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Ideellt arbete ur ett genusperspektiv 
 

Sammanfattning   

Detta är en studie om ideellt engagemang med syfta att undersöka om det är någon skillnad 

mellan hur kvinnor respektive män engagerar sig. Frågeställningen innefattar även varför 

människor väljer att engagera sig i ideella verksamheter. Angreppsättet är kvalitativt och 

omfattar fem semistrukturerade intervjuer och en deltagandeobservation. Utifrån det 

insamlade materialet tycks en viktig anledning till engagemang vara det sociala utbytet och 

känslan av välbefinnande som engagemanget ger. Belysningen ur ett genusperspektiv ger 

däremot en mer splittrad bild. 

Nyckelord 

Ideellt engagemang – Genus – Socialt sammanhang 

 

A gender perspective on voluntary work  
 

Abstract  

This is a study of voluntary work with a purpose of investigating if there is a difference 

between how women and men chose to become engaged in voluntary work. The scope also 

include the question of why people want to be engaged in voluntary work more generally. The 

approach is qualitative and the work comprises five semi structured interviews and one 

participatory observation. Judging from the collected material, an important reason for 

becoming engaged in voluntary work is the social interactions and the sense of well-being the 

engagement gives. The insights regarding the gender aspects are more fragmented. 

Key words 

Volontary work – Gender – Social context 
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Förord 

Denna uppsats är skriven under en gråkall höst som vissa dagar lystes upp av gnistrande snö 

och den traditionella ljussmyckningen av staden. Under denna tid av uppsatsskrivande var 

vissa dagar mörka och gråa, men ändå berikande genom de otroligt fina möten jag har haft 

med mina informanter och de organisationer som tagit emot mig och delat med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Personligen har detta tillfört mig mycket då jag fått möjlighet att 

se vårt samhälle från lite fler synvinklar än min egen.  

Denna uppsats hade inte blivit verklighet utan nedanstående insatser. 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till mina informanter som på ett personligt och 

givande sätt delat med sig av sina erfarenheter av vad ideellt arbete innebär för dem. Mitt tack 

går även till de organisationer och andra forskare som genom visat intresse uppmuntrat mig 

att fortsätta mitt uppsatsarbete. 

Ett stort tack går till Björn Alm som varit min handledare och stöttat mig och lett mig på rätt 

väg när jag förlorat fotfästet. 

På hemmaplan är det min käre sambo, Mats, som får mitt stora tack för stöd och hjälp både på 

det mentala planet och praktiskt med utskriftservice och granskning av text som ”språkpolis”.  

Katterna Mickel och Selma får mattes stora tack för ingivande av lugn genom att ligga i 

mattes knä under läs- och skrivprocessen. 

Tack alla berörda! 

 

 

  



Ideellt arbete ur ett genusperspektiv Marina Jonsson 

 

6 

 

Introduktion 

Intresset för ämnet jag valt för denna uppsats väcktes under den förberedande uppsatskursen. 

Vi gjorde då observationer och intervjuer där jag kom i kontakt med Röda korsets ideella 

verksamhet och under en intervju kom samtalet in på att det finns skillnader mellan hur 

kvinnor och män engagerade sig i inom ideella föreningar. Min nyfikenhet väcktes 

tillsammans med en undran om det verkligen är så det förhåller sig. Jag är även allmänt 

intresserad av vilken betydelse ideella krafter har i vårt samhälle. Är ideell kraft en del av den 

svenska välfärden? 

Det har varit givande för mig personligen att göra detta arbete mycket tack vare att jag gjorde 

fältstudier under en vecka och då aktivt deltog i en verksamhet där volontärer ingår som en 

resurs. Jag blev väldigt väl mottagen och kände mig genast bekväm i min roll där som 

delaktig i arbetet, samtidigt som jag ställde frågor och observerade.  

Mina informanter har villigt delat med sig av sina erfarenheter av ideellt arbete och därmed 

gjort detta arbete möjligt att genomföra. Vissa möten har berört mig mer än andra, men en 

viktig erfarenhet är att alla människor har väldigt mycket intressant att dela med sig av. 

Genom att på ett öppet och intressant sätt ha delat med sig av sina erfarenheter har mina 

informanter berikat mig också på ett personligt plan genom att ge mig en inblick i 

verksamheter som jag inte kände till att de existerade! Varje människa har en egen livshistoria 

att berätta och vi är alla unika! 

Jag funnit att det finns relativt lite forskning gjord inom området ideellt engagemang och 

frågan om genus. Det finns visserligen en hel del statistiska undersökningar, men det som 

verkar vara mindre utforskat pär varför kvinnor och män gör sina olika val när det gäller inom 

vilka ideella verksamheter de engagerar sig om de nu väljer att engagera sig. 

Vid en jämförelse med internationell forskning i ämnet fann jag en studie gjord av Christofer 

J. Einolf vid De Paul University School of Public Service, Chicago där han beskriver hur 

sättet kvinnor respektive män förhåller sig till ideellt engagemang varierar beroende på nation. 

Einolf tar som exempel att i Australien, Storbritannien, Japan, Nederländerna och Italien där 

kvinnor engagerar sig i större utsträckning än vad män gör, medan det i Kanada är jämt 

fördelat mellan könen. Enligt denna studie så är det så att i Sverige så är det männen som 

engagerar sig i något högre grad än kvinnorna (Einolf 2011). Detta stämmer överens med en 
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svensk forskningsrapport jag tagit del av (Svedberg, von Essen, och Jegermalm 2010) och 

med vad som framkom i min intervju med Eva Jeppsson Grassman. 

Uppsatsen grundar sig på mitt intresse för människor och möten med människor av alla 

kategorier. Om du har upplevt känslan i en bastu här i Sverige, exempelvis i en simhall eller 

träningsanläggning, kanske du liksom jag fått erfarenheten av att vi alla där, i bastun utan 

kläder, titlar eller namn, är väldigt lika. Vi är alla människor med grundläggande egenskaper 

och behov. Just situationen i en bastu i en simhall i södra Sverige har jag upplevt genom att få 

en vänskapsrelation med en äldre kvinna som jag efterhand lärde känna mer och mer. Det var 

vi och ibland en medelålderskvinna som sågs 2-3 ggr/vecka och hade en form av informella 

möten i bastun efter vårt simpass.   

Detta var en parantes, men lite inledande till hur det är att intervjua personer. Ja, jag kanske 

inte precis bjuder in mina informanter till bastun men val av plats tror jag har betydelse och 

jag har gett mina informanter utrymme att välja plats för intervjun. 

 

Disposition 

Återstoden av uppsatsen är disponerad på följande vis.  

Ett avsnitt som redogör för mitt syfte och mina frågeställningar följs av ett litet stycke där jag 

ger en kort förklaring av begrepp som jag använder i min studie. Efter detta klargör jag sedan 

mitt etiska förhållningsätt. 

Jag redovisar sedan den metod jag har använt mig av för att skriva detta arbete. Detta följs av 

att jag presenterar de informanter som deltagit. 

Efter dessa inledande avsnitt följer en redovisning av de observationer och intervjuer jag 

gjort. Jag har valt att väva in min empiri med referenser till tidigare forskning och teori inom 

ämnena ideellt arbete och genus. I detta avsnitt finns även invävt vissa fakta om olika ideella 

verksamheter. 

Efter huvudframställningen följer ett längre analysavsnitt.  

Uppsatsen avslutas med ett kort slutord som också innehåller funderingar över fortsatta 

studier kring ideellt arbete och genus. 
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Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna studie är att belysa frågan om genusaspekter har någon betydelse på om, 

hur och varför man engagerar sig i en ideell verksamhet eller förening. För att åstadkomma 

detta har jag försökt ta reda på om det finns skillnader i vad män och kvinnor åtar sig för 

uppdrag inom en verksamhet eller förening. Jag har också velat ta reda på vad det personligen 

ger den som engagerar sig ideellt.  Det jag försökt undersöka är hur människor uppfattar 

ideella verksamheter och föreningar både vad det gäller praktiskt arbete och styrelsearbete. 

Min andra frågeställning är om man upplever skillnader utifrån ett genusperspektiv och om 

man ser en samhällsnytta i sitt ideella engagemang. 

Metod 

I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt från 

deltagandeobservationer och intervjuer med personer som engagerar sig ideellt i någon 

verksamhet.  

I mina intervjuer har jag försökt hålla mig till ett semi-strukturerat format med frågor som ger 

utrymme för att informanten ska kunna svara ganska fritt, men ändå inom mitt intresse-

område. Jag har låtit intervjuerna bli mer som öppna samtal och har även delat med mig av 

egna erfarenheter av ideellt arbete. Som utgångspunkt har jag haft ett antal frågor att utgå 

från, men sedan har en del av intervjuerna lett in på oväntade spår och då har jag följt upp 

med improviserade frågor (Bilaga B – Intervjufrågor till volontärer). Jag har strävat efter att 

göra intervjuerna på en lugn plats och i de flesta fall i samband med en kopp kaffe (Emerson, 

Fretz, och Shaw 2011; Kvale och Brinkmann 2015; Alm 2016). 

Mina deltagandeobservationer har jag gjort på en matservering för utsatta EU-migranter. 

Serveringen drivs i Stadsmissionens regi med ekonomiskt stöd från kommunen. Under en 

vecka deltog jag praktiskt i sysslorna tillsammans med anställd personal och volontärer. Jag 

observerade då miljön, det arbetet som utfördes kring servering av varm soppa, bröd, frukt 

och dryck till de EU-migranter som nyttjar verksamheten. I verksamheten ingår också att dela 

ut hygienartiklar och det finns tillgång till dusch. Man kan även vid akuta besvär förmedla 

kontakt med tandläkare eller läkare. 
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Mina observationer från matserveringen har jag skrivit ner i en etnografisk text som jag 

analyserar utifrån olika aspekter från volontärer, anställda och de som besöker matserveringen 

som gäster (Emerson, Fretz, och Shaw 2011), (Agar 1996). 

Jag har även gjort en intervju med en forskare, Eva Jeppsson Grassman, som intresserat sig 

både för genusfrågor och volontärarbete. Jag redovisar en sammanställning av vårt samtal 

(Bilaga A – Intervju med Eva Jeppsson Grassman).  

Mina övriga intervjuer har varit med fem informanter, vilka jag presenterar i ett senare 

avsnitt. Intervjuerna varierade mellan 30 och 50 minuter i längd. Med informanternas 

medgivande har jag spelat in samtliga dessa fem intervjuer. 

Utifrån mitt inspelade intervjumaterial har jag först gjort transkriptioner. Jag har sedan utifrån 

det analyserat dem och referat dem i en mer sammanhängande text (Alm 2016). 

Den teoretiska delen består av material inhämtat genom böcker, vetenskapliga artiklar och 

tidskrifter. 

Genom att göra intervjuer och delta i en verksamhet med ideella krafter har jag kunnat 

jämföra mina egna intryck med den skrivna litteraturen och publicerad forskning inom ämnet. 

Jag avslutar denna uppsats med en analys där jag ställer min empiri mot den teori som finns 

inom området.  

Avgränsningar 

I mitt arbete har jag valt att göra en avgränsning genom att bara titta på volontärinsatser som 

är inriktade på sociala insatser. Mina egna observationer och fyra av mina informanter är 

anknutna till Stadsmissionens verksamhet. Denna verksamhet omfattar stöd för behövande 

EU-migranter, ett café som drivs som ett socialt företag och ett boende för ensamkommande 

flyktingbarn. Jag har även gjort en intervju med en volontär i en förening för rättvis handel i 

en mellanstor svensk stad.  

Etik 

I denna uppsats är alla informanter informerade om att de deltar anonymt och de namn jag 

använder är påhittade. Även när jag gjorde mina fältstudier så är alla volontärer och anställda 
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informerade om deras anonymitet. Jag namnger inte heller platsen där studien har utförts. 

Utöver de som själva har frågat om att få ta del av min slutförda uppsats har jag erbjudit att 

skicka min uppsats om intresse finns.  

Det som bör nämnas här är att jag som person genom mitt eget aktiva deltagande under 

observationer respektive intervjuer inverkar på mina resultat. Detta är ofrånkomligt i denna 

form av studier och något som läsaren bör ha i åtanke när man läser min uppsats (Kvale och 

Brinkmann 2015; Alm 2016; ”CODEX - regler och riktlinjer för forskning” 2017). 

Begreppsförklaring 

Jag vill klargöra att jag i denna studie med genusperspektivet inte avser den biologiska 

skillnaden mellan män och kvinnor utan det jag avser är främst den sociala och kulturella 

konstruktionen av könsidentitet och könsordning (Blennberger, Habermann, och Jeppsson 

Grassmam 2004, sid. 7; Conenell 2003), (Connell, Hjukström, och Sörmark 2009) 

När det gäller definitionen av ideellt arbete avser jag oavlönat arbete som utförs inom någon 

form av förening eller organisation. Jag inkluderar inte informellt hjälparbete som utförs inom 

familjen, mellan grannar, mellan arbetskamrater eller i vänkretsen (Svedberg, von Essen, och 

Jegermalm 2010, sid. 13), (Blennberger, Habermann, och Jeppsson Grassmam 2004, sid. 11-

13) 

 

Informanter 

Jag har intervjuat fem personer i samtal som varierat från 30 till 50 minuter i längd. Jag 

presenterar dessa fem enligt följande: 

Maria, en kvinna som är 54 år gammal och egen företagare med en hel del ensamarbete. 

Maria driver en butik för festkläder där hon även utför sömnad. Hon är gift med tre barn som 

flyttat hemifrån. Maria är aktiv som volontär på Stadsmissionens matservering för utsatta EU-

migranter. Hon är där en till två gånger per vecka. 

Pia, en kvinna som är 62 år gammal som gick i pension för ett och ett halvt år sedan. Pia har 

tidigare arbetat som systemutvecklare på ett IT-företag. Hon är aktiv som volontär på 
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Stadsmissionens café där hon är cirka en dag (sex timmar) per vecka. Hon hoppar ibland in 

vid behov även andra dagar. Pia är engagerad på caféet sedan drygt ett år. Hon är gift och har 

vuxna barn. 

Tommy är en man som är 25 år gammal, är utbildad inom IT som mjukvarutestare och som 

just nu är arbetssökande. Han är aktiv som volontär på en butik för rättvis handel, där han gör 

en ideell insats genom butiksbiträde cirka en gång per vecka med tre till fyra timmars arbete 

varje gång. Han har varit aktiv med detta ungefär en månad. 

Peter är en man på 23 år som denna termin har studieuppehåll från sin utbildning till läkare. 

Vid tiden för intervjun har Peter ganska nyligen, tre veckor tidigare, engagerat som volontär 

på ett boende för ensamkommande flyktingbarn och till en viss del på en matservering för 

utsatta EU-migranter. Först veckan var han varit aktiv fyra eller fem dagar, och då två till tre 

timmar, eller kanske mer, per gång. Följande veckor har Per varit aktive lite färre gånger, två 

eller tre gånger per vecka. 

Carl är en man, 32 år gammal, som arbetar heltid på ett företag som utför statistiska 

undersökningar. Där sammanställer han information och skriver rapporter. Han arbetar även 

med att utföra djupintervjuer. Carl är aktiv som volontär på ett boende för ensamkommande 

flyktingbarn. Han gör detta en gång per vecka, cirka två timmar vid varje tillfälle.  

 

Mina sammanfogade erfarenheter av observationer och intervjuer 

Här följer en redogörelse från mitt undersökande arbete utifrån deltagandeobservationer och 

intervjuer. Detta arbete hade inte kunnat genomföras utan mina informanter och de 

organisationer som bistått mig med sin kunskap och vetskap. Denna studie grundar sig i 

huvudsak på erfarenheter från observationer och intervjuer utförda inom olika verksamheter i 

Stadsmissionens regi och endast en av intervjuerna är utförd inom en annan ideell 

verksamhet, nämligen en butik som bedriver rättvisehandel. Rättvisehandel eller den 

internationella benämningen, Fair Trade, bedrivs dels genom specialiserade butiker som 

Världsbutiker, Fair Trade i … (kyrka, församlingshem, bibliotek eller liknade), Fair Trade 

café, Fair Trade mix (som är då en butik har minst 30 % Fair Trade-varor) eller Fair Trade 

Shop. Alla dessa verksamheter bygger på ett koncept för rättvisehandel för marginaliserade 
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länder. Verksamheterna drivs huvudsakligen med ideella krafter och endast ett fåtal drivs som 

privata företag (”Fair Trade Återförsäljarna – för en mer rättvis handel” 2017) 

  

Mina erfarenheter från deltagandeobservationer 

Platsen vi befinner oss på är en mellanstor svensk stad år 2016. Tiden präglas av oro i världen, 

dels genom pågående konflikter och av att flyktingströmmen är stor. På grund av 

regeringsbeslut har rätten till asyl begränsats, likaså har det införts gränskontroller.  

Parallellt med detta är en vanlig syn utsatta EU-migranter som försörjer sig genom tiggeri.  

Min startpunkt blir en matservering i Stadsmissionens regi dit utsatta EU-migranter kan 

komma för att få en lättare måltid. Matserveringen tillhandahåller även hygienartiklar och det 

finns också tillgång till dusch. Matserveringen är öppen måndag till fredag mellan 10.30 och 

12.30. Man har även en rådgivningskväll en gång per vecka. Denna verksamhet är kostnadsfri 

för EU-migranterna. Finansieringen sker med hjälp av kommunalt ekonomiskt stöd i form av 

en projektupphandling som beslutas för ett år i taget. Det ekonomiska stödet räcker i 

huvudsak till lön för tre halvtidsanställda och en projektledare. Utöver det bygger 

verksamheten inom Stadsmissionen på ett upplåtande av lokal och ideella krafter. Inköp görs 

via Stadsmissionen. Man tar även emot stöd från lokala företag som skänker bröd och frukt, 

liksom att privatpersoner bidrar med hygienartiklar med mera. Mellan slutet av november och 

mitten av mars finns ett natthärbärge öppet med 25 sovplatser som nattgästerna betalar tio 

kronor för.  

Historien bakom Stadsmissionen började 1826 i Glasgow, Skottland där David Nasmith 

grundade Glasgow City Mission. Det fortsatte med att Nasmith grundade Stadsmissioner i 

flera städer i Storbritannien bl.a. London City Mission 1835. Stadsmissionens mål var att 

hjälpa och frälsa stadens fattiga. Till en början bestod hjälpen av hembesök, men man utökade 

succesivt verksamheten genom att öppna skolor och nykterhetsverksamhet och man började 

ge husrum, mat och medicinsk vård till behövande. 1830 reste Nasmith till USA där han 

grundade 31 Stadsmissioner. Stadsmissioner grundades även i andra europeiska länder och 

1974 hölls den första konferensen inom European Associtation of Urban Missions (EAUM) i 

Schweiz. I Sverige grundades stadsmissioner 1853 i Stockholm, 1916 i Malmö (numera 

Skåne stadsmission), 1952 i Göteborg, 1972 i Linköping, 1998 i Kalmar, 2008 i Västervik, 
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2011 i Uppsala och 2015 i Örebro. Det bildades en riksförening för Sveriges Stadsmissioner 

2008 (”Stadsmissionen” 2016).  I Sverige bedriver Stadsmissionen idag flera projekt i 

samarbete med olika kommuner. Dessa projekt kan innefatta matservering och natthärbärge 

för utsatta EU-migranter såväl som drift av sociala företag i form av caféer och restauranger. 

 

Fältanteckningar, Dag ett 

Miljön jag befinner mig i är ett kök som är ett mellanting mellan ett vanligt svenskt 

familjekök och ett storkök. Det finns en köksbänk i mitten och sedan en helt vanlig spis. Det 

påminner om ett hemmakök förutom att det finns en diskmaskin av storkökstyp och att alla 

skåpdörrar och lådor är försedda med en lapp om vad de innehåller. En annan skillnad är 

hygienkraven och föreskrifterna som finns anslagna och som jag som deltagare i köksarbetet 

måste skriva på en försäkran om att jag har förstått och följer.  

Verksamheten är ett projekt som drivs av Stadsmissionen i denna stad med ekonomiskt stöd 

från kommunen. Förutom matserveringen finns ett natthärbärge och en rådgivning en kväll 

per vecka dit man kan komma och få råd om hur det svenska samhället fungerar, få veta hur 

man söker arbete och få information om hur den svenska sjukvården fungerar. Under dessa 

informationskvällar finns även en läkare och sjuksköterskor på plats för lättare 

sjukvårdsbehov. 

Dag två 

Idag är andra dagen som jag aktivt deltar i arbetet vid Stadsmissionens matservering för 

utsatta EU-migranter. Det är en positiv stämning och alla hjälps åt. Just dem här dagen är det 

ingen ordinarie volontär på plats, så jag räknar in mig själv som volontär och deltar 

tillsammans med anställd personal i sysslor som att duka fram porslin, smör, ost, bröd och 

dricka i form av jordgubbssaft och vatten. Vi brygger kaffe och kokar vatten till te som vi 

serverar. De EU-migranter som kommer är i stort sett bara romer och de kommer redan vid 

10.00, fast vi inte börjar servera mat eller erbjuda dusch och annan hygienservice förrän 

10.30.  

I köket står Hanse och kokar dagens soppa som består av buljong, tomat, bönor och kyckling 

som kryddas med örter. Vi hjälps åt att skära upp bröd, som två av stadens bagerier skänker 
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när de har bröd över, och lägger upp det i en brödkorg. Förutom Hanse, som har hoppat in 

idag och annars arbetar som tolk här, så är det Erik, Jenny och jag som ser till att det blir en 

lättare lunch bestående av varm soppa, bröd, smör och ost för de EU-migranter som väljer att 

komma hit idag. Det finns även frukt som skänks av en grossistfirma. Det är frukt som klassas 

som sekunda, men vi som arbetar i köket sorterar ut de dåliga frukterna och jag är förbluffad 

över att säkert 80 % av frukten är helt okej. Våra gäster föredrar helt klart bananer, det är i 

varje fall de som försvinner snabbast från fruktkorgen. Ost och grönsaker är också populärt, 

liksom det ljusa brödet. Mörkt, grovt bröd är lite ”svårsålt”, men tydligen var en av tolkarna 

på plats vid en lunch och förespråkade nyttan om grovt bröd – och ja, då åts det den dagen, 

men det verkar inte haft någon långvarig effekt. 

I matsalen är det långbord och de är pyntat med röda tulpaner. Det ser välkomnade ut. Vid 

sidorna finns även höga bord med barstolar för de som vill sitta mer avskilt.  

När väl alla börjar komma in blir det ganska hög volym på språk jag inte förstår, i huvudsak 

rumänska och lite bulgariska, men alla verkar nöjda och glada. Det vita brödet är klart 

populärast och går åt först, även ostskivorna går snabbt åt.  

Några stycken vill duscha och får då lämna sitt ID kort som säkerhet för att få ut duschcrème, 

schampo, rakhyvel och handduk. Några nöjer sig med tandborste och tandkräm medan någon 

annan har behov av en Alvedon. Det förs statistik på hur mycket hygienartiklar som delas ut, 

detta för att rapportera till en studie om fattigdom i Sverige som genomförs vid Ersta 

Sköndals högskola. Det förs även statistik över hur många som äter lunch och om de är man 

eller kvinna och vilken nationalitet de har. 

Stadsmissionens lokal är inrymd i en kyrka, men har inga tydliga tecken på någon slags 

kristen inramning. Det är en lite kal lokal och i foajén ges endast intrycket av att det är en 

kyrka av färgade rutor i blandade färger, rött, grönt, blått och gult. För övrigt är det vita 

väggar och en blå/grön fondvägg. Det finns vita ljus i varje fönster, men de är inte tända nu. 

Ljuset i lokalen kommer från en kristallkrona i mitten och i övrigt från lysrör. Det finns lite 

gröna växter och möblerna består av plyschsoffor som är rosa respektive skogsgröna. Vid 

ingången finns en klädhylla.  

På ena väggen hänger barnteckningar och teckningarnas tema är barnens vision av den nya 

möteslokalen. De ger inte en helt klar bild av hur det ser ut, utan det är mer barnens skapande 

med kritor på ett vitt papper. 
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Det finns två speglar i foajén. Sedan finns det en trappa upp och en som leder ner till källaren. 

Trappan upp är spärrad med ett band och trappan ner leder till dusch och toalett som EU- 

migranterna har till sitt förfogande. 

Dag tre 

Vid min tredje dag med volontärarbete och deltagandeobservationer på Stadsmissionen börjar 

jag känna att de gäster vi har i form av fattiga EU-migranter vill och vågar möta mig med 

gester, blickar och några få ord på svenska. Jag förstår att i ett projekt för att hjälpa denna 

grupp krävs att man bygger upp ett förtroende eftersom det ofta är människor som är mycket 

diskriminerade och förtryckta i sina hemländer, då det i de flesta fall handlar om romer. Det 

finns även några med ursprung i Bulgarien och även fattiga rumäner som inte är romer som 

kommer till Stadsmissionens matservering. 

Denna dag får jag vara med om att personal från kommunen och polisen kommer för att 

informera EU-migranterna om deras lägerplatser. Det finns två läger i staden och klagomål 

har inkommit från företag och allmänhet om att lägren stör. Informationen inleds med att 

projektledaren, Anna, förklarar varför kommun och polis har kommit och även information 

om att Stadsmissionens natthärbärge öppnar kommande fredag. Denna information sker 

genom att en tolk översätter. Han som tolkar jobbar även bland EU-migranterna och de 

känner honom. Det förklaras att de måste lämna sina två läger före måndag, då kommunen 

kommer att sanera platserna. De får veta att kommunen sätter upp containrar och att det finns 

sopsäckar att tillgå här på Stadsmissionen. Detta väcker upprörda känslor. Vart ska vi ta 

vägen? Kan vi inte få stanna? Vi flyttar ju bara någon annanstans? Men, ska det städas vill vi 

göra det själva kommer det som svar från EU-migranterna. När det informeras om att det 

finns 25 platser på härbärget utbrister frustration! EU-migranterna räknar med att de är 54 

personer från Rumänien och 22 från Bulgarien. 25 platser räcker inte! Det uppstår en situation 

där alla pratar i munnen på varandra och det blir hög ljudnivå och en känsla av uppgivenhet 

sprids i lokalen. Projektledaren förklarar att detta är vad kommunen kan erbjuda och att 

härbärget som var öppet förra vintern har fått stänga på grund av att det inte blev fullbelagt 

varje natt. Det uppmanas nu till att utnyttja platserna som finns, annars kan även dessa platser 

komma att dras in.  

Polisen på plats informerar om att de kommer bli bortkörda från sina läger om de inte flyttar 

själva. Han påpekar dock att de bara är fattiga och inte kriminella, men att i Sverige fungerar 
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det på det sättet att om allmänheten klagar på ett störande beteende, så måste polisen gripa in 

och återställa ordningen. Medan denna information pågår tittar ett litet barn in genom 

glasdörren på andra sidan där det finns en förskola. Barnet charmar flera av EU-migranterna 

och de ler åt barnet, även jag charmas och tänker sedan på att dessa EU-migranter har kanske 

egna små barn i hemlandet som tas omhand av släktingar och att se detta barn väcker deras 

saknad av sina egna barn. 

Det blir en uppgiven stämning bland alla, men den övergår i gladare miner när lokalen öppnar 

för lunch och gästerna tar för sig av soppan och brödet. De samtalar sinsemellan på ett språk 

jag inte har tillgång till. Jag kan i min fantasi föreställa mig att de planerar vilka åtgärder de 

måste vidta inför att flytta sina läger. 

Under mina dagar på matserveringen upplevde jag mycket medmänsklighet och fick nya 

kunskaper om marginaliserade grupper i samhället.  

En personlig behållning är vikten av personkännedom, då jag såg och upplevde hur viktigt det 

är att inge en trygghet för människor. Idag kan jag gå på stadens gator och heja på en del av 

de som sitter och tigger och känna att jag känner igen dem – de är inte ”bara” en utsatt EU-

migrant utan det finns en person bakom. Sedan går jag inte in på omständigheterna runt det 

politiska och vad som är rätt och fel i hur tiggeri ska behandlas. 

Berättelser utifrån mina intervjuer  

Efter min vecka med deltagandeobservationer tog jag steget vidare till intervjuer med 

personer som i huvudsak är engagerade via Stadsmissionen, men även en informant från en 

butik som bedriver rättvis handel. 

Denna del av min studie består av de berättelser som mina informanter har delgivit mig under 

intervjuer som startat upp med lite allmänt prat och sedan inletts med mina nedskrivna frågar. 

Förutom en är intervjupersonerna alla knutna till någon verksamhet inom Stadsmissionen. 

Jag har använt mina nedskrivna standardfrågor som rör mitt ämnesval om ideellt arbete och 

genus, som stöd, men andra aspekter har även fått ta plats, samtalen har flödat på och 

intervjuerna har fått vara levande och jag har kunnat leda dem mot lite olika ämnen beroende 

på vad mina informanter har svarat. Med denna ganska fria form på intervjuerna har det varit 
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mycket värdefullt att jag kunnat göra inspelningar och senare haft möjlighet att vid 

bearbetningen lyssna in vad som sagts. 

Intervju med Maria, 54 år 

I min första intervju träffar jag Maria. Vi befinner oss i en mellanstor stad i ett november-

mörkt Sverige. Jag promenerar fram till lokalen där jag ska möta min informant. När jag 

närmar mig ser jag ett vackert välkomnade hus i en ljusgul ton. Här driver Maria en butik för 

festkläder. 

Väl inkommen i huset hälsar vi och pratar lite allmänt och jag hälsar även på husets hund, 

Boso. Sedan sätter vi oss ner och jag sitter bekvämt i en mjuk soffa och så startar vi intervjun.  

Maria har tidigare funderat på volontärarbete hos Stadsmissionen och kommit in på 

Stadsmissionens hemsida, men inte hittat något som passat in med tider hon har i sitt arbete 

som egen företagare. En gång när Maria besökte Stadsmissionens secondhand-affär frågade 

hon om det fanns behov av volontärer. Hon fick direkt ett namn på en person som var 

sammanhållande för volontärer och fick tips om att gå in på Stadsmissionens hemsida i staden 

där hon bor. Där fanns information och ett formulär att fylla i och skicka. Redan efter några 

dagar fick Maria svar att hon var välkommen som volontär och att det fanns behov vid 

lunchserveringen för utsatta EU-migranter. Maria upplevde det väldigt positivt att responsen 

kom så snabbt. Maria anslöt sig till verksamheten där det även finns anställd personal som 

arbetar tillsammans med volontärer. Det är tre halvtidsanställda vid lunchserveringen som 

förutom lunch erbjuder duschmöjlighet och tillgång till tvål, schampo, rakhyvlar m.m. 

Tandkräm och tandborste är också något som tillhandahålls liksom paracetamol och 

probiotika.  

Det som gör att Maria söker efter att engagera sig ideellt är att få träffa nya människor och 

vara i en social gemenskap samtidigt som det är till nytta för en utsatt människogrupp. I sitt 

ordinarie arbete förekommer en del ensamarbete.  

Maria lägger ungefär fyra till fem timmar per vecka på det ideella arbetet. Detta är lite 

beroende på hur hon har det passar in med hennes eget företag. 

Tidigare i livet, medan hennes döttrar var yngre och båda döttrarna och hon själv var aktiva i 

en ridklubb, var Maria aktiv där, både i styrelsen och i praktiskt arbete i caféverksamheten. 

Hon var ordförande i föreningen under ett par år och satt sedan som ledamot i styrelsen. 
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Hennes uppfattning därifrån är att det var mest kvinnor som ställde upp på ideella uppdrag. 

Överlag tror hon också att det är mest kvinnor som arbetar ideellt, utom i idrottsföreningar 

som fotbollsklubbar med mera, där nog männen är i dominans enligt hennes uppfattning. 

I hennes egen familj är mannen inte aktiv i någon ideell organisation. När det gäller döttrarna 

blir svaret först att ingen av döttrarna är ideellt engagerade, men efter lite funderande så står 

det klart att ena dottern har jobbat på ett jourhem för hemlösa katter och att den yngsta dottern 

är aktiv i en studentförening på ideell basis. Detta för oss in på diskussionen vad det är som 

betraktas som arbete. Först säger Maria  

- Ja, tidigare tyckte jag nog att man måste göra något som blir något, skriva en sida, sy 

något som blir till något och liknande, men jag har nog ändrat uppfattning till exempel 

en terapeut som bara finns där just då det behövs utför ju också ett arbete. Ändrat mig 

när jag blev äldre – bara finnas där! Arbete – göra något, prestera något – men, det 

finns mycket annat som är arbete. 

Jag försöker överföra detta till lunchserveringen vid Stadsmissionen och undrar om det bara är 

arbetet vid spisen i köket med soppan och skära bröd med mera som är arbete eller om det är 

ett arbete att finnas där som medmänniska. Det direkta svaret blir att det absolut är ett viktigt 

arbete att finnas där som en trygghet för dessa utsatta människor och att de känner igen 

personal och volontärer som är där och arbetar för att de ska känna att det är en trygg miljö för 

dem att komma till. Detta är också ett ömsesidigt utbyte då man blir glad av att träffa dessa 

utsatta människor som trots att de har det så svårt är glada och pratar, skämtar, skrattar och ler 

medan vi som är vana vid vår bekvämlighet säkert hade gråtit över vår situation och grävt ner 

sig och inte orka ta sig upp.   

– Jag har inga problem med om det är män i toppen, bara det funkar, inom politiska 

föreningar är det ingen skillnad tror jag, säger Maria. 

Intervju med Pia, 62 år 

När Pia slutade sitt arbete för cirka ett och halvt år sedan kände hon att det fanns krafter kvar 

att göra något av den tid som hon nu förfogade över som pensionär. Hon kände att hon 

behövde hitta sin plattform och använda sin kraft till något och då Stadsmissionen alltid har 

varit något som Pia tyckt är en bra verksamhet blev det naturligt att hon sökte sig dit. Hon 
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hade tillsammans med sin man vid flera tillfällen varit och fikat just på det här caféet och de 

fann det väldigt trevligt. 

Pia gick enkelt in på Stadsmissionens hemsida i sin hemstad och fyllde där i ett formulär för 

ansökan om att bli volontär. I formuläret fick man bland annat svara på varför man ville 

engagera sig som volontär. Responsen kom närmast direkt genom ett telefonsamtal en kvart 

senare om att hon var välkommen på ett litet samtal. Sedan dess har Pia varit aktiv på caféet 

en dag per vecka, cirka fem timmar åt gången. Utöver det rycker hon in vid enstaka tillfällen 

när det behövs, det kan vara vid speciella engagemang, om det är någon som är sjuk eller av 

annan orsak inte kan komma. Det passar Pia bra att ha en fast tid, då hon även har mycket 

annat på sin agenda i livet. Hon tror även att det är bra för verksamhetschefen att veta att Pia 

finns där varje onsdag mellan 10.00 och 15.00. En del andra volontärer har inte fasta tider 

utan hoppar in lite när det behövs. 

Arbetet på caféet är en ny erfarenhet för Pia som arbetat inom IT-sektorn i hela sitt 

yrkesverksamma liv. Detta är något helt annat, Pia har exempelvis aldrig arbetet i ett kök och 

genom detta har hon lärt sig nya saker som vilka hygienkrav som gäller i en servering.  

Anledningen att Pia kommer hit är att det är något som känns meningsfullt och att man gör 

något för någon annan. Det är en verksamhet som gagnar människor och inte en enskild 

person för egen ekonomisk vinning. Pia hade sedan tidigare en bild av att Stadsmissionen står 

för en god verksamhet och hon har inte blivit besviken, utan snarare en fått en bekräftelse på 

att Stadsmissionen gör ett enormt bra arbete.  

En bra upplevelse är att få delta i en mångkulturell verksamhet och att flera som deltar i 

arbetet är här av speciella orsaker, det kan handla om arbetsträning, språkträning eller någon 

annan anledning. Här nämner Pia att den anställda personalen, som består av fyra personer, en 

kvinnlig verksamhetschef, en kvinna i serveringen, en manlig kock och en manlig bagare är 

helt suveräna på att hantera olika personers behov när de är här på arbetsträning, språkträning 

eller som volontär. Det hörs aldrig några hårda ord emellan de som arbetar här och det gäller 

både anställda och övriga. Pia tror att det på en arbetsplats i serveringsmiljön i allmänhet kan 

finnas en jargong som leder till en tuffare arbetsmiljö än den som råder här på 

Stadsmissionens café. Här kan man fråga tio gånger om samma sak utan att någon höjer på 

ögonbrynen. Pia påpekar att hon inte vet hur rekryteringen av den anställda personalen går 

till, men att det kan vara en del av anställningskriterierna att man har empati och kan bemöta 

sköra personer. 
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Pia har tidigare varit verksam i Hem & Skola, som föräldrarepresentant i diabetsföreningen 

och även inom en idrottsförening. Även hennes man har varit engagerad i flera föreningar och 

ordförandeuppdrag. Pia kände att hon ville ha något eget ideellt uppdrag, då hennes man var 

så upptagen på olika sätt. 

Bland de fast anställda säger Pia att könsfördelningen är ungefär fifty-fifty, men bland de som 

arbetstränar och är volontärer tror Pia att det är övervägande kvinnor.  

Spontant tror Pia att den generella orsaken till att det är mer kvinnor ideellt kan bero på att 

kvinnor känner att de vill göra något socialt efter sitt yrkesverksamma liv. Detta utesluter inte 

att även män gör en hel del insatser, speciellt när det behövs fysisk kraft som att flytta möbler 

och likande. Pia betonar att ideellt engagemang är knutet till personlighet snarare än till om du 

är man eller kvinna.  

Pia är kristen och lägger vikt vid att Stadsmissionen drivs genom en ett kristet samfund. Hon 

betonar samtidigt att det inte finns något krav på att man måste bekänna en kristen tro. Hon 

berättar att den mest religiösa symbol som finns här är att det går att tända ett ljus.  

Det som motiverar Pia och det som hon håller som det viktigaste är att få göra något 

meningsfullt som har betydelse för någon annan.   

Intervju med Tommy, 25 år 

Vi träffas i butiken för rättvisehandel som drivs av en ideell förening. Vi börjar med att ta en 

kopp kaffe och sedan inleder vi intervjun. 

Tommy berättar att han fick sin första kontakt med butiken genom Volontärbyrån, som han 

hittade genom att han googlade på ”volontär”. Han tyckte spontant att detta var mest 

intressant då mycket av de andra uppdragen var inom kyrkan, något han inte är intresserad av, 

Tommy är mer intresserad av miljö och mänskliga rättigheter. Han nämner att han det 

avseendet kan vara påverkad av sin syster genom att hon varit väldigt engagerad i miljöfrågor, 

lagar och rättvisa. 

Tommy blev sedan kontaktad via mejl och fick komma in för att träffa en person som arbetar i 

butiken för att se om det var något som kunde passa honom, som Tommy uttryckte det, för att 

se ”om det klickade”. 
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Tommy är utbildad mjukvarutestare, men utan arbete just nu. Han konstaterar att om man är 

arbetslös så är det lätt att bara sitta hemma, så att ha en regelbunden aktivitet är värdefullt. 

Han vill gärna fortsätta arbeta ideellt även om han skulle bli anställd eller börja plugga. 

Engagemanget i affären innebär närvarande att vara där en gång per vecka, och då är det cirka 

tre timmar per gång. Tommy värdesätter nyttan av att träffa olika kategorier av människor, 

och även att lära sig hur det är att arbeta i en butik. Tommy kompletterar med att en viktig sak 

är att lära sig mer om fair trade-konceptet som han bara haft lite hum om tidigare. De andra 

frivilliga i affären tycker det kul när någon yngre engagerar sig och Tommy ser kunskapsbytet 

som nyttigt för båda parter.  

Tommy har ingen direkt annan erfarenhet från arbete i en ideell förening, utom en kort tid i 

bågskytteföreningen, men där var han mest med för att skjuta pil och han deltog inte speciellt 

mycket i föreningsarbetet. Därutöver har han några gånger gjort insatser som volontär på 

konvent och festivaler. 

Tommy upplever fördelningen kvinnor/män som god i den aktuella butiken för rättvisehandel, 

men däremot ser Tommy att det inte gäller för åldersfördelningen, då det är mest äldre som 

arbetar här. Det ser Tommy emellertid inte som ett problem utan mer som en källa till roliga 

samtal. 

Generellt tror Tommy att det kanske är något fler kvinnor än män som är ideellt engagerade. 

Det är stor skillnad mot hans egen bransch, han kallar IT-branschen för en ”pojkklubb” med 

kanske 80 % män.  

När det gäller engagemang i styrelser och liknande tror Tommy att män kanske mer naturligt 

tar åt sig en ledande position och maktroll, men han tror samtidigt att om en kvinna vill ta en 

högre, mer ansvarsfylld position så är det öppet för det och att det inte finns några hinder för 

det. Tommy betonar att det finns ett öppet tänk idag och ingen höjer längre på ögonbrynen 

eller ger konstiga blickar om en kvinna stiger fram på en ledande position. 

Tommy skulle definitivt kunna tänka sig att rekommendera en vän att också engagera sig på 

samma sätt som han gjort. Han tycker att alla han möter är mycket trevliga och att man även 

får lära sig något kunskapsmässigt. Tommy tycker att man får en tillhörighetskänsla och när 

han engagerar sig i något som känns viktigt vill han kunna bidra till få ut och något som är ett 

viktigt budskap, vilket i detta fall är rättvis handel. Tommy poängterar att det krävs ganska 

lite av en som individ för att delta, att ge några timmar av sitt liv per vecka är något som alla 
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kan göra. Han konstaterar också att han tack vare detta dessutom inte får ett så stort hål i sitt 

CV att förklara för en framtida arbetsgivare, även om han just nu går utan arbete. Tommy ser 

också att han här lite senare kanske kan få kunskaper om inköp och annat som kan vara 

användbara för framtiden. 

Tommy berättar också att han skulle vilja engagera sig i Maker-kulturen som finns etablerad 

här i staden. Här får jag som intervjuare bryta in, för nu förstår jag inte? Tommy förklarar att 

det handlar om en samling av personer som startat en ideell förening där man träffas och 

utbyter idéer och tillverkar och skapar saker. Man kan göra olika saker som till exempel 

trähantverk, tillverka kretskort eller bygga små maskiner.  Här finns alla möjligheter. Oftast är 

det så att folk tar med sig eget material och att man sedan delar kunskap och kanske kan starta 

något innovativt. Här lokalt har verksamheten funnits cirka två år i en lokal där det finns 

tillgång till bland annat 3D-skrivare. Det är en organisation för alla åldrar. Tommy skulle 

även vilja lära ut sina kunskaper om programmering och teknik till yngre, då han tycker det är 

kul att lära ut och att det är viktigt och kul med teknik. 

Rent allmänt tror Tommy att det är många som vill och kan engagera sig ideellt. Det folk 

söker är att få göra något, hjälpa till och känna en delaktighet. Musikhjälpen är ett bra 

exempel på hur många som ställer upp när tillfälle ges. 

Tommy tror att den svenska kulturellt är lite: ”bara tänka på sig själv” och han tror att andra 

kulturer kanske mer tänker på att hjälpa andra inom sin familj och släkt och eventuellt genom 

sin religion.  

Intervju med Peter, 23 år 

Peter är en ung man som har ett studieuppehåll den här terminen. Peter läser till läkare och har 

läst ungefär halva tiden. Peter har haft viljan att engagera sig ideellt under sin studietid, men 

tiden ha inte räckt till.  

Nu när han har ett uppehåll i studierna kände han sig både motiverad och tidsmässigt kapabel 

att engagera sig ideellt. Peter sökte på nätet efter ”volontär” och staden där han bor och fick 

på så sätt kontakt med Stadsmissionen. Det finns en kristen människosyn inom 

Stadsmissionen, men det var inte det som fick honom att ta kontakt, Peter är själv inte 

troende. Efter en inledande intervju med volontärsamordnanden är nu Peter engagerad som 
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volontär på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. När jag pratar med Peter har han 

bara varit där tre veckor. 

Boendet ligger i ett industriområde och där bor ungefär 20 killar i åldern 12–18 år. Han 

berättar att den anställda personalen är tre personer på dagtid och två personer på natten. 

Utöver detta kommer volontärer in, vissa ganska kontinuerligt medan andra dyker upp mer 

sporadiskt utifrån sina egna möjligheter.  

När Peter är där så är han mest ”bara där”. Han umgås med de boende (de äldre är mer 

sociala), han ger läxhjälp och blir ställföreträdande bror och kompis. Han säger att grabbarna 

tycker det är kul att han är där och att han får en lite annorlunda roll än den anställda 

personalen som mer får rollen av att vara mamma eller pappa. Peter skulle vid ett tillfälle 

hjälpa till med maten, men det slutade med att några av grabbarna drog i honom och ville att 

han skulle sätta sig och att grabbarna själva lagade maten för att han, Peter, var gäst! 

När det gäller språket kan killarna en del svenska, men Peter berättar att när orden inte räcker 

till kommer man ganska långt med saker som gester, blickar, fysisk kontakt, att lyssna på 

musik och att dansa. 

Peter är där två till tre timmar per gång och kanske fyra eller fem gånger i veckan. Han känner 

att han kan ge energi och glädje genom att vara där, utan att egentligen behöva ge så mycket 

själv – men får så mycket tillbaks! Till en början kände Peter att engagemanget fick honom att 

känna sig duktig, ungefär som när man gett sig ut att springa och man känner att man gjort 

något bra, menar Peter. Denna upplevelse av att engagera sig har nu övergått till att det är den 

sociala kontakten och relationerna som gör att det ideella arbetet känns meningsfullt. 

Peter berättar om olika initiativ han vill förverkliga, till exempel att han har fått till ett tillfälle 

för att prova på klättring och sedan har han via en insamling på Facebook fått ihop 5000 kr för 

att köpa julklappar till killarna. 

Peter säger att det han tror han kan få nytta av i framtiden av den erfarenhet han får bland de 

ensamkommande barnen och av att möta individen på ett mänskligt plan. Peter tror att han på 

detta sätt han lär sig mer om människan på ett annat sätt, än vad som hinns med under 

läkarutbildningen. 

Peter är uppvuxen i ett hem med ett humanitärt tänkande, båda hans föräldrar är läkare och 

Peters pappa har varit i Afghanistan och jobbat för Läkare utan gränser. Peter vill gärna själv 
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kunna engagera sig inom exempelvis UNHCR eller Läkare utan gränser någon gång i 

framtiden. 

På frågan om vad Peter tror om könsfördelningen inom volontärarbete så konstaterar han att 

av vad han sett så är det flest kvinnor i pensionsåldern och bland de yngre är det fler tjejer än 

killar. Han har uppfattningen att tjejer bryr sig mer och att det inte är lika coolt som kille att 

engagera sig eller bry sig. Han säger att killar kan slänga ur sig kommentarer som är 

ogenomtänkta argument som exempelvis ”i naturen äter ju alla kött ” till veganer. 

Peter tror att man i näringslivet generellt fortfarande ser mest män på högre positioner men att 

ideella organisationer har en jämnare fördelning för att det där finns en jämställdhetstanke. 

Intervju med Carl, 32 år 

Vi börjar med lite kaffe och jag får veta att Carl varit aktiv ett år som volontär på ett boende 

för ensamkommande flyktingbarn. Han har även varit aktiv som volontär i projektet 

Crossroad för behövande EU-migranter på natthärbärget. 

Carl besöker boendet en gång per vecka och då cirka två timmar varje gång. Oftast blir det 

läxhjälp, man han berättar att det får man känna in och se om det behövs, annars blir det att 

spela pingis, biljard eller bara ”hänga”. Carl berättar att det har varit lite ont om volontärer på 

boendena, men att det nu verkar det som att fler engagerar sig och det är roligt.  

Att det blev just i Stadsmissionens verksamhet som Carl kom att engagera sig i grundar sig i 

att han delar deras humanism och människosyn om allas lika värde. Sedan tycker Carl att 

organisationen fungerar väldigt bra och det är enkelt att vara volontär inom deras verksamhet. 

Han berättar att det var händelserna förra hösten då det just var många barn som kom som 

flyktingar som fick honom att engagera sig.  

Förutom engagemanget på boendet så är Carl aktiv i Folkkampanjen för rätten till asyl. Han 

berättar att det ligger honom varmt om hjärtat att motsätta sig nya striktare regler mot asylrätt. 

Han är också aktiv i organisationskommittén för en mässa med vegetarisk mat. 

Under uppväxten var Carl med i olika idrottsföreningar och blandade fotboll och innebandy, 

vilket även engagerade syskon och föräldrar. 

När det gäller könsfördelningen så tycker Carl att det att döma av de volontärutbildningar och 

träffar han varit på verkar vara ganska jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Generellt inom 
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Stadsmissionen tror han att det är mer kvinnor, men påpekar att han inte vet. Carl tror att det 

kan vara så att det är mer kvinnor inom allt socialt arbete, men att det inom idrott är mer 

killar, men att också det är svårt att egentligen veta.  

Carl tror att när det gäller styrelseuppdrag så följer det nog samma mönster som samhället i 

stort, det vill säga mer män, och kanske ännu mer män än i bolagsstyrelser där det har börjat 

hända saker med mer utjämnandet.  

 

Analys 

Anledningar till att människor engagerar sig ideellt 

Gemensamma orsaker 

Ett tydligt mönster visar sig i det att alla mina informanter svarar att den sociala kontakten 

och mötet med människor har stor betydelse för varför att de engagerar sig ideellt. Mötet med 

nya människor och få intryck av människor som man kanske inte annars möter i sin vardag 

påtalas som viktigt bland mina informanter. 

- Vad det ger mig? Ja, jag tycker det är kul, det är socialt och förhoppningsvis kan jag 

bidra med exempelvis läxhjälp. Det vidgar min egen vardag och är berikande för mig. 

Att få andra intryck och jag önskar att fler skulle engagera sig, men alla har klart 

mycket att göra, men jag tror att fler skulle må bra av att engagera sig. 

säger Carl som är volontär på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Gemensamt för alla som deltagit i denna studie är att det för dem är viktigt att utöver den 

sociala kontakten även kunna känna en gemenskap och att man gör något meningsfullt och 

gott för någon annan människa. 

Det som visar sig vara en gemensam faktor är att alla menar att det finns ett ömsesidigt utbyte 

i de sociala kontakterna genom att man får mycket tillbaka från människorna man arbetar med 

på ideell basis.  
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Skillnader 

Det visar sig inte helt oväntat finnas skillnader av vilken orsak man engagerar sig ideellt. Två 

av mina unga informanter, Tommy och Peter, uttryckte att det kunde vara till direkt nytta i 

framtida yrke. 

Peter 23 år som utbildar sig till läkare och är volontär på ett boende för ensamkommande 

flyktingbarn uttrycker att han lär sig massor genom att möta människor i en utsatt situation 

inför sitt framtida yrke som läkare. Han beskriver det som ett bra sätt att möta människor som 

individer och lära sig mer om mötet för att hjälpa individen.  

Tommy 25 år är utbildad mjukvarutestare, just nu utan fast arbete och är volontär i en butik 

för rättvis handel. Tommy menar liksom Peter att erfarenheten från volontärarbetet ger 

kunskaper för en framtida yrkesroll, som i Tommys fall skulle kunna innehålla någon form av 

inköps- och butiksrutiner. Han menar också att det är bra att ha en erfarenhet från ett 

volontäruppdrag istället för ett hål i sitt CV. 

Volontärarbetet visade sig dock inte vara av betydelse för yrkeslivet när det gällde det något 

äldre Carl, 32 år gammal, med anställning på en statistikbyrå, Maria egenföretagare och 54 år 

och inte heller för Pia som är ålderspensionär sedan ett och ett halvt år. I Carls fall kan det 

bero på att han har ett arbete och för Maria och Pia är det nog så att de har haft sina 

yrkeskarriärer och inte tänker i samma banor som de något yngre angående erfarenhet och 

CV.  

Detta ska dock inte förringas, då Pia förklarar att hon kommer från att ha arbetat som 

systemutvecklare inom IT-branschen och nu som volontär hjälper till på ett café som även har 

lättare lunch. Där har hon fått nya kunskaper inom kök och servering och vilka hygienkrav 

som ställs. Maria som är volontär på en matservering för utsatta EU-migranter betonar att man 

lär sig mycket om andra människors utsatthet. 

Alla utom Peter betonar att det är bra att ha ett schema så att man vet när man ska vara på 

plats, för Marias del menar hon att det är en förutsättning för att hon ska kunna engagera sig, 

då hon har sitt vanliga arbete som egen företagare att sköta. Pia som är på en caféverksamhet 

tror att det är bra både för verksamhetsansvarige och henne själv att ha fasta tider, men att hon 

ibland också rycker in när det behövs. Maria menar att det ger så mycket att se att dessa 

utsatta människor ändå är så glada! 
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- Ja, själv känner man ju att man skulle gräva ner sig om man skulle sitta så där och sen 

sova under en bro, säger Maria. 

Genusperspektivet 

Huvudsyftet i min studie är att närmare granska skillnader eller likheter mellan kvinnor och 

män inom ideell verksamhet. Jag har valt att använda ordet genus i mitt ämnesval. Jag vill nu 

försöka klargöra vad begreppet genus innebär. 

Begreppet genus kom till för att skilja det sociala och kulturella konstruerade från det 

biologiska könet. I Sverige introducerades det av historikern Yvonne Hirdman som 1988 i sin 

bok Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning skrev:  

Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den allt mer komplicerade kunskap 

vi har av ”manligt” och ”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur manligt 

och kvinnligt ”görs”.  

                                                                                      (Hirdman 1988) 

I det engelska språket började man skilja på begreppen sex och gender under 1960-talet och 

det hade sitt ursprung inom den amerikanska psykologiska forskningen. Det är emellertid den 

amerikanska socialantropologen Gayle Rubin som främst tillskrivs introduktionen av 

begreppet gender såsom det används idag med innebörden ”konstruktionen av socialt och 

kulturellt kön” (”Om kön och genus | Nationella sekretariatet för genusforskning” 2017).  

Frågeställningarna i denna uppsats kretsar kring ideellt engagemang/arbete och dess 

genusaspekter. Följaktningen ställde jag frågor till mina informanter angående deras 

erfarenhet kring upplevda genusskillnader inom ideell verksamhet. Jag frågade hur det såg ut 

med fördelning mellan kvinnor och män i den verksamhet de själva var verksamma i och vad 

uppdelningen kunde ha för orsaker. Sedan ställde jag frågor om hur de trodde uppdelningen 

mellan kvinnor och män i andra verksamheter såg ut och om det var någon skillnad i 

styrelsesammansättningen mellan kvinnor och män i ideella föreningar. 

Svaren jag fick var delvis samstämmiga, men även olika i några avseenden. Det som alla mina 

fem informanter svarade samstämmigt på är att de uppfattar det som att när det gäller 

styrelseuppdrag så är det främst män på styrande poster såsom ordförande och att detta följer 
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samhällets normer i stort. Det är emellertid två skilda uppfattningar där mina informanter, 

Peter 23 år och Carl, 32 år svarar följande: 

- Ja, det följer säkert samma mönster som samhället i stort med mer män i styrelser, 

men kanske ännu större skillnad än i bolagsstyrelse där det ju börjat hända saker med 

ett mer jämlikt fördelande. Jag vet inte om det har börjat hända i föreningar, säger 

Carl.  

(Carl har svårt att svara på frågan, då det känns svårt att veta). 

- Svaret är bara baserat på fördomar! Tycker inte om att uttala mig om sånt jag inte vet 

så mycket om! Mer styrt av män generellt i företag och organisationer och fler män 

mer auktoritärt på styrande poster. Men, min förhoppning är att det inom ideella 

föreningar är mer jämställt. Det är det jag väljer att tro, menar Peter 

Vad det gäller antalet människor som är aktiva i det ideella arbetet i de verksamheter där mina 

informanter är aktiva så är fyra eniga om att det är en större andel kvinnor än män som är 

aktiva. Tommy som är volontär i en butik för rättvisehandel uppfattar däremot att 

fördelningen mellan män och kvinnor är ganska jämn. På min fråga om hur han upplever 

fördelningen mellan kvinnor och män i verksamheten säger Tommy följande: 

- Ja, det är nog en bra mix könsmässigt, kanske lite mer åt kvinnohållet än män, men 

liksom ändå en bra fördelning. 

Ett svar som jag får från Carl på frågan varför det verkar vara fler kvinnor som engagerar sig i 

sociala verksamheter är: 

- Ja, kanske tradition om det nu är så att det är fler kvinnor. Det är generellt fler kvinnor 

i socialt arbete om jag inte har fel. Sen kan det kanske vara så att killar tänker att de 

inte kan och hur de ser på sig själva. 

Detta om betydelsen av killars självbild tycker jag är en väldigt intressant kommentar som 

kanske inte lyfts fram speciellt mycket i debatten om hur vi väljer att engagera oss ideellt eller 

när det gäller val av yrke. 

Det Tommy nämner i sitt svar på frågan är att åldersfördelningen är mer ojämn och att det är 

flest äldre som är aktiva, men det upplever han inte som något problem utan ser det som mer 

som ett bra utbyte genom att det leder till roliga konversationer, och en värdighet från de äldre 

som har mycket kunskap att dela med sig av.  
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Tidigare forskning och undersökningar visar på att kvinnor är överrepresenterade i sociala 

verksamheter (Svedberg, von Essen, och Jegermalm 2010): 13-22). Den undersökningen 

grundar sig på telefonintervjuer med 1 244 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska 

befolkningen i åldern 16–84 år, gjorda för att få en statistisk bild av ideell verksamhet i 

Sverige. Undersökningen saknar mer ingående uppgifter på hur det ser ut på ett mer konkret 

plan vad det gäller kvinnor och mäns engagemang och jag har inte kunnat hitta annan 

forskning som belyser den aspekten. De uppgifter som finns verkar överensstämma med mina 

informanters uppfattning om könsfördelningen i sociala verksamheter som framkommer i min 

undersökning. Då min studie bygger på endast fem intervjuer och en deltagandeobservation 

kan inte heller den påvisa hur det ser ut i ett större sammanhang, utan den kan bara ge 

exemplifiera hur det kan se ut. 

Vid mitt möte med Eva Jeppsson Grassman påpekade hon att antalet aktiva män är större än 

antalet aktiva kvinnor, men att kvinnor däremot utför fler arbetade timmar på ideell basis. 

Jeppsson Grassman menade också att det finns en skillnad i varför man engagerar sig då, som 

hon uttryckte det, män gör insatser mer för sin egen vinning medan kvinnor gör insatser som 

gynnar andra människor mer än sig själva.  

Vad det gäller ett annat samband utifrån genus är att studien från 2010 visar på en signifikant 

skillnad i nedärvningen i ideellt engagemang, där det är en markant skillnad om modern varit 

ideellt aktiv eller inte när man tittar på hur troligt det är att ett barn engagerar sig ideellt. Här 

finns det ingen vidare forskning på hur detta fördelas mellan döttrar och söner. Bland mina 

informanter ser jag att inget samstämmigt hos de fem jag intervjuat, men dock att det hos alla 

finns någon koppling till familjen i motivationen att engagera sig ideellt.  

Om vi ser till Maria och Pia, som är de två något äldre i min studie, har det i Marias fall 

handlat om engagemang tillsammans med döttrarna inom ridsport. Döttrarna har nu flyttat 

hemifrån, men två av dem är ideellt aktiva dels en dotter i en studentförening respektive den 

andra dottern i ett jourhem för hemlösa katter. I Pias fall är både hon och hennes man aktiva i 

flera föreningar och har varit det i många år. Det var lite av den anledningen Pia sökte sitt eget 

engagemang på caféverksamheten för att få en egen plattform, då hennes man har många 

ideella uppdrag i flera föreningar. Deras vuxna barn är nu i ett stadie med småbarn och där 

finns ingen tid över, men Pia tror att det kommer vara aktiva senare då barnen växer upp och 

deltar i olika fritidsaktivitet. 
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I mitt samtal med Eva Jeppsson Grassman kom vi in på frågan vad som räknas som ideellt 

arbete och vad som ska räknas som samhällsnytta. Jeppsson Grassman berättade att när de 

gjorde studier om ideellt arbete fångade de upp kvinnor som inte själva såg sig som ideellt 

arbetande. 

- Det har kokats mycket kaffe i föreningar och verksamheter genom åren 

säger Eva Jeppsson Grassman, dessa kvinnor har kanske ofta kommit i skymundan. 

Nu tillbaka till mitt intervjumaterial när det gäller frågor om genusfördelningen inom ideell 

verksamhet. Min informant Pia tror, men betonar att det bara är en spontan tanke, att det finns 

fler kvinnor som engagerar sig ideellt efter sitt yrkesverksamma liv på grund av att de söker 

en social plattform, men hon tillägger att även män gör en hel del, speciellt där det finns 

behov av fysiska krafter som att bära möbler på en secondhandaffär. 

- Det går inte att säga, jag tycker jag har träffat på så många både män och kvinnor som 

är fantastiskt engagerade på olika sätt så det går inte att säga utan det är mer 

individbaserat, säger Pia. 

 

Ideella krafters nytta i samhället 

Vi kan ta och backa några århundranden och fundera på vilka tankar som funnits genom åren 

om hur människor agerar utifrån hur det gynnar andra eller dem själva. Under 1600- och 

1700-talet verkade filosoferna Thomas Hobbes (1588-1679) och Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778). Dessa båda såg på människan på olika sätt. Hobbes menade att människan alltid 

ser till sitt eget bästa först och sedan tänker på andra, han uttrycker det i sin filosofi som att 

det är ”allas krig mot alla”. Rousseau däremot motsatte sig dessa tankar och ansåg att 

människan skulle söka sig tillbaka till naturen och bort från egendom och vetenskap (”Jean-

Jacques Rousseau – Wikipedia” 2017), (”Thomas Hobbes – Wikipedia” 2017). Tar vi sedan 

steget till Auguste Comte (1798 - 1857) och Emile Durkheim (1858 – 1917) såg båda dessa 

tänkare människan som en naturligt social varelse som samarbetar och avstår vissa saker. 

Comte och Durkheim menade emellertid att människor ofta tror att de fattar sina egna beslut, 

men att det ofta kan vara så att människor som ingår i en grupp, som kan vara en familj, en 



Ideellt arbete ur ett genusperspektiv Marina Jonsson 

 

31 

 

klan, stam eller nation, faller in i de beslut eller det tänkande som den stora gruppen står för 

(”Auguste Comte – Wikipedia” 2017; ”Émile Durkheim – Wikipedia” 2017).  

Vad samhällsnytta egentligen är har flera bottnar. Jeppsson Grassman framhöll vid vårt samtal 

att det finns en direkt och en indirekt verkan i samhället. Hon refererade då till Robert 

Putnams, en professor och samhällsforskare vid Harvard, som gör en liknelse med en sångkör. 

I en kör är det samarbete och att alla bidrar med sin del som gör att det blir ett resultat i 

slutänden.  

Ett begrepp som är intressant att ta upp här är socialt kapital. Tanken att det finns ett slags 

kapital i själva samhällsbygget som går utöver kapital i form av pengar har förts fram flera 

gånger under 1900-talet. 

Ett viktigt exempel är Pierre Bourdieu (1930 – 2002) som hade en teori om kapital som han 

menade kunde delas in i ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital och utöver dessa tre hade 

Bourdieu också en fjärde kategori i det symboliska kapitalet som han använder för att 

beskriva det kapital som en individ har i form av social position och anseende eller värde som 

tillerkänns personen av de andra inom gruppen. Det sociala kapitalet beskrev Bourdieu som 

de resurser som är tillgängliga för individen eller gruppen utifrån tillhörighet i ett bestående 

nätverk, till exempel släktskap, affärskontakter, vänner och engagemang inom föreningar. För 

Bourdieu var klasstillhörighet en viktig indikator på mängden socialt kapital en individ har 

tillgång till.  

Robert Putnam kan sägas stå för en lite mer modern tolkning av vad socialt kapital är. I boken 

Den ensamme bowlaren (Putnam 2001) skriver han att ett samhälle har tre typer av tillgångar 

nämligen fysiskt kapital, humankapital och socialt kapital. Det fysiska kapitalet finns i form 

av egendom och fysiska värdesaker, det humana kapitalet kan vi beskriva som människans 

utbildning, kunskaper och kompetenser medan det sociala kapitalet enligt Putnam är något 

som byggs av människors engagemang och det förtroende för varandra som uppstår genom 

det. Putnam har utifrån den studie han gjorde om decentraliseringen av olika myndighets-

funktioner i Italien för fram hypotesen att det finns ett samband mellan graden av socialt 

kapital och hur väl demokratin fungerar i ett samhälle. Utifrån detta har Putnam studerat hur 

den sociala sammanhållningen och det medborgliga engagemanget hos det amerikanska folket 

har förändrats under åren 1965 och 2000. Han menar att engagemanget i stort har minskat och 

även sättet på vilket sätt människor engagerar sig. Från att ha varit Gräsrotssammanslutningar 
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har det få ge vika för professionellt styrda intressegrupper. Det ortbaserade sociala kapitalet 

har fått ge plats för det funktionsbaserade (Putnam 2001, sid 192-193). 

Existensen av den verksamheter jag studerat, Stadsmissionens olika verksamheter för utsatta 

människor, kan ses som ett exempel på ett socialt kapital. Detta sociala kapital ger mina 

informanter olika former av avkastning som också motiverar dem att på olika sätt vara med att 

bygga upp det. Ett exempel bland mina informanter är Pia som säger att det som motiverar 

henne är att få göra något meningsfullt som har betydelse för någon annan. Jag tolkar detta 

som att Pias främsta utbyte av sitt arbete är en egen tillfredställelse från att ha bidragit till det 

sociala kapitalet, snarare än för egen eller någon annans ekonomiska vinning.  

Ser jag till mitt intervjumaterial uppmärksammar jag att Carl har en kommentar om att flera 

av hans vänner även återfinns inom de ideella verksamheter han är engagerad i. När vi ser till 

den familjerelaterade kopplingen när det gäller ideellt engagemang ser jag i Marias fall att det 

finns det en klar koppling angående engagemanget i ideella föreningar där döttrarna under 

uppväxten var aktiva i samma ridklubb som Maria och ser vi till Pia så är det både genom 

hennes barn i olika föreningar under deras uppväxt och nu genom att hennes make är aktiv i 

många ideella verksamheter som Pia också har sökt sig till en ideell verksamhet.  

Det var intresse för den samhällsnytta ideella krafter utgör kombinerat med genusaspekten 

som fick mig att välja ämnesområdet för min studie. Under hösten intervjuade jag några Röda 

korset-värdinnor om deras ideella uppdrag som värdinnor vid sjukhusets entré där de finns 

tillgängliga för att vägleda och hjälpa människor att hitta på sjukhuset. Under min intervju 

frågade jag om det fanns någon manlig värd från Röda korset på sjukhuset. Vad mina 

informanter där kunde erinra sig finns det bara någon enstaka man bland de frivilliga. Vi kom 

då att diskutera hur det kom sig att det i stort sätt bara var kvinnor som engagerade sig som 

värdar och samtalet fortsatte i hur det var i andra ideella verksamheter. En informant menade 

då att kvinnor oftare gör direkt insatser i samhället, medan män oftare engagerar sig i 

exempelvis museum eller ordenssällskap. Exakt detta tar också Eva Jeppsson Grassman upp 

under mitt samtal med henne. 

I min studie fick Pia frågan om vilken betydelse hon tror de ideella verksamheterna har för 

samhället och det där på något sätt skiljer sig mellan kvinnors och mäns insatser. Svaret blev 

en motfråga om att man då först måste definiera vad som är samhällsnytta och det har hon helt 

rätt i. Det kan bli en lång utläggning, så vi går vidare. 
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Vad det gäller om de insatser kvinnor eller män gör är mer eller mindre av samhällsnytta 

lägger Pia stor vikt vid att det inte är beroende av genus utan att det är individbaserat. 

- Det är inte manligt eller kvinnligt utan det är personligt, säger Pia. 

Pia menar att allt slags frivilligt engagemang är till nytta för samhället och som exempel tar 

hon idrottsföreningar som kan vara en otroligt bra inkörsport för ensamkommande flyktingar 

och andra att etablera sig i samhället och alla ledare där gör ett oerhört gott arbete. Ett annat 

exempel är att guida på ett museum och det kan ge den frivillige sådan kunskap och möjlighet 

att förstå sammanhang att det kan leda den personen hur långt som helst.  

Min egen reflektion över detta är att jag ser ett tydligt ömsesidigt utbyte där den som 

engagerar sig frivilligt även får ökad kunskap och vidare möjligheter om det nu skulle vara 

önskvärt och går jag ett steg längre är det en samhällsinvestering för att gynna flera att må bra 

i samhället både den enskilde och en större grupp. 

- Sen kan någon tycka att ge en soppskål till någon som är behövande för stunden är 

mer samhällsnytta, men det är inte säkert, menar Pia.  

En annan aspekt av samhällsnytta tar min informant Tommy, 25 år, upp då han genom sitt 

engagemang inom rättvisehandel har en uppgift att föra ut ett viktigt budskap. I hans fall är 

det att visa att det finns alternativa val inom handel. Tommy menar även att för honom 

personligen ger det ideella arbetet kunskaper för eventuella framtida arbeten. Där ser jag 

återigen en koppling till samhällsnytta för att ge arbetserfarenhet för en ung människa för att 

komma ut på arbetsmarknaden. 

Tommy tar upp en annan en ideell verksamhet, som han skulle vilja ägna sig åt som heter 

Makerkulturen, på vilket jag fick ställa en följdfråga om vad det innebär.  

- Utöver det skulle jag vilja hålla på med att lära barn och liksom unga om 

programmering och teknik för att det är viktigt och det är kul att lära ut, säger Tommy. 

Vid verksamheten med matservering för utsatta EU-migranter kan ses som ett exempel på 

direkt samhällsnytta, medan ovanstående utgör exempel på indirekt samhällsnytta. 

Min informant Maria, 54 år, som är engagerad på matserveringen berättar att engagemanget 

innebär mer än att laga soppa, servera och bistå med hygienartiklar. Maria säger: 
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- Ja, det tror jag ju också att man ger en trygghet, att det är samma människor där som 

de kan fråga och att det är mycket mer än att bara dela ut mat. 

Sedan ger det henne mycket tillbaka genom att hon får lära sig om deras situation och att de 

delar med sig av sina glada leenden. Maria menar att om man själv var i deras situation skulle 

man nog bara gå och gräva ner sig och aldrig titta upp igen. 

Min egen tanke om Marias insats är att den har en direkt verkan, men även inverkan på sikt 

genom att öka förståelsen för olika grupper och kulturer i vårt samhälle. Vilket överens 

stämmer med tanken om socialt kapital och att det är en växelverkan bidrag i form av ideellt 

arbete och avkastning i form av välmående för flera personer, både givande och tagande och 

integration  

Peter och Carl som är volontärer på ett boende för ensamkommande flyktingbarn gör även de 

en direkt verkande insats i samhället genom att de ger dessa barn möjlighet att öva sin 

svenska och att, som både Peter och Carl uttrycker det, bara umgås och ”hänga”. De har den 

extra tid som personalen på boendet inte alltid har. Peter utrycker det på följande sätt: 

- Kanske inte så mycket volontärarbete, bara vara där, bara umgås, spela pingis och 

även läxhjälp. När jag en gång skulle hjälpa till med maten slutade det med att 

grabbarna gjorde maten och jag fick sätta mig för jag var gäst. 

Peter menar att personalen har en roll som ställföreträdande föräldrar och han kommer mer dit 

i rollen av kompis eller bror.   

Carl menar liksom Peter att han är en extra resurs utöver personalen och att det är ganska 

avslappnat att komma dit. Han beskriver att han kommer dit ganska informellt, hänger av sig 

jackan i köket och tar en kopp kaffe och kollar av läget. Han är menar att det är mer som en 

kompis, även om han även bidrar med läxhjälp när han är där.  

- Lite som om jag är hos en kompis som har barn kan jag komma in där och har inget 

direkt ansvar utan bara” leka” lite, säger Carl. 

Carl har följt vissa av killarna på boendet under cirka ett år och märker vilken skillnad det 

blivit med språket för speciellt en kille som han i början inte kunde kommunicera med, men 

som han nu kan ha en normal konversation med. 

Både Carl och Peter tar upp att mötet och det sociala umgänget med killarna på boendet ger så 

mycket tillbaka. Carl menar att de nya intryck han får vidgar hans vardag och att det är 
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berikande för honom som person. Däremot ser han inte det som något han har direkt nytta av i 

sitt yrkesarbete. 

Peter säger även han att det ger honom väldigt mycket. Till en början handlade om att göra en 

god gärning, men det har vuxit fram till att vara något mycket mer. Peter beskrev det som att 

det är ett ömsesidigt utbyte och han ser det som att ha meningsfulla relationer. Peter tar som 

exempel följande händelse: 

- Ja, jag närmast lurade med mig en av de yngre killarna som oftast drar sig undan lite 

grann, för att spela pingis, vi skakade hand efter varje match och jag säger bra match 

vilket jag alltid gör och det är de inte vana vid och de tycker är komiskt! Efter tredje 

matchen jag vann flinade killen till lite mot mig och efter fjärde matchen flabbade han 

och såg mig i ögonen och vi fick kontakt. 

Peter menar att detta ger honom oerhört mycket tillbaka, men att det också kan kännas tungt 

att se hur hemsk vår värld ser ut när människor tvingas att fly från krig. 

På detta boende för flyktingbarn som är unga pojkar mellan 12-18 år så kan jag uppfatta att 

det sociala eller symboliska kapitalet spelar en roll i hur volontärerna, Peter och Carl 

interagerar med de boende och att de utan att själva reflektera över det har en social resurs 

som skapar betydelse i det ideella engagemang de utför. 

För Peters del i motsats gentemot Carl så ser han en direkt nytta av erfarenheten av sitt ideella 

engagemang i sitt kommande yrke som läkare. Det var för att möta människan, individen som 

han gjorde sitt yrkesval och han ser inte enbart till det medicinska utan vill kunna se 

människan bakom diagnosen. Peter säger att volontärarbetet inte bara är nyttigt för hans 

kommande yrke utan att han verkligen tycker det är roligt att möta människor. Peter tror inte 

att man ska gå inför att möta en person utifrån om personen är flykting, missbrukare, eller har 

hamnat i något annat fack utan det viktiga är att se individen. 

 

Sammanfattning 

Det jag kan se av min studie är att det var relativt svårt att verkligen ta reda på om det är 

någon skillnad ur ett genusperspektiv i hur, eller varför, människor engagerar sig ideellt. 

Gemensamt för alla mina informanter var att de sa att det ideella engagemanget gav dem 
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mycket tillbaka i form av social kontakt och glädje. Flera uttryckte också att det var väldigt 

viktigt att det finns ett ömsesidigt utbyte och att man med en relativ liten insats kan få väldigt 

mycket tillbaka.  

En skillnad jag såg var att ett par av mina yngre informanter även såg sitt engagemang i en 

ideell verksamhet som något som kunde gynna dem i en framtida yrkesroll.  

Oavsett ålder eller inriktning i den aktuella ideella verksamheten såg alla mina informanter 

sitt engagemang som en källa till ny kunskap och att kunna se på sin omvärld utifrån ett 

vidgat perspektiv.  

När det gäller vilka genusaspekter som kan läggas på ideellt engagemang svarade de flesta att 

kvinnor är något överrepresenterade. Däremot var svaren splittrade när det gäller orsakerna 

bakom hur kvinnor och män engagerar sig ideellt.  

Det visades sig även vara svårt att finna tidigare forskning på vilka skillnader och likheter det 

finns vad det gäller mäns och kvinnors ideella engagemang. 

Vid mina intervjuer noterade jag några av de svar jag fick rörande fördelningen mellan 

kvinnor och män i ideellt arbete lite extra. Bland annat hade en av mina informanter en tanke 

om att en anledning till att en del män inte väljer att engagera sig inom en social verksamhet 

är att de är osäkra på sin egen sociala förmåga. 

Utifrån vad mina fem informanter har berättat om sitt engagemang i respektive verksamhet 

kan jag inte se någon direkt större skillnader i varför de valt att engagera sig. Min egen 

observation är att utav de fem informanterna, var två de kvinnorna engagerade inom 

matservering respektive caféverksamhet, medan en av männen inom handel och två män på 

ett boende för ensamkommande flyktingbarn med endast pojkar på boendet. Huruvida detta är 

en typisk bild har inte denna studie ambition att visa, utan detta är en liten utblick på hur det 

kan se ut i en mellanstor stad i Sverige 2016. 
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Bilaga A – Intervju med Eva Jeppsson Grassman 

Intervjufrågor 

1. Hur har din forskning kring ideellt arbete sett ut?  

2. Finns det någon speciellt som gör att en person väljer att engagera sig ideellt tror du? 

3. På vilket sätt skiljer engagemanget sig, om det gör det mellan kvinnor och män? 

4. Är/har du själv engagerat dig ideellt på något sätt? 

5. Hur stor betydelse tror du det har i vårt svenska samhälle med frivilliga insatser inom 

olika områden? 

6. Tror du olika frivilliga insatser har olika betydelse för det som kan kallas 

samhällsnytta? 

Sammanfattning 

Jag har idag träffat Eva Jeppsson Grassman för en intervju. Vårt samtal inleddes med att vi 

hälsade på varandra och jag tackade henne för hon tog av sin tid för att träffa mig. 

Inledningsvis kom vi in på undersökningen som gjordes om ideellt arbete med start 1993, det 

var då banbrytande på området där ingen direkt hade tittat på vilket sätt eller hur mycket 

ideellt arbete som utförs i Sverige. Den allmänna uppfattningen var att i en välfärdsstat som 

Sverige förekommer troligen inte så mycket ideellt arbete, då det inte ser ut att behövas. Detta 

visade sig emellertid att vara helt fel och studien påvisar att Sverige, Norge och i någon mån 

Danmark var klart i främsta ledet jämfört med andra länder. Enligt statiska undersökningar 

visar det på att Sverige är på en tätposition totalt, men om man ser enbart till kvinnor är 

Sverige först på en fjärde plats. När det räknas på kvinnors insatser i ideellt arbete är det 

Storbritannien överst följt av Nederländerna, Belgien och Sverige på en fjärde plats 

Vad det gäller genus har betydelse ser man en signifikant skillnad när det gäller nedärvning i 

ideellt engagemang där det är en markant skillnad om mamman varit ideellt engagerad då 

barnen ärver detta engagemang. Generellt ser man att kvinnor engagerar sig i verksamheter 

som gör gott för andra på ett direkt sätt medan män oftare engagerar sig i sin hobby eller 

idrott där insatsen kanske syns på ett mera indirekt sätt.  
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Enligt Eva Jeppsson Grassman och hennes kollegers undersökningar påvisar det att i antal 

personer är det en aning fler män än kvinnor som är aktiva i föreningar och utför ideellt 

arbete, men om det beräknas i antal timmar som insatserna görs är det övervägande kvinnor.  

Det bör beaktas att man gör en åtskillnad mellan informellt hjälparbete som innebär hjälp till 

anhöriga, vänner och grannar och frivilligt, ideellt oavlönat arbete som utförs inom någon 

form av förening eller organisation.  

I min intervju med Eva Jeppsson Grassman kommer vi in på området vad det är som räknas 

som ideellt, frivilligt arbete och Eva säger – Ja, det är många kvinnor som har kokat kaffe i 

föreningar eller organisationer under årens gång.  

Ja, ska även dessa kaffekokande kvinnor räknas som en ideell kraft? 
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Bilaga B – Intervjufrågor till volontärer 

Inledningsvis presenter jag mig och berättar lite om mig själv och mina studier i 

socialantropologi. 

 Jag förklarar att min informant kommer vara helt anonym i min uppsats, då jag byter ut 

egennamn och annat som skulle kunna identifiera min informant. Jag ger min informant 

erbjudande om att få ett exemplar av min färdiga uppsats. Jag frågar om det är okej om jag 

spelar in vårt samtal, då det underlättar minbearbetning av materialet. I slutet av intervjun 

frågar jag om jag får återkomma om det är något som är oklart för mig. 

1. Hur kom du i kom du i kontakt med verksamheten här? Var det genom en vän, 

volontärbyrån eller på något annat sätt? 

2. Hur ofta är du här och ungefär hur många timmar i veckan? 

3. Vad tycker du det ger dig? 

4. Är du eller har du varit aktiv i någon annan ideell verksamhet? 

5. Har du något styrelseuppdrag i någon ideell förening eller verksamhet? 

6. Hur ser fördelningen mellan män och kvinnor ut i verksamheten här? Vad tror du det 

beror på? 

7. Tror du att det någon skillnad mellan kvinnor och män på vilket sätt och i vilken ideell 

verksamhet man engagerar sig? 

8. Skulle du rekommendera en vän att engagera sig i denna verksamhet? 

9. Upplever du att det är någon skillnad mellan volontärer och anställd personal? 

 

Tips på frågeställning – Hur menar du då? – Berätta vidare…? – Vad betyder det att? 

– Nu hänger jag inte riktigt med, vill du hjälpa mig? – Hur uppfattade du själv det? - 

 


