktioner och relationer 

likt de som finns inom ideella organisationer (se Håkansson 2011). Han poängterar 

emellertid även att värdet på kapitalet beror på nätverket individen ingår i; ju mer 

kapital (socialt, ekonomisk och kulturellt) nätverket har totalt, desto mer har de enskilda 

individerna (Bourdieu 1995; se även Håkansson 2011:54). Är en individ medlem i ett 

nätverk där andra individer, eller organisationen i sig, besitter ett visst socialt kapital 

färgar det av sig på individen. Detta skulle kunna innebära att en person skaffar sig ett 

gott socialt kapital enbart genom att tillhöra en grupp med högt anseende och/eller goda 

kontakter. Genom att bli en aktiv medlem inom en ideell organisation kan man därmed 

rent teoretiskt skaffa sig ett rikt socialt kapital (en form av socialt kapital som eventuellt 

inte individer som inte är aktiva får tillgång till, dock kan de skaffa sig rikt socialt 

kapital inom andra nätverk). Dock bör det tas i beaktande att enligt detta resonemang 

har typen av förening man är aktiv inom betydelse för det sociala kapitalets utformning 

och nytta. 

Coleman (1988) är ytterligare en sociolog som har koncentrerat sig på det sociala 

kapitalets betydelse för individer. Han definierar det likt Bourdieu, nämligen som ett 

fenomen som existerar i relationer mellan individer. Coleman lägger vikt på hur ett 

nätverk bör vara konstruerat för att gott socialt kapital ska kunna skapas och menar att 

ideella organisationer och nätverk som erbjuder closure är de som är fördelaktigast.
6
 

Orsaken är att individerna är länkade till samtliga individer i gruppen och inte endast till 

ett fåtal personer och en tillit som är avgörande för relationerna kan skapas. Essensen i 

detta är att det ger möjlighet till en social integrering som är omfattande och att det är i 

denna mångfacetterade integrering sociala relationer skapas där socialt kapital kan 

existera. Samband kan ses till inbundet socialt kapital (se ovan) då closure även innebär 

att gruppens normer stärks och upprätthålls. Detta skiljer sig delvis från, även om det 

                                                           
5
 Med ingrupp menas här gruppen en individ klassas till utifrån sitt kön, socioekonomiska och etniska 

bakgrund, utbildning etc.  
6
 Med closure menas det kortfattat att individerna inom nätverket är kopplade till varandra. För 

vidareutveckling av detta se Coleman 1988. 
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inte motsätter sig, uppfattningen att gott socialt kapital skapas genom överbryggande 

socialt kapital.       

Vidare kan man genom Essers uppdelning av individuellt socialt kapital tänka sig hur 

ett aktivt engagemang inom ideella organisationer skapas och upprätthålls (se Rønning 

& Starrin 2011:33f). Han menar att tre kategorier av socialt kapital skapas, nämligen: 

positionellt kapital, förtroendekapital, samt förpliktelsekapital. Den första innefattar 

placeringen i sociala nätverk, vilket exempelvis innebär att genom att vara länken 

mellan två skilda organisationer/nätverk kan en person få en betydelsefull position, stor 

mängd information och kontakter. Den andra formen innebär att en individ som har gott 

socialt kapital även får förtroende av gruppens medlemmar. Tredje kategorin speglar 

solidariteten inom gruppen. Med detta menas att det förväntas motprestationer i någon 

form av de som ingår i nätverket. 

Avslutningsvis bör det tas i beaktande att det sociala kapital som ingår i studien är det 

som skaffas inom nätverk som uppstår i ideella organisationer. Det finns naturligtvis 

socialt kapital inom övriga nätverk såsom familjebundet nätverk, grannar, 

arbetskamrater etc. Olika former av sociala nätverk, därmed eventuella skillnader av 

socialt kapital, kan tänkas leda till skilda effekter. 

3.3 Leder socialt kapital till positiva effekter? 

Baserat på Bourdieus resonemang kan socialt kapital ge avkastning i olika former och 

det kan även omvandlas till ekonomiskt- och kulturellt kapital (se Rothstein 2003:114, 

se Håkansson 2011:50ff). Nedan följer några av de positiva effekter socialt kapital 

främst tros kunna ha på individer. 

   3.3.1 Leder socialt kapital till lönearbete och högre lön? 

Att det är de sociala kontakterna som är vägen in i arbetslivet och ett användbart 

verktyg till att avancera karriärmässigt är något vi hör allt oftare och som idag verkar 

vara en vedertagen sanning. Detta antagande stöds av forskning, som visar att 

personliga kontakter är det vanligaste sättet vi skaffar oss jobb (se Håkansson 

2011:47ff, Rønning 2011:58).  

Vi kan även se forskning som pekar mot att detta är det mest fördelaktiga viset att skaffa 

anställning. En studie gjord av Granovetter (1995) visar att de som skaffade sitt arbete 
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genom personliga kontakter var inte enbart mer nöjda med sitt arbete utan de fick även 

en högre inkomst.
7
 Granovetters studie visar även att de som var över 34 år använde sig 

av sitt sociala kapital i större utsträckning för att skaffa sig lönearbete än de under 34 år. 

Detta kan man anta beror på att de under 34 år inte hunnit dra nytta av sitt sociala 

kapital på arbetsmarknaden, eller att formen av det sociala kapital de har ännu inte 

innefattar de nödvändiga resurserna för just detta ändamål (se Håkansson 2011:49). 

Avslutningsvis har Granovetter (1995) även visat att svaga band, dvs. kontakterna som 

ligger utanför den omedelbara vänskaps- och familjekretsen, är de mest fördelaktiga när 

det kommer till att skaffa lönearbete. 

Det kan utifrån ovanstående antas att en överbryggande form av socialt kapital kan 

erbjuda chanser till anställning och/eller högre lön till individer. Detta påminner även 

om Bourdieus resonemang om hur en person kan få ekonomisk avkastning av sitt 

sociala kapital (se Rothstein 2003:114, se Håkansson 2011:50ff). 

   3.3.2 Leder socialt kapital till bättre hälsa och lägre grad av social 

isolation? 

Baserat på McFarlanes et al. forskning (från 1983) inom gruppsykologi summerar 

Stiwne (1998:147) det sociala kapitalets effekt (genom grupptillhörighet och socialt 

stöd) på individen i fem delar. Dessa ger en god bild över hur det anses skapa möjlighet 

till bättre psykisk hälsa, lycka och välbefinnande: 

(a) Nära, intima relationer förmedlar omtanke, tilltro och empati. Detta gör oss beredda att utforska och 

handla i den större världen. (b) Gruppen om två är betydelsefull. I en förtroendefull relation kan individen 

avslöja sitt inre och reda ut personliga problem och dilemman. (c) Grupper kan ge bekräftelse och tilltro 

till den egna förmågan varigenom individen förses med ett inre schema som hon kan utnyttja för att med 

självtillit tackla problem i andra situationer. (d) Grupper och sociala nätverk innehåller mycket 

information som kan förse den enskilde med överblick och skapa förutsägbarhet. (e) Grupper bidrar till 

social integration och förser den enskilde med handlingsvägar, ideologi och moral. Gruppens sätt att 

tänka och vara bygger upp och stöttar den enskildes personlighet. 

I och med att socialt kapital skaffas inom sociala nätverk och är beroende av en 

investering i personliga relationer och kontakter kan det förmodas att socialt kapital 

minskar känslan av social isolering. En del av det sociala kapitalet är den solidaritet, 

gemenskap, och känsla av tillhörighet som finns i nätverket. Dessa faktorer kan tänkas 

                                                           
7
 Detta i jämförelse med de som skaffat arbete genom mer formella vägar. 
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motverka, eller minska känslan av, ensamhet hos de som har ett starkt socialt kapital 

genom att de bidrar till att öka chanserna för att finna stöd och tröst vid behov.   

I koppling till ensamhet kan det tänkas att socialt kapital även motverkar ohälsa. Dessa 

resonemang är inte banbrytande moderna (exempelvis Durkheim (1983) hade teorier om 

en liknande koppling) men har stor vikt idag och har blivit ett populärt ”botemedel” på 

somliga hälsoproblem. Litteraturen inom detta ämnesområde är omfattande och även 

fast det finns resultat i forskning som inte stödjer denna hypotes (se bl.a. Ahnquist 

2011) så visar majoriteten av studierna att det finns, på individnivå, en positiv kausal 

verkan mellan socialt kapital och psykisk hälsa, i somliga fall även fysisk hälsa (se bl.a. 

Carlson 2007:6; Ahnquist 2011; Starrin 2011). Studier visar till och med att ”[h]älsa och 

lycka är i själva verket starkare relaterat till de sociala relationernas kvalitét än till 

faktorer som inkomst, social status och utbildningsnivå” (Stiwne 1998:146f). I koppling 

till detta visar en studie gjord av Kawachi et al resultat som indikerar att vikten av gott 

socialt kapital för hälsans skull är större hos de med låga inkomster än de med höga (se 

Starrin 2011:98). Forskning visar även att, rent generellt, bidrar ett lågt socialt kapital 

till att stress tär på individen medan högt socialt kapital dämpar denna negativa effekt 

(se Putnam 2006; se Starrin 2011; se Stiwne 1998:147).  

  3.4 Kritik 

Nedan presenteras kritiken mot i) huruvida nyttigt socialt kapital skapas inom ideell 

verksamhet, och ii) att socialt kapital endast är positivt. 

   3.4.1 Skapas socialt kapital inom den ideella verksamheten? 

Åsikten att socialt kapital skapas inom ideella organisationer har kritiserats och det har 

även ifrågasatts om det sociala kapital som eventuellt skapas genom det nätverket har 

någon egentlig betydelse för individen. Rothstein (1998; 2003:155) exempelvis menar 

att även om det är så att socialt kapital skapas inom ideella organisationer ifrågasätter 

han betydelsen av det och den faktiska effektiviteten hos denna form av socialt kapital. 

Han menar istället att det är främst inom politiska institutioner och i samhällen med 

stark välfärd och där en allmän tillit existerar som positivt och användbart socialt kapital 

skapas; samt att detta är märkbart genom bland annat sambandet mellan hög grad av 

social tillit hos en befolkning och en stabil demokrati i landet (Rothstein (1998:167f, 

2003:107, 167; se även Prop. 2009:106). Rothstein (1998, 2003:168f) riktar även kritik 
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mot ett förmodat kausalt samband mellan att vara aktivt organiserad ideellt och rikt 

socialt kapital och lyfter i och med detta problematiken kring att det kan vara de med 

redan högt socialt kapital som är de som även blir aktiva medlemmar. I enlighet med 

ovanstående kritik visar Stolles (2001) studie att skillnaderna mellan nya aktiva och de 

som varit ideellt aktiva under en längre tid är små. 

Rothstein använder dock, likt Putnam, social tillit och socialt kapital som synonymer till 

varandra vilket komplicerar analysen. Han förhåller sig dessutom snarare på en 

makronivå utan att ta i beaktande det sociala kapitalet som formas genom relationer på 

det vis som bland andra Bourdieu förespråkar.  

Vidare beskriver Rothstein (2003:109ff) socialt kapital som knutet till ömsesidighet och 

att chansen till att någon hjälper/stödjer en annan är beroende på om denne kan sätta sig 

in i personens sits. Detta skulle innebära att personerna måste vara någorlunda lika eller 

påminna om varandra på något vis, vilket är motstridande till att gott socialt kapital 

skapas som bäst inom överbryggande relationer. Samtidigt bör man ha i åtanke att inom 

exempelvis en ideell organisation delas som oftast ett gemensamt mål vilket i sig kan 

skapa en gemenskap som kan skapa tillit och barriärer som motsätter ett hjälpande 

beteende raseras. 

Både Stolle (2001) och Rothstein (2003:169) anser att kopplingen, på mikronivå, mellan 

ideellt engagemang och uppkomsten av socialt kapital är svag. De menar att de 

empiriska undersökningarna som gjorts på individnivå är få och visar snarare att detta 

samband inte existerar. Stolle (2001) efterfrågar även en teori som i så fall skulle 

förklara hur ett eventuellt samband mellan att vara ideellt organiserad och skaffa sig 

tillgångar som går att utnyttja utanför gruppen i sig ser ut. På liknande sätt begär 

Rothstein (2003:169) en teori som förklarar ”de sociala mekanismerna på individnivå”.   

   3.4.2 Skilda villkor 

Som beskrivet tidigare i texten värdesätts det sociala kapitalet hos en individ utifrån 

nätverket, relationerna, och de övriga individerna inom nätverket. Det innebär att 

individen styrs till viss del av yttre faktorer denna har svårt att påverka. Denna 

problematik är något som inte anses tas upp i beskrivningen av socialt kapital nog ofta 

(se Rønning 2011:62). Alla har utifrån detta synsätt inte samma förutsättningar då 

villkoren och förutsättningarna ser olika ut. Det kan vara beroende på individens 
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bakgrund, livssituation, form av utbildning, ekonomi etc. Man kan säga att det finns 

somliga lagar och regler som gör att socialt kapital inte går att byta ut, dela med sig av, 

och ackumulera hur som helst. 

   3.4.3 Osocialt kapital 

En ytterligare kritisk aspekt mot socialt kapital är något som kallas osocialt kapital.
8
 

Med det menas att det civila samhällets organiserande inte leder till endast positiva 

resultat (för vidare diskussion se bl.a. Putnam 2006:369-383; Portes 1998). Bland annat lyfter 

Rothstein (2003:166ff) fram exempel där grupperingar inom civilsamhället lett till våld, 

hatbrott, samt etnisk rensning. Kritiken Rothstein belyser i detta fall riktar sig främst till 

organisationer där de aktiva alla är ”lika” (de har exempelvis samma socioekonomiska, 

etniska bakgrund eller ålder) och en mer sammanbindande form av socialt kapital 

skapas. Vilket är något somliga menar är en sämre grund för att ett gott socialt kapital 

ska kunna skapas (även om det även kan anses skapa starka vänskapsband som kan vara 

positiva) och motsatsen till ett överbryggande socialt kapital (se bl.a. Putnam 2006).   

Portes (1998) kritiserar den alltmer ensidigt positiva synen av socialt kapital som finns i 

litteraturen idag och belyser flera negativa aspekter av socialt kapital. Baserat på 

tidigare forskning summerar han dessa till fyra faktorer: exkludering av utomstående, 

fordringar och krav på gruppmedlemmar (i motsats till Essers resonemang om 

förpliktelsekapital som nämnts ovan), social kontroll som begränsar individuell frihet 

(jmf med ett skapande av starka normer Durkheim teoretiserat), samt ”downward 

leveling norms” (Portes 1998:15ff). Likt Portes kritik mot en ensidigt positiv bild av 

socialt kapital finns det forskare som menar att det är just det sociala kapitalet som 

skapar en polarisering i samhället genom exkluderingsprocesser (se Håkansson 2011).
9
      

Det är av vikt att ta till sig denna kritik för att förstå hur olika former av organisationer 

kan leda till olika slags effekter. Alla organisationer ter sig inte lika; de har skilda 

former av ledning och hierarki, medlemskapsanknytning, fokusområde etc. Detta kan 

tänkas påverka utseendet och innehållet av det sociala kapital de aktiva inom 

organisationen får. 

                                                           
8
 Uttrycket är hämtat från Rothsteins (2003:166f) men kommer ursprungligen från Margaret Levis teori 

om osocialt kapital. 
9
 Fortsättningsvis finns det en mängd studier inom gruppsykologi som beskriver ett flertal problem som 

kan uppstå inom grupper. Dessa kan i värsta fall leda till exempelvis exkludering av utomstående, 

favoriseringar av de inom gruppen, samt ökad polarisering inom samhället (se bl.a. Crisp & Turner 2011).  
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   3.4.4 Kritik mot socialt kapital som endast positivt för hälsa 

Som nämnts tidigare i texten kan individers hälsa förbättras, eller ohälsa motverkas, då 

de tillhör en grupp som erbjuder dem socialt kapital. Stiwnes (1998:146f) studie visar 

dock att individers jobbigaste stunder i livet är förknippat till deras närmsta grupper, 

främst i form av olika uppbrott. Socialt kapital kan således även ses som negativt och 

som en risk. Vidare finns det ett flertal studier som visar hur sociala relationer kan vara 

destruktiva om någon i ens omedelbara närhet har en ”negativ personlighet”. Detta kan 

innebära exempelvis negativ stress, depression, någon form av missbruk osv. En negativ 

sida av det sociala kapitalet kan även bero på att relationerna i sig skapar ett psykiskt 

lidande, exempelvis att personen inte känner att denne får eget utrymme (se Starrin 

2011:96; jmf med Portes (1998) diskussion om social kontroll).  

Det sociala kapitalet kan även anses vara negativt i de fall individen kan komma att 

känna stress över sin självidentitet som i vissa fall kan utmanas genom att tillhöra ett 

socialt nätverk, och en identitetskonflikt skapas. Dessutom kan stress uppstå genom 

grupptillhörighet om det finns en oro över att andra har en negativ uppfattning om en 

själv, vilket kan leda till en negativ självuppfattning, eller en känsla av skam (se Starrin 

2011:101; Giddens 1999:80-87). Vidare menar Stiwne (1998:148) att alla dessa 

påverkansfaktorer kan göra att vi både vill tillhöra sociala nätverk samtidigt som vi kan 

vilja distansera oss och vara individuella. Som följd av detta resonemang kan det tänkas 

att socialt kapital i ideella organisationer inte enbart är något positivt utan tvärtom kan 

få negativa effekter som resultat.   

4. Data och metod 

4.1 Data 

Denna undersökning består av en kvantitativ studie av longitudinell art som undersöker 

kausal effekt. Materialet har hämtats från Statistiska Centralbyråns (SCB) 

undersökningar av svenska befolkningens levnadsförhållanden (ULF) från 1993-95 och 

2001-03. Datamaterialet är baserat på intervjuer ansikte mot ansikte med slumpmässigt 

urval. I datamaterialet finns en panel där individer, identifierade med 

identifikationsnummer, har intervjuats vid åtta års mellanrum. Panelen består av 771 

individer som angav att de var aktivt engagerad vid tidpunkt 1 och 771 matchade 
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individer som angav att de ej var aktivt engagerad vid tidpunkt 1. Objektbortfallet är 

499 individer vilket gör svarsfrekvensen till 67,6 %. 

Urvalet består av aktivt engagerade yngre vuxna (ålder 22-36) vid år 1993-95. Att 

begränsa urvalet till yngre vuxna baseras på att det troligtvis är under denna period i 

livet som skapandet av socialt kapital påbörjas (exempelvis genom utbildning, en 

alltmer etablerad ställning i arbetslivet, och/eller att man blir mer aktiv inom ideella 

organisationer/föreningar) och som i framtiden kan leda till en effekt (Socialstyrelsen 

2010). I Socialstyrelsens socialrapport från 2010 (Ibid.) redovisas det att i åldrarna 20-

24 råder störst arbetslöshet, och många studerar, man kan därför anta att det är främst 

efter denna ålder man börjar etablera sig på arbetsmarknaden, men även i familjelivet. 

Denna avgränsning innebär att dessa individer vid tidpunkt 2 är 30-44 år, vilket är ett 

skede i livet då de flesta nyttjar sitt sociala kapital (se Granovetter 1995).  

4.1.1 Variabel för aktivt engagerad inom ideell organisation 

Variabeln som mäter huruvida en individ är aktiv eller ej vid tidpunkt 1 baseras på deras 

svar på frågorna om de deltar aktivt i ett politiskt parti, fackförbund, 

lantbruksorganisation, företagarorganisation, eller annan förening. Svarsalternativen är 

”ja” och ”nej”. Vid 1993 ingick det fler svarsalternativ för denna faktor än vid 1994-95. 

Detta kan ha inneburit att fler individer vid 1993 års mätning svarade jakande på frågan 

än vid de senare årens mätningar då det kan tänkas att desto fler alternativ genererar 

desto fler jakande svar.   

Denna variabel är en självskattningsfråga och preciserar inte grad av aktivt 

engagemang. Detta bör dock inte ses som ett problem då undersökningens syfte är att få 

en generell syn över om aktivt engagemang i överlag ger effekt, inte att se om olika 

grad av aktivering leder till skilda grader av effekt.  

   4.1.2 Variabler för att fånga effekter 

De faktorer som enligt tidigare forskning (se ovan) anses kunna påverkas av socialt 

kapital, som skapats utifrån förutsättningar som finns inom ideell verksamhet, är 

ekonomiskt och socialt anknutna (enligt Bourdieu även kulturellt). Studien undersöker 

därför huruvida aktivitet vid tidpunkt 1 påverkar faktorerna sysselsättning, hälsa, social 

isolering, samt inkomst för att täcka in några av de främsta ekonomiska och sociala 
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aspekterna. Nämnda variabler är även några av de faktorer bl.a. Putnam (1995) menar 

ideellt engagemang kan leda till på mikronivå. Dessa mäts vid tidpunkt 2. 

Med sysselsättning menas om man är anställd, egen företagare, eller jordbrukare. Denna 

variabel har värdena ”ja” samt ”nej”; där ”nej” anger att man varken är anställd, egen 

företagare, eller jordbrukare. Variabeln som mäter inkomst ser till vad varje individ har 

i inkomst, dessvärre finns inga uppgifter för detta under år 2003 vilket resulterar i ett 

stort antal missing.   

Variabeln för hälsa är transformerad till en dikotom variabel som anger värden för god, 

och sämre hälsa.
10

 Likaså är variabeln som mäter huruvida en individ är socialt isolerad 

omformad till en dikotom variabel som anger om man umgås ofta, respektive sällan, 

utanför hushållet.
 
De som angett att de umgås sällan klassas som socialt isolerade och 

vice versa.
 
Detta har gjorts för att göra resultaten mer jämförbara mellan de aktivt och 

de icke aktivt engagerade individerna.    

4.2 Metod 

Studien använder sig av counterfactual causal analysis, en analys som av många 

forskare anses vara ett bra alternativ för att undersöka kausala sambands existens (se 

bl.a. Winship och Morgan 1999). Med denna form av analys kontrolleras det för 

egenskaper som anses kunna korrelera med att vara aktiv och dess effekter och kan 

därför anses vara en pseudoexperimentell studie (se Gribbons & Herman 1997).  

Vidare visar tidigare forskning (som presenterats ovan) olika faktorer som påverkar 

eller korrelerar med huruvida en person är aktivt engagerad inom ideell verksamhet eller 

ej. För att kunna uttala sig om kausala samband måste dessa faktorer konstanthållas för. 

Exempelvis kan det vara familjeförhållanden som påverkar huruvida en individ är aktiv 

eller ej och även ge effekt på individens hälsa. Denna osäkerhet undviks i denna metod. 

Variablerna som kontrolleras för är: ålder, kön, inkomst, hälsa, socioekonomisk 

bakgrund, utbildning, familjetyp, nationalitet, social isolation, samt om individen är 

sysselsatt och i så fall arbetar heltid eller deltid.  

                                                           
10

 De ursprungliga variabelvärdena var ”gott”, ”dåligt” samt ”något däremellan”. De två senare 

kategorierna har slagits samman och utgör ”sämre hälsa” i den dikotomiserade variabeln. 
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Den kausala effekten beräknas som skillnaden mellan det faktiska och det 

kontrafaktiska resultatet hos individerna (se Sekhon 2008:3). Detta görs genom 

propensity score matching model som skapas genom en logistisk regression där varje 

individ som var aktiv vid tidpunkt 1 matchas med en individ i kontrollgruppen, dvs. 

som ej var aktiv vid tidpunkt 1, allt annat lika baserat på de variabler som konstanthålls 

för (se Sekhon 2008:5; Olsson Skog et al. 2013; Rosenbaum & Rubin 1983).  

Värdena för de aktiva vid tidpunkt 1 jämförs således med de värden de skulle haft om 

de ej varit aktiva vid tidpunkt 1. Exempelvis vilken den kausala effekten av att vara 

aktivt engagerad är på variabeln hälsa är skillnaden mellan den hälsa en aktivt 

engagerad individ har och vilken hälsa individen hade haft om hen inte varit aktiv.  

5. Resultat och analys 

5.1 Beskrivande statistik 

I tabell 1 nedan redovisas det som även tidigare forskning återkommande konstaterar; 

nämligen att de som är aktiva inom en ideell verksamhet tillhör den samhällsgrupp som 

till störst andel även är de som har lönearbete, högre grad av inkomst, bättre hälsa, samt 

ett större socialt nätverk.  

Tabell 1: Egenskaper vid tidpunkt 1 

Variabler vid tidpunkt 1 Aktiv vid tidpunkt 1 Ej aktiv vid tidpunkt 1  

    
Median i inkomst 
 
Socialt isolerad 
 
Sämre hälsa 
 
Har ej sysselsättning 

156 000 kr*  
 

5,6 %* 
 

10 %* 
 

16,3 %* 

135 900 kr* 
 

9,4 %* 
 

14 %* 
 

25,7 %* 

 

    

Kommentar:*= p<0,05.  

 

Denna tabell ger till viss del stöd till den kritik som framförts mot att det aktiva 

engagemanget leder till positiva effekter. Detta resultat visar att de mer positiva värden 

de aktiva har vid tidpunkt 2 (se Tabell 2) kan vara en följd av att de även har mer 

positiva värden vid tidpunkt 1.  
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Nedan visar tabell 2 resultaten av en korstabellsundersökning där den oberoende 

variabeln är aktivt engagerande vid tidpunkt 1 och de beroende variablerna är avsedda 

att avspegla de ojusterade resultaten vid tidpunkt 2. Dessa resultat indikerar att det är en 

fördel att vara aktivt engagerad då samtliga variablers värden är mer positiva hos de 

som var aktiva vid tidpunkt 1 än de som inte var det.   

Tabell 1: Ojusterade resultat, tidpunkt 2 

Variabler vid tidpunkt 2 Aktiv vid tidpunkt 1 Ej aktiv vid tidpunkt 1  

    
Median i inkomst 
 
Socialt isolerad 
 
Sämre hälsa 
 
Har ej sysselsättning 

239 450 kr*  
 

12,6 %* 
 

  12 %* 
 

7,3 %* 

218 200 kr* 
 

15,9 %* 
 

18 %* 
 

11,6 %* 

 

    

Kommentar:*= p<0,05.  

 

Dessa resultat stöder Putnam m.fl. resonemang att aktivt engagemang inom ideella 

organisationer har samband med en bättre livsstandard senare i livet. Det säger dock 

inget om ett eventuellt kausalt samband eftersom andra faktorer påverkar, utan visar att 

en korrelation existerar. Det går med andra ord inte att uttala sig huruvida det är det 

aktiva engagemanget i sig som leder till dessa resultat. Det kan lika gärna vara så att 

dessa egenskaper (lönearbete, hög inkomst, god hälsa, att inte känna sig ensam) leder 

till ett aktivt engagemang, eller att ytterligare variabler spelar in och påverkar. Att de 

individer som var aktiva vid tillfälle 1 i genomsnitt har högre lön kan exempelvis bero 

på att de har högre utbildning, inte som en följd av deras aktivering. 

Båda tabellerna ger därmed stöd till både Putnams m.fl. tes och kritiken mot deras 

påstående att ett aktivt engagemang leder till positiva effekter. Denna uppsats har därför 

valt att använda sig av en mer avancerad metod, propensity score matching, för att 

undersöka det kausala sambandet. Resultaten från denna undersökning presenteras 

nedan. 
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5.2 Kausala effekter 

Resultaten för propensity score-undersökningen presenteras nedan i tabell 3. Tabellen 

redovisar skillnaden i medelvärde vid tidpunkt 2 mellan de som var aktiva vid tidpunkt 

1 och resultaten de haft om de inte varit aktiva. Resultaten indikerar därmed det ideella 

engagemangets effekt i sig då kända confounders kontrolleras för.  

Tabell 3: Resultat från propensity score matching 

 Dålig hälsa            Inkomst Socialt isolerad Innehar ej sysselsättning 

    
Differens 
 
p-value 
 
 

  3.2 %                 16 143 kr* 
 

0.111                      0.126 
 

 n = 1711                n = 1073 

1.7 % 
 

0.410 
 

 n = 1672 

0.35 % 
 

0.851 
 

     n = 1073 
    
    

    
Kommentar: * = redovisas i median i kronor.  

 

Resultaten i tabell 3 indikerar att individer som är aktiva får något sämre hälsa, är i liten 

utsträckning mer socialt isolerad samt får högre lön. Resultaten redovisar dock ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan de två grupperna och indikerar därför att ideellt 

engagemang inte ger effekt på individen gällande variablerna inkomst, hälsa, social 

isolering samt sysselsättning. Studiens resultat förkastar därmed hypotesen att ideellt 

engagemang i sig ska leda till positiva effekter och går därmed emot den positiva syn 

som bl.a. Putnam har om det ideella engagemangets betydelse för individer. Resultaten 

visar istället att när det kontrolleras för påverkansfaktorer syns ingen positiv effekt av 

att vara ideellt engagerad.  

Vidare stödjer därmed studien den kritik som bland andra Rothstein och Stolle framfört 

mot att aktivt engagemang inom ideella organisationer har en kausal verkan på 

individens livsstandard. Sambandet mellan att vara aktivt engagerad ideellt och att ha 

god livsstandard kvarstår men det tycks ej finnas ett kausal verkan utan sambandet 

utgörs endast av en stark korrelation dem emellan. Dessa resultat kan även jämföras 

med Stiwnes problematiserande av gruppers påverkan på individens hälsa (se ovan) då 

resultaten indikerar att en person som är aktivt engagerad ideellt skulle tänkas ha bättre 

hälsa om denne istället inte hade varit aktivt engagerad vid tidpunkt 1. Det finns dock 
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inga statistiska signifikanta skillnader att uttala sig om i detta fall. Värt att tänka på är 

även att betydelsen av aktivt engagemang kan vara mer komplicerad mellan 

organisationer än vad dessa resultat indikerar då detta är en undersökning över 

organisationer generellt. 

6. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida ett aktivt engagemang inom ideell 

organisation i sig ger positiv effekt på individens livsstandard. Hypotesen som 

uppsatsen utgått ifrån är att gott socialt kapital skapas i relationerna som formas i ett 

aktivt ideellt organiserande och att detta leder till positiva effekter på faktorer som 

hälsa, inkomst, sysselsättning och social isolation. Att socialt kapital skapas i viss 

omfattning inom ideella organisationer är de flesta relativt överens om. Det existerar 

dock en problematik i huruvida ett likartat socialt kapital faktiskt uppstår inom denna 

form av organiserande och vilken nytta det faktiskt har. Genom att konstanthålla för 

elva kända confounders (bl.a. inkomst, hälsa, social isolering och socioekonomisk 

bakgrund) och jämföra aktiva med värden de skulle ha om de ej varit aktiva genom 

propensity score matching har studien undersökt den kausala effekten ideellt 

engagemang har på individen gällande hälsa, inkomst, social isolering samt 

sysselsättning.   

Slutsatsen som kan dras från studien är att aktivt engagemang inom ideell organisation i 

sig har inte någon effekt på individens hälsa, grad av inkomst samt huruvida personen är 

socialt isolerad och har sysselsättning. Därmed förkastas uppsatsens hypotes och studien 

går emot det som tidigare förespråkats, kanske främst efter Putnams bok Den ensamme 

bowlaren; nämligen att ideella organisationer inte endast har nytta för samhället utan 

även för individerna direkt. Studiens resultat stödjer däremot tidigare forskning av 

Stolle som tyder på att ideellt engagemang har mycket svaga effekter på individen 

(gällande social tillit, tillit till gruppen, och sociala mönster).  

Att ideellt engagemang inte genererar effekt på individen kan tänkas förklaras av att det 

är oklart huruvida det sociala kapital som skaffas inom ideella organisationer är av 

nytta, samt om det är uteslutande positivt eller negativt. Den mer nyanserade bilden 

Portes och Stiwne presenterar av socialt kapital och de tänkbara effekterna det har på 
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individer visar komplexiteten i fenomenet. Ser vi till tendenserna till en nedåtgående 

trend inom föreningslivet som verkar leda till att färre gör mer kan vi tänka oss att detta 

medför negativa konsekvenser gällande stress. Även gällande antal individer inom det 

sociala nätverket i organisationen och deras relationer.  

Om det sociala kapitalet är gott är det ändå oklart vad för slags socialt kapital som 

skapas inom organisationerna. Är det överbryggande som verkar vara fördelaktigt för att 

knyta kontakter som kan vara behjälpliga vid sökande av lönearbete? Eller är det 

inbundet socialt kapital som kan tänkas vara att föredra då man vill knyta starka 

vänskapsband? Troligtvis är det en blandning och skiljer sig mellan organisationerna 

beroende på deras organisationskultur och struktur och är av intresse att utföra vidare 

studier om.  Baserat på bl.a. Bourdieus definition av socialt kapital som menar att det är 

något som existerar, och vars värde finns i, relationerna kan vi se att det är 

problematiskt att generalisera. Inte bara kulturen och strukturen inom organisationerna 

skiljer sig åt, det är troligtvis även så att selektiva grupper och personligheter söker sig 

till specifika organisationer och detta kommer påverka det sociala kapitalets utformning 

och användbarhet. Skillnader i organisationer har denna studie inte tagit hänsyn till och 

bör därför studeras vidare. Denna studie visar dock att ideellt engagemang generellt inte 

ger effekt på individen.  

Det finns en problematik med att de individer som väljer att aktivt engagera sig ideellt 

eventuellt utgör en selektiv grupp där exempelvis en solidaritetskänsla eller liknande 

skiljer dessa individer från de som ej väljer att engagera sig. Confounders som denna 

har studien inte kunnat kontrollera för och kan tänkas påverka. 

Avslutningsvis bör vidare studier utföras med fokus på om en märkbar skillnad finns av 

ideellt engagemangs effekt mellan resursrika och resursfattiga inom föreningslivet. I 

regel med Bourdieus resonemang om socialt kapital som något som måste investeras i 

och kan transformeras till ekonomiskt och kulturellt kapital kan det tänkas att de 

resursrika har större möjlighet till att skaffa och ackumulera socialt kapital. I enlighet 

med detta bör även den kritik bl.a. Rønning fört om de skilda förutsättningar individer 

har till att skaffa sig rikt socialt kapital problematiseras och eventuellt kopplas till de 

olika ideella organisationsformerna och genrerna som troligtvis i någon utsträckning är 

selektiva.    
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