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Sammanfattning 
 

Statistik som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) har tagit fram 
visar att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. När det våldsutsatta 
kvinnorna behöver hjälp med skyddat boende, stödsamtal eller samtal med myndigheter finns 
det kvinnojourer i hela Sverige som hjälper dessa kvinnor och i vissa fall även barn. 
Kvinnojourerna i Sverige har kvinnor som är tillsvidareanställda samt jourkvinnor som arbetar 
ideellt med att stötta våldsutsatta kvinnor och barn. Vad är det som motiverar jourkvinnorna 
till det ideella arbetet? Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Det innebär att data tolkas 
och att man skapar en djupare förståelse för motivation till ideellt arbete. En kvalitativ 
forskningsmetod har använts och tio semistrukturerade intervjuer genomfördes på en 
kvinnojour. Därefter användes en tematisk analysmetod. Data delades först in i koder för att 
sedan bilda teman. I resultatet framkom det att det som motiverar respondenterna att arbeta 
ideellt på en kvinnojour är gemenskapen, självkänsla och känslomässig belöning. 

 
Nyckelord: motivation, ideellt, kvinnojour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Statistics from the National Organization for Women's and Girls' Shelters in Sweden (Roks) 
show that men's violence against women is a widespread social problem. When abused women 
need help with shelter, counseling, or in communication, there are shelters in Sweden to help 
these women and sometimes even children. Women's shelters in Sweden have women who 
are permanently employed and women who work voluntarily to support abused women and 
children. What is it that motivates women to emergency volunteering? The study is based on a 
hermeneutic approach. This means that data is interpreted creating a deeper understanding of 
the motivation for volunteering. A qualitative research method was used and ten semi-
structured interviews were conducted in a women’s shelter. Data were analyzed using thematic 
analysis. The data was divided into codes that then formed themes. The result showed that 
what motivates the respondents to volunteer is the women's community, self-esteem and 
emotional reward. 

Keywords: Motivation, voluntary, shelter 
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Inledning 

Att kvinnor utsätts för våld av män är ett stort och omfattande samhällsproblem. Mäns våld mot 
kvinnor existerar i alla samhällsklasser, åldrar, bostadsområden och yrkesgrupper (Roks, u.å.). 

Den svenska lagstiftningen har de senaste åren förstärkt skyddet för våldsutsatta kvinnor genom 
att göra stora förändringar. De stora förändringarna i lagstiftningen gäller offer för sexuella 
övergrepp, människohandel, hedersvåld samt för barn som blir vittnen till våld. Kommunernas 
ansvar har blivit mer tydliga i socialtjänstlagen och regler om besöksförbud, sekretess och 
målsägandebiträde har korrigerats (www.nck.se). 

När kvinnor utsätts för våld i nära relation kan de vända sig till en kvinnojour. I Sverige finns 
omkring 100 kvinno- och tjejjourer runt om i landet (Roks, u.å.). På en kvinnojour arbetar 
tillsvidareanställda jourkvinnor och ideella jourkvinnor med bland annat samtalsstöd och att 
följa med den utsatta kvinnan som stödperson till olika myndigheter. Många kvinnojourer kan 
även erbjuda skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn (Roks, u.å.). 
 
Motivation förklaras oftast med ordet drivkraft, det som driver en människa till att utföra olika 
saker (Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012). Det som kommer att undersökas i den här studien 
är vad som motiverar kvinnor att arbeta ideellt på en kvinnojour. 
 

Tidigare forskning 
 

Ordet motivation kommer från det latinska ordet ”movere” och betyder att sätta i rörelse 
(Kostenius & Lindqvist, 2006). Motivation kan även förklaras som en drivkraft. 
Ordet motivation kan anges som en strävan att leva ett så betydelsefullt liv som möjligt. 
Kostenius och Lindqvist (2006) menar att när man gör något som man är intresserad av ökar 
motivationen. Hur vi människor känner och tänker är det primära när det handlar om vad som 
motiverar oss till olika saker. Individens självförtroende kan också hjälpa till att motivera. Ju 
högre självförtroende en individ har desto högre motivation har denne till att utföra det man 
vill åstadkomma (Kostenius & Lindqvist, 2006). 
 
I Sverige är det ca 51% av befolkningen som engagerar sig i ideella arbeten av olika slag 
(Panova, Sköld, & Österberg, 2007). Män och kvinnor runt om i Sverige utför ideellt arbete 
upp till cirka 600 miljoner timmar varje år (Panova et al., 2007).  Nio av tio som arbetar på 
kvinnojourer gör det ideellt. Frivilligarbetare stöttar 40 000 kvinnor och barn varje år 
(www.unizon.se). Frivillighet kan definieras som långsiktiga, planerade, prosociala beteenden 
som gynnar främlingar och förekommer inom en organisatorisk miljö (Penner, 2002). 
 
Tidigare forskning tyder på att människor som ger av sig själva och volontärarbetar får 
känslomässiga förmåner direkt (Huang, 2014). Människor känner en positiv påverkan när de 
hjälper andra människor, spenderar pengar på andra, eller kommer ihåg erfarenheter från att ha 
hjälpt (Huang, 2014). 

http://www.unizon.se/
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Huang (2014) genomförde tre studier som visade att människor som vill ge till en 
annan människa, volontärarbeta och har tydliga mål tenderar till att ha högre livstillfredsställelse 
än de som inte gör det. Bland ideella arbetare är det hälsofördelar, främst mentala, som har 
dragit till sig mest uppmärksamhet (Wilson, 2012). Wilson (2012) beskriver hur gerontologer 
har tagit ett stort ansvar för en del av denna forskning eftersom ideellt arbete tros bidra till ett 
framgångsrikt åldrande. 
 
Personer som arbetar ideellt bestämmer själva hur mycket tid de vill lägga ned på det frivilliga 
arbetet. När en individ har möjlighet till att fatta beslut och styra över sin egen tid ökar också 
känslan av motivation (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2015). Cervone och Pervin (2014) menar 
på att om arbetarna får feedback och gruppen har en bra sammanhållning bidrar även det till 
ökad motivation.   
 
Många anser att belöning motiverar en människa att utföra olika aktiviteter. För många handlar 
belöning om lön eller förmåner av något slag (Lindmark & Önnevik, 2011). Men för personer 
som arbetar ideellt handlar det inte om pengar utan om till exempel glädje och 
självförverkligande (Lindmark et al., 2011). Inom en organisation där man arbetar frivilligt är 
belöningarna mindre uppenbara.  
 
Forskningslitteraturen nämner ofta att det finns två typer av motivation: inre och yttre 
motivation (Holmberg, 2009). Den yttre motivationen är av konkreta faktorer så som 
belöningar och bestraffningar. De positiva, yttre motivationsfaktorerna utgörs vanligtvis av lön, 
provision och befordran (Holmberg, 2009). 
 
Holmberg (2009) menar att den inre motivationen finns hos individen själv. Den motivationen 
handlar ofta om att man trivs på sitt arbete, med sina arbetskollegor och klimatet på 
arbetsplatsen. Den inre motivationen kan individen även få om man trivs med sina 
arbetsuppgifter. Det kan handla om bland annat utveckling, uppmärksamhet och ansvar. Två 
teorier som beskriver motivation och emotioner är Abraham Maslows behovstrappa och 
Hertzbergs tvåfaktorteori.  
 
Maslows behovstrappa består av fem olika steg (Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012). Det 
första steget utgörs av fysiologiska behov, sådant vi behöver för att överleva. Nästa steg i 
trappan är säkerhet och trygghet. När dessa behov är uppfyllda tar vi oss vidare till det tredje 
steget som är grupptillhörighet och kärlek. Maslow menade att det är viktigt för människor att 
tillhöra en grupp samt att känna sig älskade. Det fjärde steget är erkännande och självkänsla och 
det femte och sista steget i Maslows behovstrappa är självförverkligande. Det steget handlar om 
att förverkliga sina drömmar och ambitioner. Maslow menade att när människan nått till det 
femte trappsteget har man kommit så långt som möjligt i sin personlighetsutveckling (Hwang 
et al., 2012).  
 
Frederik Hertzbergs tvåfaktorteori är ett inflytelserikt bidrag kring motivation (Lindmark & 
Önnevik, 2011). Hertzbergs teori handlar om vilka behov en människa måste få tillfredsställda 
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innan denne kan känna hög motivation och arbetstillfredsställelse. Behoven delas in i två delar: 
yttre faktorer (hygienfaktorer) och inre faktorer (motivationsfaktorer).  
 
Hertzberg menar på att det inte räcker med att en av dessa är uppfyllda utan det måste finnas en 
blandning om man ska kunna uppnå motivation och tillfredsställelse (Lindmark & Önnevik, 
2011).  De yttre faktorerna, hygienfaktorerna, utgörs bland annat av arbetsvillkoren, 
medarbetarna, lönen, anställningstrygghet (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2015), sådant som 
man märker först om de är bristfälliga (Hughes et al., 2015) 
 
De inre faktorerna, motivationsfaktorerna, utgörs av: ansvar, prestation, status, uppskattning, 
själva arbetet och att du kan utvecklas inom det (Lindmark & Önnevik, 2011). Lyckas man då 
skapa en blandning av yttre och inre motivatorer så bör individen vara tillfredsställd och kunna 
känna en motivation till det arbete som man utför. 
 

Syfte  
I den här uppsatsen är syftet är att få en djupare förståelse för vad som motiverar personer till att 
engagera sig och arbeta ideellt. Jag har valt att avgränsa mig till att ta reda på vad som motiverar 
personer att arbeta ideellt på en kvinnojour. 

Metod  
 

Val av metod 
En kvalitativ forskningsmetod har använts. Studien har induktiv ansats. Det betyder att 
författaren inte utgår från en teori utan tillämpar teorier senare i processen (Howitt, 2012). 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio jourkvinnor. Därefter användes en 
hermeneutisk analysmetod för att kunna tolka data och skapa en djupare förståelse för 
motivationen till ideellt arbete.  
 
Intervjuguide 
Efter att själv ha funderat på vilka frågor som skulle ställas för att kunna svara på syftet samt letat 
inspiration från andra kandidat-uppsatser utformades en intervjuguide. Intervjuguiden (Bilaga 
1) har elva semistrukturerade frågor så att intervjupersonerna skulle kunna svara så fritt som 
möjligt. Intervjuguiden provades först i en pilotstudie därefter fick den justeras en aning för att 
kunna få ut så mycket information som möjligt från deltagarna. 
 
Urval/deltagare  
En kvinnojour i Norrbotten kontaktades. Tio jourkvinnor ville ställa upp på att bli intervjuade. 
Respondenterna har ett brett åldersspann, varierande livserfarenhet och har varit engagerade i 
kvinnojoursarbetet olika länge.  
 

Tillvägagångsätt 
En kvinnojour i Norrbotten kontaktades och fick frågan om de hade möjlighet att ställa upp 
och bli intervjuade. Intervjuerna utfördes i deras arbetsmiljö på kvinnojouren. Innan 
intervjuerna påbörjades fick intervjupersonerna information om att det endast är författaren 
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som kommer att ta del av materialet samt att de hade rätt till att avbryta intervjun när de ville. 
Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att sedan transkriberas. Varje intervju tog cirka 
30 minuter att genomföra och utfördes i kvinnojourens lokal. 
 

Min förförståelse 
Författaren har huvudsakligen arbetat med människor i åtta år och är själv aktiv i en tjejjour 
sedan december 2014.  
 
Etiska överväganden   
Uppsatsen har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2016). Innan 
intervjuerna fick respondenterna skriftligt information om vad syftet med intervjuerna var samt 
att de har rätt till att avbryta intervjuerna när de vill. Informationen beskrev även att det bara är 
författaren som kommer att ta del av materialet och att insamlad data bara kommer att användas 
till den här uppsatsen.  
 

Bearbetning av data 
Intervjuerna transkriberades med en ortografisk metod. Det innebär att ord för ord skrivs ned 
utan att ta hänsyn till hur intervjupersonerna uttryckt sig vad gäller tonfall och kroppsspråk. 
Därefter användes en tematisk analysmetod för att den fokuserar på vad som sagts under 
intervjuerna och inte hur det är sagt (Howitt, 2012). Fördelen med att använda sig av en 
tematisk analysmetod är att den är relativt enkel att använda sig av när man är nybörjare. 
Tematisk analys startas med att koda materialet så att intervjuerna delas i stycken som ges 
rubriker med några raders mellanrum i texten (Howitt, 2012). Författaren fick fram 92 koder 
ur den insamlade data. När koderna var färdiga började processen att samla koder som var lika 
varandra under ett stycke. Koderna sammansattes sedan för att bilda teman. Tre teman 
skapades. 
 

Resultat och analys 
 
Tre olika teman kunde utskiljas i den tematiska analysen av intervjusvaren. Dessa teman 
presenteras under separata rubriker gemenskap, självkänsla och belöning för att lättare kunna 
åskådliggöras. Ett genomgående mönster hos respondenterna var att de som huvudsaklig 
sysselsättning arbetade med eller tidigare hade arbetat med människor. De flesta av 
respondenterna hade fått information om kvinnojouren genom vänner och bekanta. De kände 
att de ville göra skillnad och beslöt själva för att börja arbeta ideellt inom detta. 
 

Gemenskap 
Respondenterna är mycket nöjda med sin arbetsgrupp. En respondent berättar att hon har 
träffat kvinnor i arbetsgruppen, som hon idag ser som nära vänner, som hon mest troligt aldrig 
hade träffat om det inte vore för det ideella arbetet. Respondenterna är positiva till möten med 
nya människor som är en stor del av det ideella arbetet. Det som fick respondenterna att börja 
arbeta på en kvinnojour var just att de brinner för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Det 
är även detta som får dem att fortsätta engagera sig. Jourkvinnorna arbetar inte bara med 
stödsamtal utan även med utbildning, där de informerar om mäns våld mot kvinnor. De har 
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erfarenhetsutbyte med andra kvinnojourer och de är även ute och håller föreläsningar på olika 
företag. 
 
Alla respondenter nämner att de har stort stöd från sin styrelse. De har ett gott samarbete och 
de har även upprättat en handlingsplan om jourkvinnorna varit inblandade i ett tungt fall. Om 
man inte klarar av att bearbeta fallet inom organisationen finns det även extern hjälp att ta in, 
en handledare som arbetar med samtal.  
 
Respondenterna är duktiga på att hitta på saker tillsammans i arbetsgruppen. De ser det som 
team building. De gör resor till andra kvinnojourer för att utbyta erfarenheter, deltar i 
föreläsningar som anordnas, samt cirka två gånger per år äter de en middag tillsammans. 

 
Alla är välkomna och man vågar säga vad man tycker och tänker, det är ingen som dömer dig. 
Det är sådant som motiverar en att fortsätta arbete ideellt även om vi får se och höra många 
tunga grejer. Vi är en jättebra grupp. 
 
Det bästa med att arbete ideellt på en kvinnojour är gemenskapen bland alla kvinnor och tjejer 
som ställer upp och arbetar ideellt. Vi har även förmånen att få träffa så många underbara 
kvinnor och barn i vårt ideella arbete. 
 
Att vår kvinnojour fungerar så bra är bland annat att vi har ett sådant bra stöd från vår styrelse. 

 

 

Självkänsla 
En drivkraft till att engagera sig i det ideella arbetet på en kvinnojour menar sex respondenter 
är att det stärker dem själva som person. Att man som människa faktiskt kan göra skillnad och 
ser resultat av sitt arbete då blir det ytterligare en drivkraft.   
 
En av respondenterna ställde sig själv frågan att ”i det stora hela kanske allt egentligen handlar 
om ett stort bekräftelsebehov från ens egen sida?”. En annan respondent såg sitt ideella arbete 
som en skyldighet för att hon har det så bra själv. 
 
Åtta av tio respondenter skulle kunna ha sitt ideella arbete på en kvinnojour som sin 
huvudsakliga sysselsättning. Två respondenter ville inte ha det och menade på att det är 
någonting de vill syssla med på fritiden för att fortsätta känna en drivkraft till det. 
Sju av tio respondenter kunde tänka sig arbeta ideellt inom någon annan förening eller 
organisation, men alla var helt överens om att det arbetet också skulle ha med människor att 
göra. 
 
Åtta av tio respondenter var överens om att deras liv påverkas av deras ideella arbete. De 
berättade om den positiva påverkan som till exempel möten med andra människor ger. Men 
även om erfarenhetsutbytet med andra jourer, stödsökande kvinnor och utbildningar. Genom 
det här skapar de sig ny erfarenhet. Nya erfarenheter skapas även vid negativa möten med 
stödsökande kvinnor. Två respondenter menade att i vissa fall är arbetet på en kvinnojour 
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väldigt tungt i och med alla livshistorier som de får ta del av. Känslorna kan ibland svämma 
över berättar en respondent och menar på att ilska, frustration och tårar kan vara nära ibland. 
Hon berättar vidare att det är bara att bita ihop och ta de hemska historierna med sig som en 
erfarenhet rikare så att man vid nästa liknande situation är mer förberedd och kan tackla 
situationen annorlunda än tidigare.   
 
Respondenterna berättar att genom att kunna bidra till att göra skillnad i samhället så stärker 
det dem som människor.  
 

Jag mår bra när jag ser att jag har kunnat hjälpa en annan människa. 
 
Jag blir starkare. Det stärker mig som person när jag vet att jag har hjälpt någon. 
 
Man växer som person i och med att man gör någonting bra för någon annan. 

 
 

Känslomässig belöning 
Respondenterna är överens om att det bästa med att arbeta ideellt på en kvinnojour är att deras 
arbete gör skillnad till det bättre. De arbetar efter uttrycket ”tillsammans är vi starkare”. 
Respondenterna menar på att de får sin belöning när de ser att det går bra för en stödkvinna 
och att hon kan få chansen till att starta upp ett nytt liv. En respondent lägger stor vikt vid när 
det kommer nya kvinnor och tjejer som vill börja engagera sig i kvinnojouren. Det ser hon 
som en stor belöning.  
 
I framtiden ser respondenterna ljust på kvinnojourernas arbete. De ser att deras arbete gör 
skillnad men att det är en lång väg kvar. Respondenterna är mycket nöjda över att de nått ut i 
en större utsträckning i samhället samt med information om det stora problem som faktiskt 
består i mäns våld mot kvinnor. Dock är det ett gemensamt svar från alla respondenter att 
kvinnojourerna, jourkvinnorna och jourtjejerna kommer att finnas kvar en lång tid framöver 
för att de behövs, vilket är negativt i sig anser respondenterna. ”Men så länge mäns våld mot 
kvinnor förekommer så kommer det att behövas kvinnojourer” säger en av respondenterna.  

 
När man ser att man har lyckats hjälpa en kvinna att bryta upp och att hon får chansen att 
börja ett helt nytt liv. 
 
Ja belöningen man får är när man hjälpt en kvinna. Samt när man lär upp nya ideella 
jourkvinnor och jourtjejer man får så otroligt mycket tillbaka så att det känns som att jag kan 
fortsätta med det här arbetet hur länge som helst! 
 
Det är att vi faktiskt gör skillnad, både för kvinnan och samhället. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på vad som motiverar människor att arbeta ideellt på en 
kvinnojour. Resultatet visar att det som motiverar en person att arbeta ideellt är gemenskap, 
självkänsla och känslomässig belöning.  
 
När man arbetar ideellt så känner man en drivkraft till att göra det. Gemenskapen i 
arbetsgruppen kommer automatiskt eftersom att man brinner för samma sysselsättning. I det här 
fallet att hjälpa kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. För att kunna hjälpa en våldsutsatt 
kvinna bör man må bra i sig själv i först. Som Maslow beskriver det i sin behovsteori, vi måste 
känna säkerhet och trygghet i oss själva innan vi kan ta nästa kliv till grupptillhörighet och 
kärlek (Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012). Respondenterna berättade mycket om deras 
arbetsgrupp och hur väl bemötta de känner sig i den. De är positiva till sitt stöd från styrelsen 
samt stödet från sina medarbetare. Just medarbetare nämner Hertzberg som en av de yttre 
motivationsfaktorerna i hans tvåfaktorteori (Hughes, Ginnet, & Curphy, 2015). Det handlar 
om att ha bra människor omkring sig, känna en trygghet i gruppen och framför allt en 
tillhörighet.  
 
När vi är intresserade av något vi utför så ökar motivationen (Kostenius & Lindqvist, 2006). 
Flera av respondenterna pratade om hur deras självkänsla vuxit sedan de började arbeta ideellt 
på kvinnojouren. Maslow menar på att det fjärde steget i behovstrappan är erkännande och 
självkänsla (Hwang et al., 2012). När man arbetar ideellt med att hjälpa andra människor tar 
man ett enormt ansvar, man vill som individ prestera bra och känna sig uppskattad. Dessa 
känslor fungerar som inre motivatorer enligt Hertzberg (Lindmark & Önnevik, 2011). 
Respondenterna berättade att när de lyckats hjälpa en våldsutsatt kvinna att starta upp ett nytt 
liv, så det är då de känner en stor glädje och att det känns bra att ha kunnat hjälpa en annan 
människa. Det är då de växer som personer själva. När en individ kan hjälpa en annan 
människa och denne känner en tacksamhet för det så kan vårt självförtroende höjas 
(www.utforskarsinnet.se). När vi fylls av den känslan så leder den till en ökad uppskattning av 
oss själva. Kostenius och Lindqvist (2006) menar på att ju bättre självförtroende en individ har 
desto mer motivation känner denne inför en viss uppgift. 
 
Tidigare forskning har visat på att när en människa arbetar ideellt och ger av sig själv får denne 
känslomässiga förmåner direkt (Huang, 2014). Respondenterna känner en positiv påverkan. En 
av respondenterna såg det nästan som en skyldighet att hjälpa andra människor när denne själv 
hade det så bra. Respondenterna återkommer till bekräftelsen som vi alla människor letar delvis 
och vill känna. Bekräftelsen som gör att vår egen självkänsla stiger när vi gör något bra för en 
annan människa. Även Huang (2014) kom fram till att en människa som arbetar ideellt och har 
tydliga mål har en högre livstillfredsställelse.  
 
I Maslows behovstrappa är det femte steget självförverkligande, att förverkliga sina drömmar 
och ambitioner (Hwang et al., 2012). Man förverkligar sin dröm om att verkligen kunna göra 
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skillnad och får utlopp för dina ambitioner. Respondenterna berättar att inget fall är det andra 
likt så man lär sig mycket och skapar nya erfarenheter. 
 
Respondenterna har olika bakgrunder och varierande erfarenhet kring våld i nära relationer. 
En del av respondenterna hade själva varit utsatta, vissa hade bevittnad våld på nära håll medan 
andra inte hade någon som helst erfarenhet av det men kände ändå att de kunde bidra i att 
förebygga detta. Håkan Johansson (2016), professor i socialt arbete nämner tre huvudskäl till 
varför människor vill hjälpa andra. Det första är att man vill göra en insats, man tycker saker är 
fel eller att man tycker att människor inte ska behöva lida eller leva i osunda relationer 
(vastboandan.lokaltidningen.se). 
 
Respondenterna berättade om att deras ideella arbete på en kvinnojour frambringade mycket 
känslor. Både positiva och negativa. Till vissa stödsökande kvinnor och främst de som kommer 
med sina barn till kvinnojourerna knyter man ett speciellt band. Då kan det vara svårt att dra 
en gräns berättar en av respondenterna. Det är svårt att veta var gränsen går när det är ideellt 
arbete och det inte är det. Men återigen när kvinnojourer har tyngre fall så har de bra stöd från 
styrelsen, externa aktörer och sina medarbetare. Där återkommer medarbetarna som en stor del 
i bearbetningsprocessen. När man har det stödet leder det till ökad motivation enligt Maslow 
(Hwang et al., 2012) och Hertzberg (Lindmark et al., 2011).  
 
Alla respondenter är helt överens om att de brinner för sitt ideella arbete på en kvinnojour.  
Det är ingen som ens haft en tanke på att sluta med det och åtta av tio respondenter skulle 
kunna ha arbetet som sin huvudsakliga sysselsättning, trots alla tankar och känslor som väcks. 
 
Två av tio respondenter ville inte ha sitt ideella arbete som sin huvudsakliga sysselsättning, detta 
för att fortsätta brinna för det. Hertzberg menar på att de yttre faktorerna som en människa 
behöver för att trivas på sin arbetsplats utgörs bland annat av arbetsvillkoren, lön och 
anställningstrygghet (Hughes et al., 2015). Inget av detta finns när man arbetar ideellt. För en 
individ som arbetar ideellt handlar det inte om lön utan om något helt annat. Det kan till 
exempel vara glädje och självförverkligande (Lindmark & Önnevik, 2011). Respondenterna 
talade om att det som driver dem att fortsätta arbeta ideellt är belöningen de får när de hjälpt en 
stödsökande kvinna. Belöningen sker egentligen i form av att de ser att det går bra för den 
stödsökande kvinnan, känslan de får och att deras egen självkänsla stärks. Allt handlar om vad 
man som ideell arbetare känner på insidan. Respondenterna pratade mycket om hur man 
skapar erfarenheter genom det ideella arbetet och att kunna utvecklas inom arbetet är viktigt 
för motivationen enligt Hertzberg (Lindmark & Önnevik, 2011). Som ideell arbetare 
bestämmer man själv hur mycket tid du vill lägga ned på ditt arbete. Alla ideella arbetare har 
möjlighet att fatta egna beslut eller tillsammans med sina medarbetare och de kan styra tiden 
själv. Enligt Hughes et al. (2015) leder även det till ökad motivation för arbetet. 
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Metoddiskussion   
Respondenterna blev utvalda genom självselektion, vilket är positivt för det visar att de frivilligt 
ville delta i den här studien. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod med en utformad 
intervjuguide. Intervjuguiden var bra anpassad till syftet eftersom intervjuguiden var testad i en 
pilotstudie och sedan reviderad. Semistrukturerade intervjuer har varit bra för studiens syfte för 
att kunna förstå vad som motiverar jourkvinnorna att arbeta ideellt. Intervjupersonerna kunde 
svara fritt på frågorna och det fanns utrymme för följdfrågor.  
 
Det finns en risk att en del material från intervjuerna kan ha gått förlorat genom valet att 
använda en ortografisk transkriptionsmetod. I och med den metoden förvinner hur 
intervjupersonerna uttryckt sig.  
 
En nackdel är att endast tio personer deltog i intervjuerna och att dessa arbetade ideellt på 
samma kvinnojour. Möjligtvis hade svaren och resultatet kunnat bli lite annorlunda om 
kvinnor från andra jourer också deltagit. För att ytterligare kunna öka studiens reliabilitet hade 
man kunnat komplettera med enkäter för att kunna ta del av vad hela kvinnojouren tyckte i 
vissa frågor. Man hade även kunnat skicka enkäter till andra kvinnojourer. 
 
Författaren har utgått från en induktiv ansats. Det vill säga att man tillämpar teorierna i ett 
senare skede av processen. I efterhand skulle författaren nog säga att ansatsen blev abduktiv, en 
blandning av induktiv och deduktiv. Det är svårt att genomföra en studie helt förutsättningslöst 
när författaren har en viss förförståelse. 
 
Författaren hade en viss förförståelse innan intervjuerna eftersom hon engagerar sig ideellt i en 
tjejjour. Tjejjourerna i vissa kommuner har ett nära samarbete med kvinnojourerna och de 
arrangerar en del saker tillsammans. I och med att författaren har inblick i kvinnojourens arbete 
är det svårt att vara helt objektiv och det kan ha påverkat studiens resultat. 

Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att förstå vad som motiverar en person att arbeta ideellt med 
avgränsning till en kvinnojour. När nya individer vill börja engagera sig ideellt i en kvinnojour 
så kan många tro att det bara handlar om den stödsökande kvinnan. Men i en kvinnojour finns 
det så mycket mer som den här studien visar.  
 
Det som slutligen visade sig i den här studien är att det som motiverar dessa kvinnor till att 
arbeta ideellt på en kvinnojour är gemenskapen, självkänslan och känslomässig belöning. 
Gemenskapen både i gruppen och i mötet med andra människor, de stärker sig själva och 
självkänslan blir bättre genom att lyckas hjälpa stödsökande kvinnor. Känslorna är i överlag 
positiva och belöningen får de genom att lyckas hjälpa och stötta stödsökande kvinnor. 
 
Det kvinnojourerna livnär sig på ekonomiskt är i huvudsak gåvor från privatpersoner och i 
vissa kommuner får de bidrag från kommunen. Kvinnorna som arbetar ideellt på kvinnojouren 
la stor vikt vid hur viktigt det är att de tar sig ut och informerar samhället om de stora 
problemet som finns bland oss, våld i nära relationer. Om kvinnojourerna lyckas arbeta ännu 
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mer utåtriktat i framtiden kanske fler människor ser vilket fantastiskt arbete dessa kvinnor utför 
och att de kan få ytterligare ekonomisk hjälp för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 
 
I framtiden hoppas kvinnojourerna även på att bli större för att kunna påverka mer och kunna 
göra ännu mer skillnad i samhället. Alla respondenter som medverkat i den här uppsatsen 
brinner verkligen för det arbete de utför och hoppas på att kunna arbeta med det på sin fritid i 
många år till.  
 
Den här studien kan komma till användning vid rekrytering av nya medlemmar till kvinno och 
tjejjourer. Den ger även en inblick till dem som vill börja engagera sig ideellt att det handlar 
om så mycket mer än bara den hjälpande delen.  
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Bilaga. Intervjuguide 
 

• Ålder 
• Professionella sysselsättning 

 
• Berätta om ditt ideella arbete  

 
• Hur länge har du varit aktiv inom organisationen?  

 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 

 
• Beskriv vad som fick dig att börja arbeta ideellt på en kvinnojour samt vad som får dig 

att fortsätta arbeta inom det 
 

• Hur påverkas du och ditt liv av att arbeta ideellt på en kvinnojour? 
 

• Vad är det bästa med att arbeta ideellt på en kvinnojour? 
 

• Finns det några faktorer som är mindre bra med att arbeta ideellt på en kvinnojour? 
 

• Upplever du att du blir trött eller att arbeta ideellt är slitsamt för dig? 
(Om ja, var får du din återhämtning från? 
 

• Skulle du kunna ha ditt ideella arbete på en kvinnojour som din huvudsakliga 
sysselsättning? 
 

• Skulle du kunna tänka dig arbeta ideellt inom någon annan organisation eller förening? 
 

• Hur ser du på framtiden inom ditt ideella arbete på en kvinnojour? 

 


