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Förord

Titeln till denna uppsats är ett citat av en person som vi intervjuade inför den här studien.  
Visst är det fantastiskt med ideellt arbete, både för den som utför det och för den som får ta 
del av det! Vi har lärt oss under arbetet med uppsatsen att det ofta är aktiva, energiska och 
glada människor som arbetar ideellt. Ett stort tack ska de personer ha som ställde upp och lät 
sig intervjuas, utan dem hade det inte blivit någon uppsats. Vi skickar också en tacksamhetens 
gest i riktning mot Saila Piippola, vår handledare som har hjälpt oss få ordning på texten!

Luleå den 16 maj 2007.

Anastassia, Petra och Eva.
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Abstract

About 51% of the Swedish population is engaged in voluntary work. About 600 million hours 

is spent each year in some kind of voluntary engagement, which correspond to 350 000 full-

time jobs. This essay is demarcated to describe men and women who work voluntarily in 

Norrbotten. It is also demarcated to deal with individuals who are engaged in voluntary work 

in different kinds of non-profit organisations. This essay is also demarcated to study men and 

women who are voluntary engaged in the non-profit sector who immediate and secondary  

help to children, old people, physically handicapped, women and others who is in need. These 

men and women are a great support to our society. To make a clear and obvious explanation 

and to define the terms that is used regarding various kinds of voluntary engagement proved 

to be difficult. In this essay theories and terms founded by Zygmunt Bauman, Pierre 

Bourdieu, James Coleman and Yvonne Hirdman has been used. These theories are relevant 

for this study because they can all be joined with people and their relationship regarding their 

voluntary engagement. The voluntary engagement gives a deeper meaning to life, however 

common the actual effort can seem. The deeper meaning of the voluntary engagement can be 

found when you create a meaningful leisure. The fact that you are doing something good can 

almost be guaranteed no matter what norms currently exists. Both altruistic and egoistic 

motives to voluntary engagement proved to be significant.
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Sammanfattning

Ca 51% av den svenska befolkningen engagerar sig i ideellt arbete. Ca 600 miljoner timmar 

ideellt arbete läggs ned varje år, eller ca 350 000 heltidsarbeten. Syftet med denna uppsats är 

att få en djupare förståelse och kunskap om män och kvinnors motiv till deras ideella arbete. 

För att erhålla detta har i studien använts en kvalitativ ansats. Uppsatsen är avgränsad till 

kvinnor och män som arbetar ideellt i Norrbotten, samt utför frivilligt arbete inom ideella 

föreningar. Uppsatsen har även avgränsat sig till att studera ideellt engagerade kvinnor och 

män inom frivilligsektorn som direkt och sekundärt hjälper barn, gamla handikappade, 

kvinnor samt andra utsatta. För att kunna avgränsa samt göra ett lämpligt urval i den här 

studien var en klar definition av ideellt arbete nödvändig. Att på ett enkelt och tydligt sätt 

definiera begrepp som har att göra med frivilligt arbete visade sig dock vara svårt. De olika 

definitionerna gör det svårt att enhetligt förklara begreppet. I uppsatsen har teorier och 

begrepp formulerade av Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, James Coleman samt Yvonne 

Hirdman använts. Dessa teorier är relevanta för studien på det sättet att de alla går att förena 

med människor och deras förhållande till sitt ideella engagemang. Resultatet i vår studie har 

synliggjort att det ideella arbetet skapar en djupare mening med livet och en meningsfull 

fritid. Både altruistiska och egoistiska motiv till frivilligt engagemang är av betydelse.
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1.  Inledning och bakgrund

1.1 Problemområde

Av den svenska befolkningen ägnar sig cirka 51 % av ideellt arbete. Tillsammans utför män 

och kvinnor drygt 600 miljoner timmar frivilligt arbete varje år. Antalet arbetstimmar som 

svenskar lägger ner på ideellt arbete motsvarar cirka 350 000 heltidsarbeten. Värdet av de 

ideellt producerade tjänsterna beräknas till 150 miljarder per år1. Det ideella arbetet består av 

de mest skiftande verksamheter. Det kan röra sig om allt från samtal med flyktingar och stöd 

till misshandlade kvinnor till scoutledare, baskettränare och styrelseuppdrag i föreningar.

I slutet av 1980-talet sattes fokus på de frivilliga organisationernas betydelse för välfärden 

som ett komplement till den offentliga sektorns utbud av tjänster inom vård och omsorg. 

Begreppet tredje sektorn eller frivilligsektorn uppstod som en naturlig följd av etablerade 

begrepp som första sektorn vilket är en beteckning på den privata marknaden. Den andra 

sektorn omfattar den offentliga verksamheten. Den frivilliga sektorn har under 1980-talet 

vuxit sig stark och det har bildats nya organisationer och föreningar. Sveriges regering har i 

1993 års budgetproposition slagit fast att ett samlat utvecklingsarbete inom den ideella 

sektorn ska inledas. I propositionen anges att ett lokalt utvecklingsarbete kan stärka 

individernas och familjernas roll i närmiljön. Det framhålls också att myndigheters, 

föreningars, organisationers och företags roll och samarbetsmöjligheter bör förtydligas. 

Vidare påpekas att det finns ett stort behov av ökad kunskap inom de områden där ideella 

rörelser kan komplettera den offentliga sektorns arbete.2

Dessa kvinnor och män som med ideellt arbete stöttar vårt samhälle på sin egen fritid är ur 

sociologiskt perspektiv relevanta att studera ur olika synvinklar. Tidigare forskning har 

bortsett från frivilligt arbete där utgångspunkten är individens handlingar i relation till 

omgivningen. Det behövs mer fokus på detta problemområde eftersom frivilligsektorn är en 

stor välfärdsproducent som vi inte vill mista. Den offentliga sektorn har en stor börda att bära 

och behöver avlastning. Det sägs att människor bryr sig mindre om varandra i det moderna 

samhället och att individer fostras till egenansvar och devisen ”sköt dig själv och skit i 

                                                
1 Olsson, Svedberg, Jeppson Grassman (2005), Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället.
2 Nordrup (1994): Historik. Ur; Handbok i frivilligt arbete. Ds 1994:93.
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andra”.3 Välfärdssamhället är dyrt och människor räknar med att staten ordnar allt, 

medborgaren måste bli medmänniska. I takt med nedskärningarna i välfärdssamhället blir det 

socialt frivilliga arbetet intressant.4 Staten har inte möjlighet att kunna frambringa tillräckliga 

ekonomiska resurser och därför är det viktigt att vissa verksamheter bygger på frivilligt 

arbete/engagemang. Det frivilliga arbetet är något som pågår dygnet runt, överallt i samhället. 

Mottagarna av det ideella arbetet tillhör ofta de grupper i samhället som på olika sätt är utsatta 

och inte är så högt prioriterade när de formella pengarna ska portioneras ut. Generellt sett så 

är barn, äldre, handikappade, socialt och ekonomiskt utslagna med flera de som ofta är 

beroende av ideell verksamhet. Även om många av de ideella verksamheterna inte är direkta 

sociala insatser så är de viktiga ur ett samhällsperspektiv. Olika typer av frivilliga insatser 

som gör barn och ungdomars fritid meningsfull kan även dessa i förlängningen bidra till 

välfärd i samhället. Eva Jeppsson Grassmans (1993) benämner dessa frivilliga insatser som 

sekundära men nog så viktiga sociala insatser. Med detta i åtanke är det relevant att få 

kunskap om vilka det är som ”producerar” den kostnadsfria välfärden och hur dessa i 

förlängningen kan uppmuntras att fortsätta. Detta har även yttrats av två forskare i socialt 

arbete, Asbjørn Kaasa och Jacob M Landsvik; 

”Vi behöver bli klara över möjligheterna och tillägna oss kunskapen som ligger till grund för 

människors engagemang i frivilligt arbete. Motivation kan definieras som drivkraften bakom 

en viljebestämd handling. Det är viktigt att veta vilka drivkrafter de frivilliga styrs av för att 

se till att dessa krafter får den rätta näringen, som i sin tur resulterar i uthållighet och 

utveckling av det frivilliga arbetet.”5

Hittillsvarande forskning om ideellt arbete har i stort sett bortsett från att problemet bör 

studeras ur ett genusperspektiv. En fråga som aktualiseras i sammanhanget är om det ideella 

arbetet gynnar jämställdheten mellan kvinnor och män, eller om det snarare upprätthåller den 

traditionella könsstrukturen. 

                                                
3 Jordansson, 1998: Att fostra den fattige förr och nu.
4 Jeppson Grassman (1993), Frivilliga insatser I Sverige – en befolkningsstudie, Ur; Frivilligt socialt arbete. 
SOU 1993:82
5 Asbjørn Kaasa och Jacob M Landsvik, (1994): Motivera frivilliga medarbetare, Ur; Handbok i frivilligt arbete. 
Ds 1994:93 s.59
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för motiv bakom kvinnor och mäns ideella 

engagemang inom frivilligsektorn. 

Frågeställningar:

– Vilka människor är det som arbetar ideellt?

– Vilka motiv ligger bakom det ideella engagemanget?

– Finns skillnader i det ideella engagemanget mellan kvinnor och män och vilka är 

skillnaderna i så fall? 

1.3 Disposition  

I kapitel ett ges en inledning med bakgrund och introduktion till problemområdet. Syftet och 

frågeställningarna presenteras i detta kapitel. Kapitel två innehåller tidigare framträdande 

forskning inom området ideellt arbete. Efter detta följer kapitel tre där området frivilligsektorn 

med definitioner och förklaringar av begrepp och ord presenteras. Kapitel fyra innefattar 

uppsatsens metodavsnitt med upplysningar om avgränsningar, tillvägagångssätt med mera. I 

kapitel fem uppvisas det empiriska resultatet. Då uppsatsen har en induktiv ansats har den 

empiriska delen placerats före teoriavsnittet. Detta för att läsaren ska följa den induktiva 

arbetsordningen. Teoretiska utgångspunkter står att läsa om i kapitel sex och kapitel sju består 

av diskussion. Slutligen kapitel åtta med slutord, där svar på frågeställningar ska gå att finna. 
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2. Tidigare forskning om ideellt arbete

Att hitta svenska forskningsresultat som fokuserat på vilka som är engagerade och varför de 

engagerar sig och därmed kunna se vad dessa kommit fram till var inte helt lätt. Det är oftast 

andra sidor av den frivilliga sektorn och dess betydelse som betonats i Sverige. Den 

hittillsvarande svenska forskningen som finns rörande frivilligsektorn har anknytning till en 

inriktning och tradition som studerar sociala rörelser. Där den kollektiva aktionen står i fokus 

för kunskapsintresset oftare än den individuella handlingen. Erik Amnå, forskare vid Örebro 

Universitet, menar att frivilligt arbete på senare år dock har kommit att framhävas på ett nytt 

sätt och fått en framträdande plats som objekt i den nya forskningen om frivilligsektorn i 

Sverige.6

Forskningsrapporten "Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället" är även den, 

i likhet med ovan nämnda undersökning, en befolkningsstudie om frivilligt arbete i Sverige. 

Fil. dr. Lars-Erik Olsson, professor Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola samt professor 

Eva Jeppsson Grassman vid Linköpings Universitet har i en befolkningsstudie om frivilligt 

arbete synliggjort vilka som ligger bakom engagemanget i olika typer organisationer. Detta 

utifrån en kvantitativ ansats baserat på ett urval bestående av 2 000 personer mellan 16–84 år. 

Studien ger en generell bild av vilka det är som är frivilligt engagerade. Vår uppsats vill 

uppnå en djupare förståelse för företeelsen och Ersta Sköndal studien ger en god bas till den 

kvalitativa metod som används i denna studie.7

Sköndalsstudien visade bland annat att det ideella engagemanget ligger kvar på en stabil nivå 

och till och med har ökat något. Vanligast var att arbeta med styrelsearbete och administration 

följt av penninginsamling och på tredje plats kommer direkta hjälpinsatser. Män är i högre 

utsträckning engagerade i fritidsorienterade organisationer så som idrotts-, frilufts- och 

jaktföreningar. Kvinnor är i högre utsträckning engagerade i socialt inriktade organisationer 

som humanitära hjälporganisationer, kyrkan, invandrarorganisationer, 

nykterhetsorganisationer och kvinnoorganisationer. Snittvolontären som engagerar sig i 

frivilligt socialt arbete är en välutbildad kvinna i övre medelåldern. Fler kvinnor (procentuellt 

sett) än tidigare har dock börjat engagera sig i föreningslivet. Generellt sett visade sig 

utbildningsfaktorn vara betydande, ju högre utbildning desto större sannolikhet för att 

                                                
6  Amnå, Red, (1995), Medmänsklighet att Hyra.
7 Olsson, Svedberg, Jeppson Grassman (2005)
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individen är frivilligt aktiv och denna faktor har blivit mer betydande under senare år.

Utbildningsmönstret var starkast bland kvinnorna. De äldsta och de yngsta medborgarna är 

minst ofta ideellt engagerade. Inom idrottsrörelsen är det de i åldrarna 16-40 som är mest 

frivilligt aktiva. Regionerna i Sverige skiljer sig också åt: frivilligt engagemang är vanligast 

förekommande i södra Sverige och på Gotland och Öland. Studien synliggjorde att 

boendepreferenserna utgjorde en betydande indikator både på socioekonomiska resurser och 

mer komplexa förhållanden som hör samman med grannskapsrelationer, sociala arenor och 

livsstil. I Sköndalsstudien framkom boendeorten som mycket betydelsefull för 

frivilligengagemanget. Människor i storstäder är i betydligt mindre utsträckning frivilligt 

aktiva än människor i andra tätortstyper och framför allt än de som bor på landet. På 

landsbygden har inte heller utbildningen samma genomslagskraft och betydelse som den visar 

sig ha i storstäderna för medborgarnas engagemang i frivilligt arbete. Forskarna menar att en 

barndomsmiljö präglad av ett föreningsengagemang hos föräldrarna kan antas utgöra ett 

kulturellt kapital som individen bär med sig in i sitt vuxna liv. Det finns ett samband mellan 

föräldrarnas föreningsengagemang och eget frivilligengagemang: de frivilligt engagerade har i 

större utsträckning än övriga också haft föräldrar som varit aktiva i föreningslivet. Resultatet 

av Sköndalsstudien visade på att det fanns ett enhetligt mönster som gäller följande 

förhållanden: människor som kan antas redan ha mycket att göra – ”gör mer”. 

Förvärvsarbetande kvinnor och män är i större utsträckning engagerade i frivilligt arbete än ej 

förvärvsarbetande. Heltidsarbetande engagerade sig mer än alla övriga grupper (arbetslösa är 

dock inte i mindre utsträckning aktiva än andra grupper som inte förvärvsarbetar). Till detta

kommer att kvinnor och män med barn i åldern 7-19 år oftare var engagerade i frivilligt arbete 

än andra grupper.8

En, för denna uppsats intressant, tidigare undersökning är ”Frivilligt Socialt Arbete 

kartläggning och kunskapsöversikt” (SOU 1993:82). Här redovisas svenska folkets frivilliga 

insatser i framförallt socialt inriktade frivilligorganisationer. Detta forskningsprojekt belyser

verksamheterna ur insatsperspektiv av olika slag, vilket är en del av vad denna uppsats vill 

undersöka.

Det visade sig svårt att finna ytterligare svensk forskning som behandlat frågan om de 

frivilligas motiv bakom engagemanget, därför har även forskning som inte är enbart svensk 

                                                
8 Olsson, Svedberg, Jeppson Grassman (2005)
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studerats. Särskilt intressant för vår studie var att få reda på om tidigare forskning kommit 

fram till olika svar vad gäller de frivilligas motiv till sitt engagemang. I såväl skandinaviskt 

som amerikansk forskning har studier av motiven till ideellt arbete ofta relaterats till frågan 

om altruismen som drivkraft bakom engagemanget. Men det finns tidigare studier som talar 

för att både osjälviska som egoistiska motiv till frivilligt engagemang är av betydelse.9 I en 

studie, gjord av professor i sociologi Robert Wuthnow, har framkommit att ”genuint 

osjälviskt engagerade personer ofta i lika stor utsträckning som andra är upptagna av sin egen 

lycka”10. Diskussionen kring oegennyttan respektive egenintresse är nära relaterad till just det 

ideella arbetet – med oegennyttan som den lovvärda drivkraften. Idealet definieras vanligen 

som att göra något inte primärt för sin egen skull utan för någon annans. Drivkrafterna bakom 

ett engagemang kan naturligtvis vara en genuin önskan att få göra något för någon annan, men 

det kan samtidigt vara ett sätt att förverkliga sig själv.11

I Sverige är Volontärbyrån en Internetbaserad förmedling som fungerar som mellanhand vid 

kontakter mellan frivilligt aktiva och organisationer. I Volontärbyråns egen undersökning där 

615 frivilliga ingick kunde man av svaren utläsa att de flesta ville vara frivilligt engagerade 

för att skaffa sig personlig erfarenhet. Studien visade på att det de flesta erhöll av att vara 

frivillig var det att de kände sig behövda och att många upplevde även det frivilliga 

engagemanget trevligt. Den främsta drivkraften till engagemanget var riktat till barn- och 

ungdomsverksamhet. Men på frågan om vilken typ av uppdrag de vill ha så ville de helst av 

allt hjälpa frivilliga organisationer med det administrativa kontorsarbetet. Det direkta, nära 

kontakterna med de behövande var alltså inte lika populära. Varför det var på detta sätt gick 

inte att utläsa ur undersökningen.12

                                                
9  Jeppson Grassman (1993).
10  Wuthnow (1991), Between states and markets. The voluntary sector in comparative perspective. 
11  Amnå, Red. (1995)
12 www.svenskakyrkan.se
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3.  Frivilligsektorn

För att kunna avgränsa samt göra ett lämpligt urval i den här studien var en klar definition av 

ideellt arbete nödvändig. Att på ett enkelt och tydligt sätt definiera begrepp som har att göra 

med frivilligt arbete visade sig dock vara svårt. Andra undersökningar om frivilligt arbete har 

ställts inför samma dilemma. Det skiftande och ganska oklara språkbruket kan bero på att 

forskningsintresset för ideellt arbete varit svagt. De olika definitionerna gör det svårt att 

enhetligt förklara begreppet. Många människor har erfarenhet från frivilligsektorn på ett eller 

annat sätt och har bildat en egen förförståelse om vad det är. Vilken innebörd olika begrepp 

har för olika människor växlar därför. Att inte ha väl beprövade och gångbara begrepp vid 

arbetet med en vetenskaplig text medför svårigheter när det gäller att klargöra exempelvis 

avgränsningar. 

Det har visat sig att det förekommer olika benämningar som omfattar frivilligt arbete och 

frivilliga organisationer. Exempel på uttryck som används är ideell sektor, informell sektor, 

tredje sektor, frivilligsektor, civilt samhälle, idéburet arbete, humanitär verksamhet, filantropi 

och välgörenhet. I den här uppsatsen har vi valt att använda begreppet frivilligsektor. Detta är 

samma term som Erik Blennberger (1993), teologie doktor och etikforskare, har valt att 

använda i den tidigare nämnda utredningen om frivilligt socialt arbete. Blennberger definierar 

frivilligsektorn som ett vidare begrepp än frivilliga organisationer. Till frivilligsektorn räknas, 

förutom frivilliga organisationer, även frivilliga oarvoderade arbetsinsatser inom ramen för 

den offentliga sektorn. Exempel på sådana insatser kan vara kontakt- och stödpersoner inom 

vården.13

Det finns olika kännetecken för att avgränsa de frivilliga organisationerna. Någon lägger 

vikten vid att frivilliga organisationer är medlemsorganisationer, och att medlemskapet är 

frivillig. Detta avgränsar organisationerna från verksamheter med kollektivt eller tvingande 

medlemskap, från ”non-profit” organisationer utan medlemskap och från kommersiella 

organisationsformer. Kriteriet skiljer också ut stiftelser med ett ideellt mål, men utan 

medlemmar. En frivillig organisation kan ses som ett statiskt uttryck för rörelser med 

ideologisk förankring som nykterhetsrörelsen, miljörörelsen, frikyrkorörelsen. Ett annat 

                                                
13 Blennberger (1993), Begrepp och modeller, Ur; Frivilligt socialt arbete, SOU 1993:82
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kännetecken på frivilliga organisationer är att de är frikopplade från den offentliga sektorn. 

Frivilliga organisationer kan bildas och läggas ned utan offentlig politisk medverkan.14

För att visa på komplexiteten med de olika förekommande begreppen inom frivillig sektorn 

kommer här en definition på begreppen frivillig tjänst och frivilligt arbete. Två olika begrepp 

”frivillig tjänst” och ”frivilligt arbete” vilka vid en första anblick troligt skulle kunna betrakta 

som samma sak; 

Med frivillig tjänst avses ett avgränsat, organiserat erbjudande som drivs i regi av en frivillig 

organisation, och som kan läggas ned av organisationen utan offentligt samtycke. Frivilliga 

tjänster i hälso- och sociala sektorn omfattar såväl institutionsdrift som uppgifter utanför 

institutionen. Att en tjänst är frivillig säger inte något om dess finansierings- eller 

arbetsförutsättningar. Tjänsten kan vara finansierad med privata medel eller med offentliga 

bidrag. Bemanningen kan bestå av frivilliga amatörer eller av professionellt anställd personal. 

Termen ”frivillig tjänst” omfattar därför många olikartade aktiviteter, utan annat gemensamt 

än att de är startade av eller styrs av en frivillig organisation.15

Med frivilligt arbete avses en obetald arbetsinsats inom en frivillig organisations 

arbetsområde. Insatsen kan vara knuten till en administrativ verksamhet eller till en frivillig 

tjänst. Även om insatsen är frivillig, förväntas deltagarna ofta förbinda sig till att bidra till 

organisationens verksamhet, i form av arbetstimmar, jourtjänstgöring o dyl.16

Erik Blennberger (1993), har i sin studie om frivilligt socialt arbete i likhet med andra 

forskare redogjort för några begrepp. Med frivilliga insatser avser han oavlönade insatser som 

i princip är fritt valda och som beskrivs inom någon slags formaliserad ram inom frivilliga 

organisationer. Blennbergers definition på frivilliga organisationer i sin tur utgör

sammanslutningar bildade utifrån människors gemensamma idéer och intressen. Denna kan 

bildas och upplösas utan beslut från myndighet. Syftar inte till privat ekonomisk vinst.17

Människor som är engagerade inom frivilligsektorn benämns aktiv, frivillig, ideell eller 

volontär.18 Förklaringar på begreppen volontär, ideell, frivillig och aktiv sammanfaller till stor 

                                                
14 Handbok i frivilligt arbete, Ds 1994:93 
15 ibid
16 ibid
17 Blennberger (1993)
18 www.volontarbyran.se
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del med varandra (NE); Volontär är person som för utbildning eller ideella ändamål arbetar 

mot låg eller ingen lön, ideell är den som verkar utan vinstintresse för ett gott syfte. Om en 

människa är frivillig så utför denne något av fri vilja. Är någon aktiv så deltar personen på ett 

verkningsfullt sätt i allmänhet eller i viss verksamhet. I den här uppsatsen kommer både 

begreppet frivilligt arbete och begreppet ideellt arbete att användas synonymt. Begreppen 

engagemang och arbete kommer även dessa användas synonymt. Detta därför att det är dessa 

två begrepp som oftast återkommer i tidigare forskning och därmed är giltiga inom 

forskarvärlden. Används de andra två, volontär och aktiv så menas med dessa detsamma som 

för ideell och frivillig, alltså en individ som verkar av fri vilja för ett gott syfte.19

I studien diskuteras även kring begreppet genus (NE); Genus - används som benämning på 

den kulturella process som tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och 

institutioner kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och 

feminint.20 Denna definition ur NE har sitt ursprung i Yvonne Hirdmans begrepp 

genussystemet. I den här uppsatsen används begreppet genus och inte ordet kön, därför att 

genus definierar ett vidare begrepp. Ordet kön motsvarar det biologiska könet medan genus 

står för det sociala.21

                                                
19 www.ne.se
20 www.ne.se
21 Hirdman, Yvonne (1990): Genussystemet, Ur; Demokrati och makt i Sverige, SOU1990:44



14

4. Metodologiska överväganden

4.1 Kvalitativ metod

Syftet med denna uppsats var att skaffa en djupare förståelse och kunskap om män och 

kvinnors motiv till deras ideella arbete. För att erhålla detta har i studien använts en kvalitativ 

ansats, till skillnad från tidigare studier som främst har en kvantitativ forskningsansats.

Kvalitativ metod kan ge en djupare kunskap än kvantitativ metod.22 I kvalitativ metod läggs 

tonvikten på närhet mellan forskaren och informanten. Målet med den kvalitativa ansatsen är 

ofta att skapa ett förtroende mellan forskaren och informanten under intervjun. Öppenhet, 

nyansrikedom, närhet och flexibilitet är kännetecknande för kvalitativa forskningsmetoder. 

Forskaren får fram en djupare förståelse för ett fenomen eller en situation, det vill säga denne 

kan nå kunskap om individens egna upplevelser och erfarenheter vilket handlar om dennes 

egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. I den här studien var det viktigt att via en 

empatisk inlevelse försöka förstå de ideellt arbetande kvinnorna och männens livsvärld. Den 

kvalitativa metoden beskriver ofta individer ur ett helhetsperspektiv. Det betyder att individer 

som befinner sig i en viss situation inte reduceras till enstaka variabler utan istället studeras i 

sitt naturliga helhetssammanhang.23

4.2 Avgränsning och urval

Uppsatsen är avgränsad till att förstå kvinnor och män som arbetar ideellt i Sverige. Studien 

avgränsas geografiskt till Norrbotten och är även begränsad till att handla om individer som är 

utför frivilligt arbete inom ideella föreningar. Den här uppsatsen har även avgränsat sig till att 

studera ideellt engagerade kvinnor och män inom frivilligsektorn som direkt och sekundärt 

hjälper barn, gamla handikappade, kvinnor samt andra utsatta. Som tidigare nämnts kan olika 

typer av frivilliga insatser som gör barn och ungdomars fritid meningsfull kan även dessa i 

förlängningen bidra till välfärd i samhället. Idrottsengagemanget kan därmed sekundärt vara 

en social hjälp i samhället.   Informell ideell verksamhet som att exempelvis klippa gräset åt 

grannen är således utesluten. Datamängden begränsas genom att syftet för studien avgränsar 

vad som ska studeras och därigenom har informanterna intervjuats utifrån olika teman.24

Urvalet vid en kvalitativ ansats påverkas av syfte och frågeställningar och därför har ett 

                                                
22 Jacobsen (2007), Förståelse, beskrivning och förklaring
23 Larsson, Lilja & Mannheimer (red.) (2005), Forskningsmetoder i socialt arbete
24 Miles &  Huberman (1994), Qualitative data analysis
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speciellt urval skett för att få en maximal variation av deltagare.25 Informanterna har valts ut 

med utgångspunkt av studiens syfte. Dessa personer är ett urval av typiska fall som 

representerar normala eller vanliga fall inom området ideellt arbete.26 På grund av att studien 

beaktar genus så eftersträvades jämn könsfördelning. Vi tog kontakt med informanterna via 

telefon och direktkontakt via besök i deras lokaler. Urvalet avgränsades geografiskt för att 

möjliggöra personliga intervjutillfällen, öga mot öga. Denna avgränsning skedde även med 

hänsyn till de begränsade tidsramarna och ekonomiska skäl vi hade till vårt förfogande. 

Intervjuer gjordes med personer som är engagerade inom bland annat följande ideella 

organisationer; Röda korset, Scouterna, Frälsningsarmén, Kvinnojouren och olika 

idrottsföreningar. Informanterna består av fler kvinnor (15) än män (5), trots att vi eftersträvat 

jämn könsfördelning. Det visade sig vara svårare att få tag på män av någon anledning som 

inte är klarlagd. När vi tog kontakt med en ideell förening blev vi nästan alltid hänvisad till en 

kvinna, det var även vanligare att en tillfrågad man inte ville ställa upp på intervju. Antal 

informanter som ligger till grund för studien är 20 stycken. 

4.3 Tillvägagångssätt

För att läsaren ska få en inblick och förståelse för det insamlade materialet, är det viktigt att 

forskaren redovisar forskningsprocessen i sin studie. Det hermeneutiska synsättet syftar till en 

förståelse av en texts mening. Forskaren eftersträvar inga direkta svar eller sanningar, utan 

dennes tolkning av det insamlade materialet är den egentliga metoden.27 Vi har arbetat för att 

uppnå en förståelse för de företeelser vi hittat i vårt insamlade material. 

De ideellt arbetande kvinnorna och männen har intervjuats i möjligaste mån en och en. Detta 

för att de under intervjusituationen inte skulle störa eller påverka varandra. Vid fyra 

intervjutillfällen har informanterna intervjuats i par. Detta mest på grund av att vi vid dessa 

tillfällen ansåg att det var smidigast att utföra intervjun med informanterna två och två. Bland 

annat därför att informanterna vid något tillfälle befann sig i par i sitt eget hem, när båda då är 

ideellt engagerade var det inte så smidigt att be den ena gå ut. Intervjuerna har utförts i den 

miljö där informanterna har känt sig bekväma. Informanterna fick själva välja var intervjuerna 

skulle äga rum. Detta för att vi skulle få reda på så mycket som möjligt om informantens 

                                                
25 Miles & Huberman (1994)
26 Larsson, Lilja & Mannheimer (red.) (2005)
27 ibid
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livsvärld. Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) menar att en forskningsintervju kan beskrivas 

som ett kunskapande samtal. Den allmänna intervjuguiden innebär ofta att undersökaren 

formulerar ett antal relevanta samtalsämnen, teman eller frågeområden som behöver beskrivas 

mer i detalj och som är kopplade till problemställningen. Intervjuguiden I denna uppsats 

bestod av teman relevanta för studien. Intervjuguiden kan framställas som en slags checklista 

med samtalsämnen och frågor som gör att man täcker in relevanta områden. Dessa områden, 

eller teman, var kopplade till de forskningsfrågor vi önskade få svar på. Larsson, Lilja & 

Mannheimer (2005) menar att de frågor som formulerats behöver inte ställas i någon bestämd 

ordning och den exakta formuleringen av frågorna behöver inte följas likadant för alla 

intervjupersoner. Frågorna i denna studie var halvstrukturerade och baserades till viss del på 

förförståelse som vi erhållit från den tidigare forskning och litteratur som lästs inför studien. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Även skratt och vissa miner 

noterades under intervjuerna. På så vis har empirin tolkats på ett sätt som inte förvränger 

verkligheten.28

4.4 Redovisning av intervjuer

För att kunna garantera att varje informants möjlighet att vara konfidentiell, presenteras inte 

informanterna var för sig i resultatdelen. Om de hade presenterats en och en med 

föreningsnamn, ålder och kön hade det varit alltför enkelt att identifiera dem.   

4.5 Validitet och reliabilitet

I den här uppsatsen skulle människor som arbetar ideellt och deras motiv till detta 

engagemang studeras, är det då det som har studerats? Dessutom, har detta studerats på rätt 

sätt? Patel & Davidson (2003) menar att begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller hela 

forskningsprocessen, det vill säga att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva 

uppfattningar eller en kultur. Begreppet reliabilitet får också en annan innebörd jämfört med 

det kvantitativa fallet. Reliabiliteten ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Mot denna bakgrund antas reliabilitetsbegreppet närma sig 

validitetsbegreppet i kvalitativa studier. Begreppet validitet får en vidare innebörd inom 

kvalitativ forskning. Det vill säga att strävan efter en god validitet genomsyrar hela 

                                                
28 Larsson, Lilja & Mannheimer (red.) (2005)
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forskningsprocessen och inte bara datainsamlingen. Detta kan yttra sig i hur forskaren förmår 

tillämpa och använda sin förförståelse. När det gäller denna studie så hade vi en viss 

förförståelse för problemet, delvis genom tidigare forskning. Denna förförståelse kunde 

användas vid sammanställning av intervjufrågorna. Underlaget kunde därmed bli så pass 

varierat att det blev möjligt att göra en trovärdig tolkning av de studerades livsvärld. I studien 

har även det motsägelsefulla fångats, vilket borde tyda på en ganska god validitet. Med detta 

menas här de ideellt engagerades dubbla eller ibland omedvetna motiv till engagemanget, det 

vill säga om drivkraften bakom arbetet är osjälvisk och/eller egoistisk. I urvalsprocessen var 

ambitionen att välja ungefär lika många män som kvinnor, detta för att studien har en 

genusaspekt. Dock lyckades inte detta vilket kan ha gjort att resultatet när det gäller 

genusfrågan bör betraktas med försiktighet.

Patel & Davidson (2003) anser att transkriptionsprocessen av intervjuer ofta mer eller mindre 

påverkar på underlaget för analysen. Talspråk och skiftspråk är inte samma sak. Till exempel 

försvinner ofta gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk vid transkriptionen av 

samtalet till text. Vid utskriften av intervjuerna till denna studie har hänsyn tagits till detta. 

Skratt och gester har även dessa skrivits ner, för att som författare lättare kunna minnas 

situationen som helhet och kunna analysera denna på ett så objektivt sätt som möjligt. Vidare 

har en helhetssyn genomsyrat all analys av det empiriska materialet, detta för att förhindra att 

sagda ord tas ur sitt sammanhang. Detta borde ha inverkat positivt och höjt validiteten i 

undersökningen.

I uppsatsen har forskningsprocessen noga beskrivits, så att de som tar del av resultaten kan 

bilda sig en uppfattning om alla de val som författarna till denna uppsats gjort. Detta gäller 

hela processen från val av forskningsproblem, forskarens förförståelse, hur teorin kopplas mot 

problemet till hur de som omfattats av studien valts ut. Samt i vilken kontext och i vilka 

situationer studien genomförts, hur information samlats in och transkriberats till hur analysen 

genomförts och hur resultatet har redovisats. Detta bidrar till en god validitet i denna studie.
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5. Resultat

Resultatet från intervjuerna presenteras i detta kapitel. Materialet är indelat i fyra olika teman 

för att lättare kunna åskådliggöras. De fyra teman som använts är; identitet, meningsfullhet, 

personlig utveckling och socialt nätverk. Informanternas ålder varierade. Den yngsta var 17 år 

och den äldsta 72 år. Informanterna är 20 stycken till antalet och består av fler kvinnor än 

män, 15 kvinnor och 5 män. Informanterna är ideellt engagerade inom olika ideella föreningar 

i Norrbotten. Deras bakgrunder skilde sig åt. De var uppväxta både i stad och på landsbygd, 

de kom både från hem där ideellt arbete var förekommande och hem där det inte var det. De 

flesta informanter hade någon form av högre utbildning, förutom de äldre kvinnorna i studien. 

Många av informanterna hade varit engagerade ideellt under en längre tid. Majoriteten hade 

påverkats till engagemang av familj och vänner. Några hade helt på egen hand sökt sig till 

föreningarna och erbjudit sin hjälp. 

5.1 Livsstil – en del av ens identitet?

För många av informanterna framstod det ideella arbetet bidra till stabilitet i tillvaron och en 

viss kontinuitet som formade deras liv. Flera hade engagerat sig en längre tid i ideellt arbete 

och byggt upp sitt liv omkring engagemanget; 

”Det skulle kännas tomt på nåt sätt, jag har alltid engagerat mig, när 
barnen var små engagerade jag mig i föräldragrupper och sen inom 
skola, fotbollsengagemang och kvinnojouren och så där. Det skulle 
kännas tomt va. Vad skulle jag göra? Det är en del av mitt liv att vara 
engagerad ideellt. Det är ju det.”(kvinna)

”Jag har ju gjort detta ganska länge nu, känns ju så naturligt, som en 
del av livet liksom.” (man)

De flesta av våra informanter var personer med många järn i elden och de fanns en 

föreställning om att de inte var sysselsatt med det frivilliga arbete de engagerade sig i skulle 

de börja med något annat i stället. För många hade det ideella engagemanget blivit som en fast 

punkt i tillvaron. Det föreföll som att det frivilliga arbetet hade blivit en trevlig vana, något av 

en livsstil;  

”Men sen så är det bara nånting som finns, det ska vara så. Jag kan 
inte säga vad, men om det skulle hända nånting så jag inte kunde vara 
engagerad så skulle jag säkert sakna det jättemycket. Jag tycker det är 



19

roligt varje gång jag ska gå hit, jaa, jag tror jag gör lite nytta. Helt 
enkelt. Socialt är det ju när man har varit aktiv inom arbetslivet. Såå 
det blir något slags behov. Det kanske inte är det från början men det 
blir det om du engagerar dig. Engagemanget blir mer och mer om du 
börjar.”(kvinna)

För vissa av informanterna var engagemanget delar av deras liv, exempelvis speciella 

veckodagar, som formade deras liv och vardag. Att engagemanget kan bli en vana som 

nästan inte går att tänka sig att vara utan formuleras på detta sätt av denna informant;

”Det skulle kännas jättekonstigt, för nu är man där flera dagar i 
veckan och många timmar är man på badhuset. Och hela söndagarna, 
så det skulle kännas jättekonstigt. Jag har inte varit ledig en hel 
söndag sen, jaa, jag hade ju träning själv på söndagarna så vi får nog 
gå tillbaka till mellanstadiet.” (kvinna)

Vägen in i det ideella engagemanget kunde ofta härledas till vänner och familj. Vissa hade 

nästan blivit tvingade för att få träffa sina närmaste;

”Jag satt hemma många år och tyckte att det var tråkigt, den här 
hockeyn som jag inte fattat vad det är för roligt med den. Men sen till 
slutet tänkte jag: jag följer med (sin man) det är ändå en social grej att 
träffa folk och…. Jag var på några matcher och där var en av de 
ansvariga som tyckte att när du ändå är här kan du börja jobba. Jag 
tänkte, det kan jag väl göra”.(kvinna)

Andra hade förmodligen påverkats av sina föräldrar som varit ideellt engagerade. Det var ofta 

pappan som varit tongivande och den som ofta nämndes i intervjuerna;

”Min pappa har varit engagerad i simningen ända sen jag började, i 
min familj är vi fyra stycken som har simmat.”(kvinna)

”Far min ägnade en del tid åt politik och det var nog ideellt.”(man)

En informant var dock väldigt påverkad av sin mamma;

”Jag har alltid sökt mig till människor som har haft det svårt i 
samhället. Hela mitt liv har jag dragits till människor som har varit 
utsatta. Det tror jag har lite att göra med min mamma. Det är den 
mest suveräna kvinna jag träffat i mitt liv. Mina förkämpar det är min 
mormor och min mamma. Oerhört starka kvinnor! Jag fick lära mig av 
dom att klara livet, på alla tuffa sätt man utsätts för, att aldrig vara 
rädd. Och det har väl varit min drivkraft och passion”(kvinna)
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”Min mamma, hon stod alltid ett steg tillbaka, hon framhöll alltid alla 
andra människor. Man skulle respektera äldre människor, man skulle 
respektera överhuvudtaget alla människor. De skulle gå före mig, det 
lärde min mamma mig. Hon var alltid den där som såg till att alla 
andra hade det bra, om hon inte hade det var oväsentligt”(kvinna)

Även om föräldrar var inflytelserika så kunde även syskon och vänner vara vägen in i 

engagemanget;

”Jag tror att har man vuxit upp som jag då i en syskonskara på åtta 
syskon så följer det nog automatiskt med också att vara tillsammans 
med många, att ta ansvar för dem som är mindre, och hjälpa till 
överhuvudtaget. Som jag sa, det är en livsstil helt enkelt.”(kvinna)

”Jag började väl i och med att storsyrran tvingade mig.”(kvinna)

Någon av informanterna upplevde att massmedia inspirerade till ideellt engagemang;

”När man ser på TV, man ser Röda korset, man ser så mycket olika 
reklam att man blir faktiskt intresserat av att vara med.”(kvinna)

En annan intressant företeelse som återkom bland de flesta av informanterna var att de i och 

med engagemanget fick sina kunskaper bekräftade;

”...så länge de behöver våra tjänster, ställer vi upp.  Det är vi som har 
erfarenheter och kunskaper om vad som ska göras och inte göras. Och 
det är till oss att lära ut det.”(man)

”Jag tror att min kunskap är ingenting värd om den inte går vidare till 
någon annan. Annars stannar den ju hos mig när jag dör. Men har jag 
gett den till någon annan så lever den ju vidare.”(kvinna)

”Jag vet att om inte jag gjorde det jag gör, skulle kanske någon annan 
ta över, kanske utan den kompetens jag har, och då kanske det inte 
skulle vara lika bra, men jag känner då att jag får bra feedback från 
föräldrar och sådär, och från barnen då också såklart.” (man)

”Genom att vi är sjuksköterskor så försöker vi ge råd och hänvisa till 
vårdcentraler eller ta kontakt med vårdcentralen för att hjälpa dom”. 
(kvinna)

Vissa skillnader mellan män och kvinnors engagemang i de ideella verksamheterna kunde 

utkristalliseras i intervjuerna. I följande citat från idrottsvärlden framkom det tydligt att 

männen oftare än kvinnorna var de som syntes mer och hade de mer prestigefyllda uppdragen;
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”Om man ser traditionellt inom simmarvärlden så är det ju så att män 
tränar dom på högre nivåerna och kvinnorna dom yngre.” (kvinna)

”Joo, om man tänker dom minsta, när dom börjar, då är det ju oftast 
yngre kvinnor som är tränare och sen när dom blir lite äldre så blir 
det nån äldre tjej. Sen i elitgruppen, som man kallar det, så är det en 
man, och det spelar ingen roll om det är en äldre eller en yngre 
man.”(kvinna)

Det föreföll som att status inom de ideella föreningarna visade sig vara en könsfråga. De 

informanter som var engagerade inom idrottsföreningar hade en del att berätta;

”Och männen ska ha den där bästa gruppen för att visa prestige.”(kvinna)

”Jag tänkte på det där om manliga och kvinnliga tränare, det är 
intressant. Sen kan man ju titta på vilka det är som är ordförande 
också. Det är väl just män som har varit ordförande. Under den tid jag 
har varit verksam, det är nog snart 20 år, så har det nog inte under 
den tiden varit en enda kvinna som ordförande! Dom har varit 
sekreterare *skratt*. Man kan ju också se det där på tävlingarna, vem 
är det som står och säljer fikat, kvinnorna, mammorna såklart. Jag har 
då aldrig sett nån pappa stå där. Innan tävlingarna, på mötet som 
brukar vara, kanske det är tio manliga tränare och en 
kvinna!”(kvinna)

Det visade sig att detta även hade uppmärksammats av män och uttrycktes av en informant på 

följande sätt;

”Ju äldre individer man tränar, ju mer män är det. I 
representationslaget sett är det i stort sett uteslutande mest män och 
jag som man har tränat dem. Det är ju väldigt ovanligt med en kvinna 
som tränar män på seniorlag, i alla idrotter. I en förening jag jobbade 
i hade man nästan uteslutande kvinnliga ledare, 68 ledare, nästan 60 
av dem var tjejer, men det var jag som man som tränade 
representationslaget, och när jag slutade ersatte man mig med en 
annan man. Man ersätter män med män. Det är viktigt att få in tjejer 
som förebilder. Man kanske ställer en högre, eller en annan kravnivå 
på tjejer.”(man)

En av de kvinnliga informanterna fällde följande kommentar;

”Jag brukar säga, jag kan komma och skura golvet åt er en gång i 
veckan, det skulle jag vara nöjd med också.”(kvinna)
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5.2 Meningsfullhet

Att göra något bra i samhället när man är frivilligt engagerad kan man med stor sannolikhet 

påstå. I intervjuerna har det framkommit att  de ideellt engagerade kvinnorna och männen 

tyckte att deras arbete var viktigt;

”Man ser hur de utvecklas och det är roligt att se att de gör något 
annat än att sitta hemma och spela dataspel. Att de gör något, 
aktiveras.”(kvinna)

”Man gör ju det här för barnen, om inte vi skulle engagera oss så 
skulle de inte ha samma förutsättningar att ägna sig åt idrotten i den 
utsträckning de gör idag. Jag tror absolut att vi hjälper dem att lägga 
en sund grund för deras fortsatta liv.”(man)

Att i dagens konsumtionssamhälle kunna hjälpa någon annan i stället för att ägna sig åt 

meningslös shopping uttalade en kvinna följande;

”En dag tänkte jag att nu ska jag köpa mig nånting själv. En ny 
parfym eller en ny jumper, så jag gick och tittade på det, men, ääsch. 
Jag går på banken istället och växlar till euro istället! Då får jag en 
adrenalinkick, när jag står på banken och växlar euro och så iväg med 
det! Det är en helt underbar känsla!”(kvinna)

Upplevelsen om att samhällets förändrats till ett mer individualistiskt samhälle där det 

kollektiva bryts ner kan vara en orsak till att man som följande informant funderar i dessa 

banor;

”Jag tycker att världen eller samhället har blivit så att alla, eller alla 
man ska ju inte generalisera, men mycket egoistiskt. Och samtidigt 
liksom det finns ändå människor som har inte…lika bra som vi 
har.”(kvinna)

Upplevelsen att få känna att man gör något bra för någon annan kan ge ens eget liv 

meningsfullhet och detta har visat sig vara betydelsefullt för informanterna;

”Vi träffar ju mycket kvinnor som utsatta för våld och hemska saker, 
men kvinnor som återfår sitt liv igen, va, de känner sig starka igen och 
glada och sådär och förändrar sitt liv och … Då känner man att man 
har gjort nåt nytta.” (kvinna)
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Att leva i ett samhälle där pengar och ytlighet är framträdande attribut kan kännas 

meningslöst efter ett tag och många söker sig bort från jakten efter pengar till verksamheter 

med en djupare innebörd;

”När vi jobbar såhär är vi inte ute efter pengar, vi är ute efter innehåll.” (man)

Vetskapen att någon behöver just mig och att jag fyller en viktig funktion var något som 

informanterna framhöll;

”Jag måste ju ha någon som behöver mig.”(kvinna)

Ett annat återkommande inslag har varit att engagemanget bidrar till glädje hos informanterna 
och utgör ett motiv till engagemang;

”Ja du, jag vet inte riktigt om det där med behov. Jag är ju engagerad, 
och ganska mycket engagerad också, men jag gör det för att det är 
roligt.”(man)

De kvinnor och män som var engagerade i ideellt arbete med barn var de som främst 

underströk det roliga i själva engagemanget;

”Jamän hördu, det är så jäkla roligt! (skrattar) Jag är ju så baschlig 
så jag tycker ju det är roligt! Sen så är det ju det här att man aldrig 
vet vad det slutar i. Det här med ungar, jag tycker ju att ungar är det 
bästa som finns! Dom är ju så omedelbara, det finns oftast inte det här 
beräknande, utan det som är det är. Det är ju det man får tillbaka av 
dom som är den stora behållningen.”(kvinna)

”Jag har ju alltid tyckt att det har varit skitkul med barn. Dessutom 
om jag inte skulle göra det skulle jag bli så rastlös, nu är jag van att 
göra det så. Det är ju som en sak, att jag skulle gå på väggarna 
ungefär! Det skulle vara tråkigt att inte göra det.”(kvinna)

5.3 Personlig utveckling

Att informanterna fick bekräftelse i form av egen personlig utveckling för det ideella arbete 

de utförde var en självklar men till viss del dold förklaring, som följde med engagemanget 

utan att vara informantens avsikt med arbetet. Att de fick kompetens var det flera som 

uttryckte;
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”Vi har gått Röda korsets utbildning, vi ska gå i höst igen. Det är 
också viktigt att kunna ge lite grann första hjälpen. Det är mycket såna 
där saker som är också bra för privata livet. Så det är mycket som 
följer med som kanske inte många tänker på det egentligen.”(man)

Att det ideella engagemanget gav informanterna kompetens behövde inte vara formell 

kompetens utan även kompetens av det informella slaget, kompetens som nedanstående 

informant samlat på sig under många år;

”Joo, jag har ju sett en del. Man sparar på sig en massa, en del är ju 
guldkorn. Det är ju intressant att tolka barn och barns beteende, dom 
är ju ruskigt intressanta. Ruskigt intressanta, där blir man aldrig 
fullärd.”(kvinna)

För yngre informanter var den sociala kompetensen engagemanget gav dem av stor betydelse;

”Ja, det ger mig just praktiska kunskaper. Det ger mig också 
kunskaper om hur man ska bemöta människor, det är ju mycket olika 
människor som man träffar. Och att kommunicera. Det är mycket sånt 
som jag känner att jag hade inte haft så mycket tidigare erfarenhet 
av.”(kvinna)

Av att arbeta med barn och ungdomar föreföll det som att informanterna själva utvecklades en 

hel del och ökade sin egen kompetens, bland annat när det gällde den egna pedagogiska 

förmågan;

”..det kanske är just den här biten att se ungdomarna utvecklas och 
hur positiva dom är. Sen att träffa andra, vuxna vänner…det är det. 
Och att pedagogiken att lära ut, man lär sig ju själv mycket av 
det.”(man)

Att det ideella engagemanget skänker tillfredsställelse och lycka för egen del framgår av 

följande citat;

”När jag satt här inne med en stor irakisk säkerhetsvakt som var 
jätterädd, jätteängslig för sin familj, då kände jag hur kriget i Irak 
kröp in under huden på mig. Då förstod jag vad det här var för 
någonting, då var Irakiska kriget här inne! Så här är det, det här är 
vardagen, det är den krassa verkligheten. Det är helvetet på jorden det 
som sker i Bagdad idag. Då känner jag, tack gode gud att jag kan göra 
nåt litet! Finnas här, lugna ner. En av killarna sa; jag kan inte äta när 
jag vet att mina barn är kvar där och inte får mat. Att då tala om för 
honom; ät så att du lever när dina barn kommer hit. Dessa tuffa killar, 
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säkerhetsvakterna, sitter här och gråter men går härifrån lättade. Vet 
du att då, åå, man är så lycklig så man har vunnit högsta vinsten! Det 
är helt enormt, känslan!”(kvinna)

Att finna lugn och fokusera på något annat än sitt lönearbete en stund var även något som det 

frivilliga engagemanget gav;

”Nej alltså, det ger mig… det är som en ventil. Jag får göra någonting 
som inte…det är en ventil, har man ett yrke som man är väldigt 
engagerad i till exempelvis så tänker man hela tiden på det, det gör 
jag i alla fall, och det kan man inte göra när man går ner för att träna 
ungdomar, det finns inte utrymme för det, man måste koppla bort det 
en stund och ägna uppmärksamheten åt annat.”(man)

Att ha nytta av det ideella engagemanget inför framtida arbetsliv återkom hos informanterna, 

vilket styrks av följande citat;

”Jag tycker det är givande inför mitt kommande yrke.”(kvinna)

”Det är ju en merit att ha hållit på med det här.”(kvinna)

Av informanterna var det några som tydligt uttryckte hur roligt det var att få uppskattning och 

beröm för det arbete som utförts;

”Det är inte det att man vill höra att man är duktigt men vi … som 
människor tycker att det är lite kul ändå att höra det. Fast man inte 
vill höra det dagligen men det uppmuntrar.”(man)

”Jag tycker att jobba som ideell… får du mera uppskattning än du får 
på ditt vanliga jobb. De berömmer mig mera och det är ju bara det 
som är roligt också.”(man)

5.4 Social gemenskap

Att lära känna nya kulturer var något som informanterna inom exempelvis föreningar som 

Röda Korset gav uttryck för och som uppskattades mycket;

”Jag känner mig väldigt priviligerad som har fått förmånen att få lära 
känna så många människor från så många länder, så många kulturer. 
Jag känner mig väldigt rik för att jag har fått det.”(kvinna)
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Solidaritet inom föreningen och gruppen är något som starkt betonades under flera av 

intervjuerna. En kvinna som arbetade i kvinnojouren sa;

”Vi stödjer ju kvinnor, vi är en kvinnoförening. Och det är liksom två 
delar, dels att vi stödjer andra kvinnor och dels att vi liksom har 
kvinnosolidaritet. Det är en plats för kvinnor, hit kvinnor kan komma, 
här vi kan träffas och stödja varandra. Vi har blivit kompisar genom 
att vi började arbeta tillsammans så att säga. Alla har en stark vilja att 
utveckla verksamheten och göra saker liksom arbeta. Så det är det som 
liksom är grunden för att… vi arbetar tillsammans, alla har samma 
intresse.”(kvinna)

Man i medelåldern;

”Vi är alla där och är engagerade i samma sak, då är man ju som på 
samma våglängd och så. Det känns bra att vara där, alla är trevliga 
och sådär. Man känner väl en tillhörighet så att säga.”(man)

I alla föreningarna verkade gemenskapen och kamratandan vara utmärkande. Så gott som alla 

informanter gav tydligt uttryck åt den sociala samvaron det ideella arbetet gav dem. Många 

gånger verkade det som att gemenskapen var viktigare än själva uppdraget;

”Som sagt jag ser ingen hockey, det är egentligen inte för hockey 
riktigt…. Utan det är en social grej. Jag tycker om att vara bland folk 
och ta hand om folk.”(kvinna)

”Ungdomarna blir glada, och man ser resultat i gruppen. Det är inte 
just träningsbiten i sig, simträningen, som är mest positiv, utan det är 
gemenskapen som är roligast att se.”(kvinna)

”Jag tror att vi-känslan är jätteviktig i en förening. Utan den är det ju 
en ganska meningslös företeelse.”(man)

Trots att de engagerade ofta hade barn och barnbarn så uppfångades ändå under intervjuerna 

en förståelse för att den sociala biten som engagemanget medförde var väldigt viktig. Att få 

en ”extrafamilj” där man kan känna trygghet och känslan av att kunna vara tillsammans 

verkade vara mycket värt för de ideellt engagerade;

”Vi liksom har fått en gruppkänsla, vi är som en stor familj nästan och 
vi kan skoja och vi kan prata om allting. Vi samlas alltid före, det är 
vår grupp som gör det, vi samlas alltid innan vi börjar och bara att vi 
ser att vi är här och antecknar närvaro och står och pratar en stund. 
Det är så kul, det är inte att alla går på sina hörn, där de ska stå…Det 
är skönt att samlas alltihopa och det blir som en vana.”(kvinna)
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Det sägs att man aldrig kan bli för gammal för scouterna, men denna scoutledare har för 

säkerhetsskull garderat sig inför framtiden och sitt sociala liv;

”Jag har ju då faktiskt startat upp ett gille, för gamla scouter. Vad gör 
vi då? Vi far ut och äter och sånt där. Å jaaa, det var väl en bra 
pensionsförsäkring! (skrattar) Det som också är kul med det är att 
man får med den andra hälften som annars inte kommer på 
scoutsammankomsterna. Så där lär man ju känna nya människor med 
nya kontaktytor, såå det var inte så dumt!”(kvinna)
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6. Teori

6.1 Valet av teoretiska utgångspunkter

Kvinnor och män som arbetar ideellt har dels studerats ur perspektiv som behandlar 

människans handlande utifrån sitt identitetsskapande och sin känsla av trygghet samt ur ett 

genusperspektiv och ett perspektiv som tar uttryck i det sociokulturella arv en person har. 

Utöver dessa kommer även ett perspektiv som studerar hur människor beräknar nyttan då de 

gör sina handlingsval att användas. I uppsatsen har teorier och begrepp formulerade av 

Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, James Coleman samt Yvonne Hirdman använts. Dessa 

teorier är relevanta för studien på det sättet att de alla går att förena med människor och deras 

förhållande till sitt ideella engagemang. Bauman har en del intressant att berätta om det 

samhälle vi lever i idag, då framförallt när det gäller identitetsskapande, individualisering, 

otrygghet och mellanmänskliga relationer. Då vi i vår studie eftersträvat ett genusperspektiv 

med avseende på mäns och kvinnors ideella engagemang, har Bourdieus teori om genus och 

Yvonne Hirdmans genusbegrepp använts. Bourdieus begrepp om socialt kapital, det vill säga 

den resurs som en människa har tack vare sina sociala kontakter, har varit intressant att 

använda sig av i uppsatsen. Colemans utbytesteori är mycket tänkvärd i sammanhanget. Kring 

utbytesteorin uppkommer tankar kring vad det är människor egentligen strävar efter och om 

individens handlingar är ett uttryck för att maximera sin egen lycka. 

6.2 Identitet

Uppsatsen problemställning, om kvinnor och män som är ideellt engagerade, är en företeelse 

som har ökat under den postmodernistiska perioden och detta har tidigare nämnts i uppsatsen.  

Därför är Baumans perspektiv användbart eftersom det behandlar människor i den 

postmodernistiska tidsåldern och de frågor som uppstår i samband med detta. Bauman (1991)

menar han att frågan om nutiden är postmodern till stor del handlar om ett nytt socialt villkor 

vad gäller integration, identitet, moral och gemenskap. Därför är det idag lätt att välja 

identitet, samtidigt som det inte är möjligt att behålla den. Enligt Bauman (1991) finns det 

alltså en skillnad mellan den moderna och den postmoderna människans identitet. Den 

moderna identiteten byggs upp med ett visst livsmål för ögonen. Verkliggörande av ett sådant 
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livsprojekt förutsätter att man lever ett liv i en omvärld med en stabilitet som sträcker sig 

bortom den enskildes liv, så att individen kan se om dennes handlingar för dem till livsmålet. 

I en värld som hela tiden förändras på ett djupgående sätt, blir det meningslöst att hålla fast 

vid målsättningar som ska gälla hela livet. I en sådan omvärld måste man ständigt omvärdera 

sina personliga mål, och därför menar Bauman att det inte blir meningsfullt att beskriva 

identitetsbildningen som ett mognande förverkligande av ett livsprojekt. Det postmoderna 

identitetsbildandet handlar om en fortlöpande ”självuppbyggnad”, där man samtidigt som man 

bygger upp och utvecklar en sida av tillvaron eller personligheten också tappar andra. Den 

postmoderna identiteten byggs alltså inte upp som ett hus, sten på sten, tills det står där med 

väl avgränsade rum och solida väggar. En del i Baumans teorier handlar om globaliseringen 

med dess informationsflöde från jordens alla hörn. Detta flöde har fört med sig en 

medvetenhet om problem utanför den lokala kontexten. Konsumtionssamhället framstår i 

kontrast mot svält, katastrofer och fattigdom som en själslig svält vilket än mer kan få 

individens liv att sakna en djupare betydelse. I det postmoderna samhället letar sig individerna 

fram på en kaotisk marknad, där otaliga experter konkurrerar om att övertyga konsumenterna 

om de rätta åsikterna och den rätta livsstilen. I det postmoderna står den enskilde ensam och 

isolerad, lämnad att välja rätt i en värld av ”flyktiga stamgemenskaper”. Bauman menar att 

individen i det postmoderna jagar efter gemenskap, men att den gemenskap som finns är 

flyktig och inte har den tyngd som traditionella folkgrupper uppnår genom sin hierarkiska 

uppbyggnad och ritualiserande praxis.29

Det blir därför individerna själva som måste välja vilka regler de vill följa och vilka de inte 

vill följa. Det finns inte möjlighet att följa bestämda regler som hjälper individen ifrån en del 

av ansvaret. Bauman menar att moral knyts till den enskildes känslor och personliga samvete. 

Detta bland annat på grund av sönderfall av allmänt erkända och i den meningen ”objektiva” 

moraliska normer. Nutidens upplösning av traditioner och institutioner leder till en existentiell 

otrygghet, som knyter individerna till det oundvikliga faktum att det är deras val som är 

avgörande för resultatet. Det moraliska ansvaret för handlingar skjuts tillbaka till ansvarets 

egentlige bärare, nämligen den handlande individen. Individerna befinner sig i situationer som 

saknar korrekta lösningar, vilket betyder att de står inför tvetydiga moraliska val.30

                                                
29 Bauman, (1991): Modernity and ambivalence
30 ibid
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Det som håller oss samman, alltså de möjligheter som gör ett samhälle till ett samhälle är av 

individualiseringen hotad anser Bauman. I boken ”Det individualiserade samhället” (2002) 

diskuteras dagens tillstånd i samhället där människor lever från dag till dag i ett samhälle som 

befinner sig i ständig förvandling. Det finns en ny ”kortsiktig” mentalitet i samhället som 

ersätter den ”långsiktiga” mentaliteten som formade livet för de som levde tidigare. 

Människorna i dagens samhälle förväntas vara flexibla, de bygger inte längre relationer som 

ska vara ”tills döden skiljer dem åt”, nej, vänner och partners kan man byta ut tämligen 

lättvindligt. Dagens människor förväntas och är också tvingade till, att byta jobb många 

gånger under sin livstid. Bauman vill hävda att arbetslivet i dagens samhälle är genomsyrat av 

otrygghet. ”Flexibilitet” är dagens slogan. Visserligen har arbetslivet varit fullt med otrygghet 

i alla tider. Men den nuvarande otryggheten är en mäktig individualiserande kraft, menar 

Bauman. 31

6.3 Socialt kapital

Bourdieus perspektiv om hur människor formas till de personer dom är, är intressant att ta del 

av och använda i denna uppsats som behandlar människor och deras motiv till det 

engagemang de utför. Man kan få en förståelse för vilka normer och värderingar som format 

dem till de frivilliga arbetare de är. En central tanke i Bourdieus teori är att individens 

handlingar alltid är sociala och kollektiva och att den sociala verkligheten ständigt förändras. 

Ett av Bourdieus begrepp är habitus vilket handlar om att en individ tillägnar sig ett habitus 

genom att vistas i och att delta i olika sociala miljöer. I dessa miljöer kan individen sedan 

agera och förhålla sig på olika sätt beroende på vilket habitus individen har tillägnat sig i 

respektive miljö. Det är svårt för individen att se vidare än det medfödda perspektivet 

eftersom det sociala ursprunget utgör grunden för individens habitus och begränsar därför 

individens möjlighet att handla fritt. I de sociala fälten kan habitus förändras genom en kamp 

om sociala positioner. Sociala fält är arenor för människorna och de är i sig inte planerade 

strukturer. Sociala fält är till exempel statligt fält, utbildnings fält, hemmets fält och så vidare. 

Hur vi agerar inom fälten handlar inte bara om uppfostran och formning av personligheten 

utan även om underförstådda processer där vi imiterar och anammar omgivningens sätt att 

tänka och fungera. Det gäller för individen att anpassa sig till de spelregler som gäller och 

utveckla det habitus som gör det möjligt att hålla sig kvar och avancera inom fältet. Bourdieu 

                                                
31 Bauman, (2002): Det individualiserade samhället.
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har också skapat begreppskonstruktionen om kapital som här anger det materiella och 

sociokulturella arv en individ innehar. Ett kapital kan vara socialt, det vill säga en tillgång 

som en människa har tack vare sina sociala kontakter. Kulturellt kapital tillägnar individen sig 

genom utbildning och behärskande av de olika uttryck kulturen tar sig.32 Formningen av 

personens habitus påverkas av det kapital som individen tillägnat sig i den omgivande 

uppväxtmiljön. 

Med boken Den manliga dominansen (1999) gav sig Pierre Bourdieu in i den feministiska 

debatten. I boken ställer Bourdieu frågan: hur kan man förklara varför de patriarkala 

strukturerna återfinns i olika tider i olika miljöer utan att samtidigt bekräfta dem som av 

naturen givna. Och hur ska man lyckas analysera den manliga dominansen när det sätt vi 

tänker på är en produkt av den manliga dominansen. Det som gör dominansstrukturerna så 

svåra att upptäcka är dess självklarhet, både för de dominerade och de dominerande. Den 

manliga dominansen uppfattas felaktigt som naturligt. Bourdieu menar att denna dominans 

inte alls är naturlig utan att den är resultat av något han kallar för symboliskt våld. Till 

skillnad från det fysiska våldet beskriver han det symboliska som "ett milt, omärkligt våld… 

som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap…". Det 

symboliska våldet är ett sätt på vilket vår felaktiga uppfattning om den manliga dominansen 

som något naturligt förs vidare. Könsstrukturerna verkar i hög grad självständiga gentemot de 

ekonomiska strukturerna eftersom de bevaras efter övergången från ett bondesamhälle till ett 

kapitalistiskt. För att förklara hur könsstrukturerna består, utan att de förklaras som 

biologiska, hävdar Bourdieu att det viktigaste instrumentet för detta är socialiseringen. Dels 

den tidiga socialiseringen genom familjen men framförallt socialisering genom de stora 

institutioner som skola, kyrka och stat. Med det symboliska våldet, som utövas av alla 

ovannämnda institutioner, uppfostras pojkar till manlighet och flickor till kvinnlighet. Man 

tilldelar en förutbestämd social roll till män och en annan till kvinnor. Kvinnorna ska enligt 

sitt rollmönster underkasta sig och syssla med husligt arbete i det privata och det dolda. 33

6.4 Målrationella handlingar

Sociologen James Coleman är en av de personer som har utvecklat teorin om Rational Choice. 

Denna teori förutsätter att det sociala livet är en utbytesprocess där rationella aktörer beräknar 

                                                
32 Bourdieu, (1984): Distinction : a social critique of the judgement of taste
33 Bourdieu (1999): Den manliga dominansen
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nyttan då de gör sina handlingsval. Det kan vara intressant att studera handlingar, som i detta 

fall ideellt arbete, utifrån ett perspektiv som resonerar kring människors egoism snarare än 

altruism34. 

Inom Rational Choice Theory anser man att individer bedömer nyttan utifrån vad de olika 

alternativen kostar och de strävar alltid efter att maximera nyttan i sina handlingsval. 

Rationella aktörer agerar alltid inom en struktur som innebär både möjligheter och 

begränsningar när det gäller att kunna påverka resursfördelning, kunskap och strategier och de 

spelregler som styr handlingarna. Enligt Coleman är det sociala livet är präglad av ett utbyte 

menar han att det inte är varor som bytes mot varandra snarare rättigheter och skuldigheter. 

Om man ser det hela på det viset, blir också utbytesbegreppet något som direkt visar på 

maktförhållanden. Handling förutsätter makt, och den som upplever en begränsad 

handlingsfrihet upplever också maktlöshet. Colemans poäng är att individen inte automatisk 

förlorar sina handlingsmöjligheter då hon integreras i kollektiva strukturer, dvs. en grupp med 

en viss gemenskap. Att ingå i sådana kollektiva strukturer/organisationer kan lika gärna 

beskrivas som en rationell strategi för nyttomaximering. Den rationella aktören är ingen 

ensamvarg, utan en person som söker allianser genom kollektiv mobilisering och 

organisering. Centralt i detta synsätt är Colemans påpekande att det moderna 

organisationssamhället har en tydligt differentierande karaktär. Den enskilde aktören kan 

personligen inte vara aktiv på flera arenor samtidigt, men genom att differentiera insatsen till 

olika organisationer kan han eller hon ändå hävda sina intressen till på alla arenor samtidigt. 

Därmed är utbytesperspektivet flyttar från de individuella aktörerna till de kollektiva 

aktörerna. Systemrelationer är inget annat än kollektiva aktörer, vilka i sin tur kan reduceras 

till individuella aktörer.

Det är den målrationella handlingsformen som gäller på alla nivåer, men de olika nivåerna är 

ändå inte identiska eller synkrona med varandra. Bilden kännetecknas snarare av 

oförutsägbarhet, eftersom både individuella och kollektiva aktörer handlar direkt utifrån sin 

egen horisont utan att bry sig särskilt mycket om helheten eller om det som på längre sikt kan 

te sig förnuftigt. I viss utsträckning har socialt liv en anarkisk prägel – den individuella 

rationaliteten kan till och med fungera destruktivt på den kollektiva ordningen. Den enskilde 

kan ju utnyttja det kollektiva till sin egen fördel på ett sådant sätt att den kollektiva ordningen 

                                                
34 altruism = människokärlek, oegennytta
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med tiden faller sönder. Vi kan tänka på ”snålskjutseffekter” och de ”gratispassagerare” som 

får del av kollektivets vinst utan att själva behöva satsa något.35

6.5 Genussystemet

Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman lanserade 1988 begreppet genussystemet. 

Det bygger på två grundprinciper; könens isärhållande och mannens företräde framför 

kvinnan. Mannen är normen. Mannen är modellen för hur en människa ska vara, medan 

kvinnan är undantaget. Världen tolkas utifrån att männen är de viktiga. Inom genussystemet 

värderas män högre än kvinnor och mannen blir därigenom överordnad kvinnan. Det handlar 

om omedvetna regler som styr vår vardag och maktfördelningen i samhället. En förutsättning 

för den manliga överordningen att kvinnor och män hålls isär, att det finns en manlig och en 

kvinnlig sfär som inte blandas. Segregeringen är något som upprätthålls av både män och 

kvinnor och det kallas genuskontrakt. Genuskontrakten är självklara att följa för den enskilda 

människan. Vi är alla en del i helheten och bidrar till att upprätthålla och cementera systemet. 

Att upplösa kontraktet ter sig näst intill omöjligt. Mannens självklara sätt att ta plats, på 

kvinnans bekostnad, är således inte ett medvetet val utan mer en följd av genussystemets 

karaktär. Obalansen mellan könen är ingen medveten strategi.36

                                                
35 Coleman, James (1992): Rational choice theory
36 Hirdman, Yvonne (1990): Genussystemet, Ur; Demokrati och makt i Sverige, SOU1990:44 
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7. Diskussion

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för motiv bakom kvinnor och mäns ideella 

engagemang inom frivilligsektorn. Frågeställningarna som avsetts att behandlas var följande;

– Vilka människor är det som arbetar ideellt?

– Vilka motiv ligger bakom det ideella engagemanget?

– Finns skillnader i det ideella engagemanget mellan kvinnor och män och vilka är 

skillnaderna i så fall? 

7.1 Identiteten

Det ideella arbetet verkade för de flesta informanterna ge stabilitet i tillvaron och en viss 

kontinuitet som formade deras liv. Flera hade engagerat sig i det ideella en längre tid och 

byggt upp sitt liv omkring engagemanget. En av informanterna uttryckte det som att livet 

skulle kännas tomt utan ideellt engagemang, personen menade att denne alltid varit en 

människa som haft mycket att göra. En annan av de frivilliga berättar att engagemanget blivit 

viktigare ju längre engagemanget pågått. Detta kan tydas som att engagemanget bygger upp 

individens identitet och befäster den. Bauman menar att det i dagens samhälle kan vara svårt 

för individen att skapa sin identitet i strömmen av nya intryck och information. Det kan göra 

att det är svårare än i det tidigare samhället där identiteter kunde formas efter bestämda 

sociala kontexter som exempelvis vilket arbete man hade. Att vara del av en organisation och 

engagerad i frivilligt arbete kan hjälpa personen att forma sin identitet. Den frihet som 

individualismen fört med sig, har precis som Bauman menar, bidragit till att skapa en ångest 

som individen själv måste dämpa. Ökade kravet på flexibilitet, inom framför allt arbetslivet, 

men även i familjelivet gör att människor vill ha en fast punkt med en mening. För många kan 

det ideella arbetet bli denna fasta punkt i tillvaron ofta med färdiga invanda positioner. Det 

finns möjlighet för kvinnorna och männen att följa bestämda regler inom organisationen och 

det ideella arbetet. Med sin organisationsstruktur och färdiga positioner hjälper det ideella 

engagemanget individen ifrån en del av dagens flöde av information och ansvar med att skapa 

sin identitet. Det verkade följaktligen för informanterna som att det frivilliga arbetet hade 

blivit en trevlig vana, något av en livsstil. Den mest aktuella delen av Baumans resonemang

handlar om det oändliga antalet val vi måste ta ställning till i det postmoderna samhället. 

Bauman påstår att nutidens upplösning av traditioner och institutioner leder till en existentiell 

otrygghet, som knyter individerna till det oundvikliga faktum att det är deras val som är 
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avgörande för resultatet av sin identitet. Individerna står i dagens samhälle mitt i en 

valsituation som är uppbyggd på lösa grunder och inte på beprövad erfarenhet sedan 

generationer tillbaka.  När kvinnor och män måste ta mycket egna beslut och göra många 

individuella val kan detta ge en känsla av osäkerhet och otrygghet. Om individer däremot 

ingår i en social gemenskap, exempelvis genom engagemang i en ideell förening, får de hjälp 

med de regler som kan styra ens val. Bauman skriver att i dagens samhälle byter människor 

jobb flera gånger under en livstid. Då kan en fast punkt som en ideell förening och ett ideellt 

engagemang vara något beständigt som ger individen trygghet i sin formning av identiteten.

De flesta av informanterna har blivit påverkade att börja engagera sig ideellt genom vänner 

och släktingar. De som är engagerade i ideellt arbete verkar ofta vara sådana personer som har 

människor i sin närhet som är eller varit aktiva. Många gånger hade föräldrar varit tongivande 

och säkerligen påverkat till engagemang. En informant nämner att pappan och fyra av 

syskonen engagerat sig inom det frivilliga engagemanget. Det förefaller som att individer med 

familj och vänner som varit engagerade är fler än de som inte har haft personer i sin närhet 

som varit engagerade i ideellt arbete. Detta kan bero på det sociala kapital en person har 

tillägnat sig under uppväxten och i samröre med andra. Bourdieu benämner de erfarenheter en 

person tillägnat sig för habitus. En person som vuxit upp i en familj där föräldrar eller syskon 

varit ideellt engagerade skulle alltså ha ett habitus med vilket individen skulle känna sig 

bekväm i en sådan miljö och en sådan situation som det frivilliga arbetet ger. Andra sociala 

kontakter, som vänner, kan ytterligare utveckla personens sociala kapital och i sin tur påverka 

till, i detta fall, ett ideellt engagemang. En informant var påverkad till ideellt engagemang av 

sin make, som hon för att få träffa hade börjat följa med till verksamheten. Någon av 

informanterna kände att massmedia inspirerade till engagemang. Denna medvetenhet om 

problem utanför den lokala kontexten är enligt Bauman en följd av globaliseringen. Individer 

påverkas i dagens samhälle av sådant som inte ingår i deras vardag, ett ständigt 

informationsflöde från jordens alla hörn influerar kvinnor och män. 

En intressant företeelse som återkom bland de flesta av informanterna var att de i och med 

engagemanget fick sina kunskaper bekräftade. En informant formulerade sig som så att har 

jag inte gett min kunskap vidare så är den ingenting värd. Den frivillige blir en viktig person 

som har specialkunskap att dela med sig av. Att på detta sätt befästa sin identitet genom att 

vara engagerad i en förening och genom sina aktiviteter där få sina kunskaper stärkta kan vara 

en god väg till en klar identitet. Enligt Bauman är det svårt att välja rätt när man inte vet vem 
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man är, men genom att få sina kunskaper bekräftade genom engagemanget skulle en bit på 

identitetsresan vara avklarad. Om kvinnor och män arbetar ideellt för andras väl och med 

förhoppning om att vara en god förebild kan man snart titulera sig baskettränare, social 

hjälparbetare och så vidare. Återigen, man har uppnått en identitet utan att vara upphängd till 

identitetsskapande genom sitt yrke, något som Bauman inte tycker att man kan förlita sig på i 

dagens samhälle.

I det empiriska materialet har kunnat skönjas en aspekt där traditionella könsroller lyser 

igenom. Inom idrottsvärlden framkom det tydligt att männen oftare än kvinnorna var de som 

syntes mer och hade de mer prestigefyllda uppdragen. Bourdieu hävdar i sin genusteori att 

samhället tilldelar en förutbestämd social roll till män och en annan till kvinnor. Kvinnorna 

ska enligt sitt rollmönster underkasta sig och syssla med husligt arbete i det privata och det 

dolda. Bland de ideella idrottstränare som ingår i studien är det vanligt förekommande att 

männen har hand om de uppdrag med högre anseende än de uppdrag som kvinnorna ofta har 

hand om. Även om det här inte handlar om rent husligt arbete så verkar de traditionella 

könsrollerna gå igen i frivilligsektorn. En av de intervjuade tyckte att det verkade som att 

männen alltid skulle ha de bästa grupperna för att visa prestige. En annan, manlig tränare, 

bekräftade detta och sade sig som man vara den som förutom att han tränade yngre även 

tränade representationslaget och att kvinnor sällan tränade män på seniornivå. I denna studies 

empiriska material var kvinnorna mer engagerade inom det ”osynliga” arbetet och även inom 

det mer vårdande, exempelvis att ta hand om de yngre barnen och hjälpa handikappade och 

äldre. En kommentar från en kvinna åskådliggjorde detta med att vara osynlig, hon tyckte att 

det inte spelade någon roll vad hon gjorde, hon kunde lika gärna skura golv. Vilket styrker 

Bourdieus teori om traditionella könsroller och att kvinnor osynliggörs, ibland av dem själva. 

Det synliggör även traditionella könsmaktsstrukturers förekomst inom frivilligsektorn. 

Empirin styrker även Hirdmans begrepp om kvinnors underordning och mäns överordning. 

Inom genussystemet värderas män högre än kvinnor och mannen blir därigenom överordnad 

kvinnan. Detta styrks genom den kvinnliga informanten som påverkats av sin mamma och 

dennes ord om hennes handlingar som alltid satte andra i första rummet. Informanten hade 

assimilerat detta beteende i sin egen livsvärld och hennes handlingar där hon visade större 

omsorg av andra än sig själv avspeglade detta. Genussystemet handlar om omedvetna regler 

som styr vår vardag och maktfördelningen i samhället. När det gällde det empiriska 

materialet rörande hur männen i föreningarna ofta hade de mer prestigefyllda uppdragen, 

återkommer vi än en gång till männens överordnade maktpositioner i samhället.  Många av 
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männen och kvinnorna föreföll så invanda i sina roller att det inte var något de i omfattande 

mening hade reagerat över. Detta kan tolkas som ett resultat av genussystemets omedvetna 

påverkan på kvinnor och män även inom frivilligsektorn.

7.2 Meningsfullhet

Att man gör något bra i samhället när man är frivilligt engagerad kan man med stor 

sannolikhet påstå. Det märktes under intervjuerna att de ideella tyckte att deras arbete var 

viktigt. De som engagerade sig i barn kunde se att de gjorde gott för barnen genom att ge 

dem meningsfull fritid. Det ideella arbetet skapar en djupare mening med livet, hur banalt 

arbetet än kan tyckas vara. Den djupare meningen går att hitta i det ideella arbetet då man 

själv skapar en meningsfull fritid. Även om man byter arbete eller familjesituation så finns 

det alltid andra som behöver ens hjälp ”jag betyder något, jag” om än på gräsrotsnivå. 

Genom att kliva in i ideella hjälporganisationer och liknande verksamheter skapas en 

sysselsättning som alltid kan försvaras både gentemot den egna personen och mot samhället i 

stort. Man gör något bra, detta kan i det närmaste garanteras oavsett vilka normer som råder. 

Det ideella arbetet kan alltid försvaras gentemot andra som något positivt. Det 

konsumtionssamhälle som vi i Baumans postmoderna samhälle befinner oss i framstår som 

en själslig svält vilket än mer kan få individens liv att sakna en djupare betydelse. Det märks 

tydligt i det en informant framhöll när hon istället för att köpa oviktiga saker till sig själv, gav 

pengar till en flykting hon hade hand om. 

Avsaknaden av en kollektiv inblandning i det individuella ödet kan skapa en lust att själv ta 

tag i sin livssituation och skapa en mer, för själen, givande tillvaro och få ett djup som 

samhället inte kan ge individen. Individualiseringen som präglar det moderna samhället har 

visserligen gett människan stora friheter men samtidigt gjort oss väldigt sårbara eftersom de 

flesta i vår närhet också har denna frihet fylld av frågor utan svar. Vi kan när som helst 

hamna i ett utanförskap i ett vakuum skapat av en tom tillvaro. En lösning på detta problem 

kan vara just det ideella arbetet som, åtminstone, för individens egen del kan vara svaret på 

ett av problemen – den meningslösa tillvaron.
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7.3 Social gemenskap

Glädjen tillsammans med andra underströks av alla de intervjuade. De flesta av 

informanterna var personer med många järn i elden och de menade att om de inte var 

sysselsatt med det frivilliga arbete de höll på med skulle de börja med något annat frivilligt 

engagemang i stället. I det empiriska materialet framkom att det var människor i olika åldrar 

som var engagerade, men många var pensionerade från sitt lönearbete. Dessa personer hade 

ofta levt ett aktivt liv och ville göra något meningsfullt på sin fritid. De fann alla stor glädje i 

föreningen och betonade hur roligt de hade när de utövade sitt frivilliga arbete. Bauman 

pratar om långsiktiga relationer, att människorna i dagens samhälle förväntas vara flexibla. 

De bygger inte längre långvariga relationer utan vänner och partners byts ut tämligen 

lättvindligt. I vår studie är det rimligt att anta att i en grupp av frivilligt engagerade råder ett 

sådant klimat som tillåter och vidhåller långsiktiga relationer. Ett starkt motiv till 

engagemang skulle kunna vara det sociala nätverket som byggs upp omkring de engagerade. 

Gruppkänslan och solidariteten med de andra, och förutom det även sympatier med dem som 

mottog hjälpen, framkom genomgående i vår studie. Bauman menar att individen söker efter 

gemenskap, men att den gemenskap som finns är flyktig och inte har den tyngd som 

traditionella folkgrupper uppnår. Därför kan grupper och verksamheter som ideella 

föreningar och ideellt engagemang skänka gemenskap och den goda sociala samvaron som 

många individer i samhället söker. Detta styrks i intervjuerna där flertalet informanter 

nämnde det roliga i att vara engagerad. 

7.4 Personlig utveckling

Att informanterna upplevde sig bekräftade för det ideella arbete de utförde framkom under 

intervjuerna. I överensstämmelse med Colemans teori om att rationella aktörer beräknar 

nyttan då de gör sina handlingsval, har även dessa informanter delvis kalkylerat med vissa 

förmåner tack vare sina ideella insatser. Även om detta förekommer till viss del på ett 

omedvetet plan för informanterna. Informanterna hade exempelvis insett den egna nyttan 

med sina ideella handlingar när det kom till erfarenheter inför arbetslivet. De ideella 

handlingarna hade här form av målrationalitet. En informant nämnde att det ideella 

engagemanget var en merit och gav bra erfarenheter inför yrkeslivet. Många var de 

informanter som upplevde att de fick kompetens som de annars inte hade fått. Att det ideella 

engagemanget skänkte tillfredsställelse och lycka för egen del och att det ideella arbetet ofta 
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var en slags terapi från ett stressigt arbetsliv var även det återkommande. En av de 

intervjuade benämnde sitt engagemang som en ventil, en paus från ett krävande yrkesliv. 

Flera av informanterna upplevde sig positivt bekräftade genom att få höra hur duktiga de var 

i sitt frivilliga engagemang. En man tyckte att han fick mer beröm när han arbetade ideellt än 

på sitt vanliga lönearbete. Det ideella engagemanget kan, som ovan nämnts, så gott som 

säkert räknas till handlingar som är av samhället kategoriserade som goda handlingar. Att de 

ideellas handlingar skulle grundas direkt från ett sådant beräknande är inte troligt, utan 

handlar mer om ett omedvetet handlande.
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8. Slutord

Alltför många valmöjligheter ger alltså otrygghet. Hur ska den ”lilla” människan kunna skapa 

en meningsfull livssituation? Något förvånande kan man i en studie av Olsson, Svedberg och 

Jeppson Grassman (2005) avläsa i resultatet att cirka 51 % av svenskarna tillsammans utför

drygt 600 miljoner timmar frivilligt arbete varje år. Att det är så vanligt med ideellt 

engagerade människor i vårt samhälle med individualistisk människosyn var en aning oväntat.

Vilka drivkrafter får dessa ideellt engagerade att lägga ner så mycket av sin fritid på ideellt 

arbete? Och vilka är dessa människor? Finns skillnader i det ideella engagemanget mellan 

kvinnor och män och vilka är skillnaderna i så fall? 

Dessa frågor var något som denna uppsats hyste hopp om att kunna ge svar på. Syftet med 

studien var att få en djupare förståelse för motiv bakom människors ideella engagemang. Det 

som framkommit i denna studie är att de människor som är ideellt engagerade för det första 

oftast är människor som redan är aktiva inom olika områden. Det var exempelvis kvinnor och 

män som lönearbetade mycket, andra som var pensionerade men engagerade inom flera olika 

föreningar och ungdomar som studerade på heltid men ändå lyckades få tid över för ideellt 

arbete. Det är en slutsats som i likhet med tidigare forskning bör framhävas ”människor som 

har mycket att göra – gör mer”. En annan slutsats som både bekräftar och förkastar tidigare 

forskning är det tidigare undersökningar kommit fram till angående de ideellas starka intresse 

för organisationens verksamhet. I denna studie var just detta motiv inte lika framträdande. De 

flesta informanter svarade att de lika gärna hade kunnat engagera sig i något annat, de påstod 

däremot att ett starkt motiv till deras ideella arbete var den sociala samvaro och den glädje 

engagemanget gav dem. Den här uppsatsen har avgränsat sig mot de områden inom 

frivilligsektorn som direkt och sekundärt hjälper barn, gamla, handikappade, kvinnor och 

andra utsatta. Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor är i högre utsträckning 

engagerade i socialt inriktade organisationer som humanitära hjälporganisationer, kyrkan, 

invandrarorganisationer, nykterhetsorganisationer och kvinnoorganisationer. I denna uppsats 

var detta något som återkom. Problemet med att hitta manliga informanter kunde till viss del 

bero på detta område studien både direkt och sekundärt höll sig inom, det socialt inriktade.

Att det skulle var fler högre utbildade som engagerade sig inom frivilligsektorn kunde den här 

studien likt andra, konstatera. De flesta av informanterna hade genomgått någon form av 
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högre studier. En barndomsmiljö präglad av ett föreningsengagemang från föräldrarna kan 

antas vara ett kulturellt kapital som individen har med sig in i sitt vuxna liv. Detta kunde även 

denna studie fastslå, det var fler som hade föräldrar som varit engagerade än de som inte haft 

det. Beträffande bostadsort kunde inte något speciellt mönster urskiljas, det föreföll således 

inte vara avgörande för om individen var ideellt engagerad var denne var bosatt.

Ett uppenbart motiv till ideellt arbete var den sociala samvaron. Den sociala samvaron bygger 

ofta familjära, långsiktiga relationer. Ett annat motiv till att engagera sig var känslan av 

solidaritet med andra i gruppen och att få arbeta tillsammans. Detta ger den frivillige stor 

glädje. Den kunskap, trygghet och fasta punkt i tillvaron som engagemanget bidrar med 

hjälper den frivillige att bilda sin identitet och är ett starkt motiv till engagemanget. Ett annat 

motiv till det frivilliga arbetet var att få göra något bra för andra. Den frivillige fick känna en 

meningsfullhet i tillvaron. Att själv få utvecklas personligen, genom ny kunskap, få meriter 

och chans att koppla bort ett stressigt liv är även dessa motiv till det ideella arbetet. En annan 

drivkraft var att bli uppskattad för något. 

Vissa skillnader kunde urskiljas mellan män och kvinnors ideella engagemang. Det som 

framkom var att männen oftare än kvinnorna var de som syntes mer och hade de mer 

prestigefyllda uppdragen inom en förening. Kvinnorna var mer engagerade inom det 

”osynliga” arbetet och även inom det mer vårdande, exempelvis att ta hand om de yngre 

barnen och hjälpa handikappade och äldre.

En slutsats som går att dra av vår undersökning är att både altruistiska och egoistiska motiv 

till frivilligt engagemang är av betydelse. Men människor med uteslutande det ena eller den 

andra typen av motiv existerade inte bland denna studies informanter. Det fina med det hela är 

att det egentligen inte spelar någon roll vilken av dessa två orsaker som gör att människor 

engagerar sig. Det som är viktigt är att samhället blir medvetna om vilka motiv och vilka sorts 

människor som står bakom det frivilliga arbetet så att vi kan uppmuntra dessa i deras 

engagemang. 
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