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SAMMANFATTNING 
Sedan lång tid tillbaka har det ideella arbetet i samhällen världen över tillskrivits 
stor betydelse. Detta gäller inte minst de humanitära ideella organisationernas 
arbete som handlar om att motverka utsatthet och utanförskap. Samtidigt som 
det ideella engagemanget i Sverige tycks vara större än någonsin är detta 
fortfarande ett relativt outforskat fenomen där studier i stor utsträckning saknas. 
Det visar sig även finnas en kunskapslucka angående vilka förväntningar  
engagerade individer har. 

Med syftet att bidra till ökad kunskap om vad det innebär att arbeta i ideella 
organisationer intervjuas därför inom denna kvalitativa studie åtta anställda och 
ideella från en kvinnojour och en stadsmission i södra Sverige. De 
frågeställningar studien berör handlar om vilka motiv och förväntningar det 
finns till att individer engagerar sig ideellt samt vilka  uppfattningar individer i 
ideella organisationer har om vad ideellt arbete innebär i samhället. Tillsammans 
med sociologiska teorier och begrepp om individens kapital, spegling i 
samhället, möjlighet till självförverkligande samt plikt- och kanförväntningar 
visar studien på balansgången mellan egoistiska och altruistiska motiv och 
förväntningar där den ideellt engagerade individen har en ömsesidig förväntan 
att ge någonting men också få någonting tillbaka.  

Nyckelord: ideella organisationer, ideellt arbete, ideellt engagemang, motiv, 
förväntningar 



FÖRORD 
Efter genomförandet av denna studie vill vi rikta ett stort tack till våra 
respondenter. Utan er hade denna studie inte varit möjlig! Vi vill också passa på 
att tacka vår handledare Margareta Bredmar som med sin kunskap och karisma 
funnits till hands under hela processen.  
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1. INLEDNING 
Vad som brukar känneteckna ideellt arbete är att det sker oavlönat, icke-
vinstdrivande och frivilligt (von Essen, 2008). I Sverige uppgår antalet ideella 
organisationer till omkring 180 000 och det ideella arbetet är överlägset störst 
inom kultur, idrott och fritid men andelen organisationer som utför humanitära 
insatser har successivt ökat och utgör cirka 12 procent (Statistiska Centralbyrån; 
SCB, 2011). Vad det humanitära ideella arbetet ger uttryck för är ett 
engagemang med ideologiska eller värderingsrelaterade rötter som kommer 
andra grupper och individer i samhället till nytta. Utöver detta handlar det om 
den roll det spelar för demokratin i form av att öka spridningen av kunskap och 
därav verka som normbildare för hur samhället bör vara. (Boström, Forssell, 
Jacobsson & Hallström, 2004).  

Den ideella sektorn i Sverige är ungefär lika stor som i andra europeiska länder 
(Wijkström, Einarsson & Larsson, 2004). Vad som skiljer är att de ideella 
organisationernas struktur i Sverige är annorlunda, och därför är inte alltid 
internationell forskning jämförbar eller möjlig att applicera. Detta gäller inte 
minst vilken roll ideell sektor har som välfärdsproducent där organisationerna i 
Sverige länge verkat som komplement till den offentliga sektorn medan den i 
många andra länder stått som primär välfärdsaktör, inom exempelvis sjukvård 
och utbildning. 

I en svensk kontext har den ideella sektorn även främst handlat om 
medlemsorganisationer medan den i många andra länder, så som USA och 
Storbritannien, handlar om ideella organisationer utan medlemmar i form av 
stiftelser men också välgörenhetsorganisationer (Svedberg, von Essen & 
Jegermalm, 2010). Tillsammans med den folkrörelsetradition som präglat 
Sverige är detta bidragande faktorer till att den ideella sektorn inte varit lika 
professionaliserad som i andra länder.  

I samband med välfärdssamhällets ökade ställning ses dock att även de ideella 
organisationernas roll i samhället börjat förändras (Wijkström & Lundström, 
2002). Ett ökat intresse från statens och kommuners sida vad gäller att verka 
som samarbetspartner har lett till att ideella organisationer tilldelas mer resurser 
och ansvar, men också till att de blivit mer professionaliserade och mindre 
beroende av sina medlemmar. Detta har medfört att ideella organisationer även 
kommit att ha anställda och siffror från SCB (2011) visar att de i dagsläget 
inkluderar 61 000 heltidsanställda men att majoriteten fortfarande utgörs av små 
föreningar med arbete som till största del utförs på frivillig och obetald basis. 
Det arbete som utgörs av ideella drivkrafter beräknas uppgå till omkring 80 
procent och samtidigt som ideella organisationers medlemsantal minskar 
betraktas det ideella engagemanget i Sverige större än någonsin genom att allt 
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fler utför kortsiktiga punktinsatser. Siffror pekar på att uppemot hälften av den 
vuxna befolkningen i Sverige arbetar ideellt (SCB, 2011).  

Gällande de ideella organisationernas betydelse som normbildare har ideella 
organisationer även i vissa fall kallats för samhällets ”avantgarde” genom att 
vara en “röst” och kasta ljus på problem och individer som samhället inte 
uppmärksammar (Boström, Forssell, Jacobsson & Hallström, 2004; 
Regeringskansliet, 2015). Därav spelar det civila samhället en nyckelroll i 
demokratin. Kunskap om ideellt arbete är därför viktigt. I samband med de 
förändringar som det ideellas arbetet befinner sig i påtalar regeringen ett behov 
och en efterfrågan på ökad kunskap om de de ideella arbetet i samhället 
(Regeringskansliet, 2015). Vad som också framkommer är att forskning som 
utgår från en svensk kontext i mångt och mycket saknas. Majoriteten av den 
forskning som applicerats på området rör den ekonomiska relationen (Johansson 
2001; 2005; Wijkström & Lundström 2002; Lundström, 2004; Wijkström, 
Einarsson & Larsson 2004; Lindgren, 2001) mellan ideella organisationer och 
kommun. Ytterligare forskning handlar om motiven till individers ideella 
engagemang (Barber, Mueller & Ogata, 2013; Joseph, 2014; Minkler & 
Holstein, 2008; Penner, 2002; Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010) men 
förväntningar kring engagemanget och vad individen förväntar sig att få tillbaka 
saknas i stor utsträckning. Det är dessa förväntningar som gör studien 
sociologiskt relevant då de inte enbart är någonting som gediget kommer från 
individens inre. De utgör en komplexitet där såväl interna som externa faktorer, 
och alltså omgivningen, inverkar på hur individen tänker och handlar. På detta 
sätt kan inte individen ses som avskild från det samhälle denne lever i. Det är 
också denna kunskapslucka som legat till grund för denna studie där vi vill göra 
en insats och se närmare på ideellt arbete i samhället genom att undersöka vilka 
motiv och förväntningar ideella och anställda i ideella organisationer har.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till ökad kunskap i samhället om vad 
det innebär att arbeta i en ideell organisation. Detta genom att undersöka varför 
individer engagerar sig i ideella organisationer samt vilken syn anställda och 
ideella har på ideellt arbete.  

• Vilka motiv och förväntningar finns det till att individer engagerar sig i 
ideella organisationer? 

• Vilka uppfattningar har individer i ideella organisationer om vad ideellt 
arbete innebär i samhället? 

Med motiv avses vad det är som får individen att engagera sig ideellt och söka 
sig till den aktuella organisationen. Begreppet inkluderar därför såväl inre som 
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yttre faktorer. Förväntningar avser istället vad individen förväntar sig att få 
tillbaka av sitt ideella engagemang.  

1.2. Avgränsningar  
Inom den ideella sektorn finns det en regelmässig skiljelinje mellan 
organisationer som verkar för individen och samhället och de som arbetar för 
sina egna medlemmars intressen (Lundström & Wijkström, 1997). Utifrån vårt 
egna intresseområde gjordes en första avgränsning mot ideella organisationer 
som har en social inriktning, det vill säga humanitära ideella organisationer eller 
så kallade hjälporganisationer.  

För att kunna leva upp till studiens syfte gjordes därefter en avgränsning mot en 
kvinnojour och en stadsmission i södra Sverige. Avgränsningen mot dessa 
gjordes då de är två väletablerade organisationer som vi anser kan representera 
det ideella arbetet i samhället. Då våra frågeställningar berör såväl ideellt 
engagerade individers motiv och förväntningar som deras uppfattningar om vad 
ideellt arbete innebär i samhället ansågs intervjuer vara en lämplig metod. Att 
utgå från dessa två organisationer utgick därför även från en förförståelse att de 
skulle kunna bidra med en spridning av olika anställda och ideella. För att 
säkerställa respondenternas konfidentialitet, det vill säga inte röja deras identitet, 
har vi valt att inte redogöra för vilka föreningar som mer specifikt involverats. I 
och med detta har vi även valt att inte specificera vilka orter som berörts.  

1.3. Bakgrund  
För att ge läsaren en bild av de ideella organisationer vi valt att involvera i 
studien, och därmed det ideella arbete som de anställda och ideella är en del av, 
följer nedan en bakgrund om respektive verksamhet.  

1.3.1. Kvinnojouren  
Kvinnojouren är en del av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige (Roks) som har 120 medlemsjourer och som ger stöd och hjälp åt 
kvinnor och tjejer som blivit utsatta för olika typer av övergrepp och 
kränkningar (Roks, 2010). Vidare är Kvinnojouren en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell organisation vars verksamhet utgår från en feministisk 
grundtanke som bygger på jämställdhet och en maktobalans mellan könen för att 
motarbeta mäns våld mot kvinnor. De arbetar även opinionsbildande, med hjälp 
till självhjälp och stödsamtal samt har skyddade boenden för de kvinnor som 
behöver.   
  
För att engagera sig i Kvinnojouren krävs en kortare utbildning som den aktuella 
jouren erbjuder löpande under året (Roks, odat.). Jourkvinnorna har en djup 
kunskap om våld mot kvinnor och är i olika åldrar, yrkes- och livsbakgrunder. 
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Verksamheten utgörs även av betalande medlemmar.     

1.3.2. Stadsmissionen   
Stadsmissionen är en kristen allmännyttig ideell organisation som utgår från att 
professionellt hjälpa och stödja utsatta människor som lever i utanförskap 
(Sveriges Stadsmissioner, 2014). Det finns omkring 500 Stadsmissioner globalt 
där samtliga har en medhjälpande och diakonal människosyn som utgår från 
allas lika värde. Deras uppdrag är främst socialt inriktat men innefattar också 
vård och behandling samt utbildning och att driva opinion. De som är 
medlemmar är främst kristna församlingar eller kristna organisationer och 
ungdomsförbund. De flesta verksamheter drivs med hjälp av ideella och den 
som vill bli engagerad får först genomgå en introduktionsutbildning. 

2. TIDIGARE FORSKNING  
Ideella sektorn och ideellt arbete har länge varit relativt outforskade fenomen i 
Sverige. Vad som ses är att vetenskaplig forskning på området successivt ökat 
sedan 1990-talet. Idag finns det mer kunskap om den ideella sektorn i sin helhet, 
vilka organisationer som ingår och vilka frivilliga insatser som görs men 
forskning om ideella organisationer och ideellt engagemang saknas fortfarande i 
stor utsträckning. På grund av strukturella skillnader vad gäller såväl ideella 
sektorns organisering som beslutsfattande är inte heller alltid internationell 
forskning möjlig att applicera.  

För att ge läsaren en bild av forskningsområdet som handlar om ideella 
organisationer och ideellt arbete följer nedan ett urval av internationella och 
nationella studier som valts ut efter relevans. Då det finns en brist på svensk 
forskning har vi även tagit del av ett antal utredningar och avhandlingar. 
Studierna handlar dels om en ekonomisk aspekt som berör relationen mellan 
samhällets ideella och offentliga sektor, dels ideellt arbete i form av varför 
individer engagerar sig ideellt. Vid en första anblick kan möjligen den 
ekonomiska aspekten uppfattas som mindre relevant för denna studie. Vi vill 
dock hävda motsatsen då forskning som behandlar den ekonomiska aspekten 
kan visa på förändringen och framväxten av den ideella sektor Sverige har idag. 
Den är därför ämnad att ge läsaren en förståelse för den alltmer 
professionaliserade kontext ideellt arbete kommit att bli en del utav. En kontext i 
vilken både anställda och ideella ingår. Hur vi gjort urvalet av de studier och 
utredningar  som presentras nedan, kommer vi återkomma till i studiens 
metodavsnitt. 

2.1. Forskning om relationen mellan ideell och offentlig sektor 
Majoriteten av forskning, rapporter och statliga utredningar på området sedan 
1990-talet handlar om relationen mellan den offentliga och ideella sektorn. Vad 
som är gemensamt på såväl internationell som nationell nivå är att den utgår från 
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en ekonomisk aspekt. Trots att det tidigare funnits en relativt stor skiljelinje 
mellan den ideella sektorn i Sverige och andra länder där den i många 
europeiska länder stått som primär välfärdsaktör och därav varit mer 
professionaliserad finns idag indikatorer på att de villkor som präglar ideella 
organisationer i Sverige håller på att förändras (Lindgren, 2001 & Sjöstrand, 
2000). Tidigare fanns det en relativt stark uppdelning mellan det offentliga och 
ideella i Sverige men på 1990-talet skedde förändringar som ledde till en ny 
arbetsdelning mellan dem. I en svensk kontext har forskningen därmed gått mot 
att behandla denna nya arbetsdelning där ideella organisationer går från att vara 
en ”röst” till att alltmer verka som välfärdsproducent och samarbetspartner åt 
staten.  

Detta visar Qvarsell (1993) i en rapport från Statens offentliga utredningar (SOU 
1993:82). Det som uppkommer är att humanitära ideella organisationer  bidragit 
till det sociala arbetets framväxt både som yrke och vetenskapligt ämne. 
Bidragande faktorer till detta är välfärdssamhällets framväxt och därav sociala 
frågor som statlig angelägenhet. Ideella sektorns roll som samarbetspartner 
uppkommer därefter i ytterligare rapporter. Bland dessa återfinns Svedberg 
(SOU 2001:52) som studerat vad som möjliggjort att ideella sektorn i 
Skandinavien fortlevt trots framväxten av välfärdssamhällen med en stark 
offentlig sektor. Ytterligare innebär denna förändring att forskningen inte längre 
är lika koncentrerad till det frivilliga och oavlönade arbetet. Meeuwisse och 
Sunesson (1998) för i sin artikel som ämnar visa på forskningsläget i Sverige 
fram att det blivit allt vanligare att ideella organisationer drivs med hjälp av 
anställda. Det hela beskrivs som en anpassning liknande professionellt socialt 
arbete som innebär att ideella organisationer i allt större utsträckning kommit att 
anställa ändamålsenligt utbildad personal. Denna anpassning tolkas som 
väsentlig för att ideella organisationer ska ha någon chans i konkurrensen om 
bidrag och uppdrag.  

Mycket av den forskning som etablerats handlar om  huruvida olika former av 
stöd från kommuner baseras på att stödja och inte styra sina bidragsmottagare, 
vilket framhålls i socialtjänstlagen som säger att stöd från samhällsorgan inte får 
ha en styrande effekt på organisationerna. Wijkström och Lundström (2002) för 
exempelvis fram att det finns ökade förväntningar på ideella organisationers roll 
som serviceproducent. Deras studie syftar till att lyfta fram vad som 
representerar den svenska ideella sektorn i förhållande till andra länder och 
lyfter fram att stat och kommun fått ett ökat intresse att samverka med ideella 
organisationer. En utveckling som blir synbar när det kommer till hur den 
offentliga sektorn ger stöd och bidrag till ideella organisationer och tilldelar dem 
olika uppdrag. På uppdrag av Socialstyrelsens sekretariat för frivilligt socialt 
arbete och organisationsbidrag beskriver Johansson (2005) villkoren för 
kommunalt stöd till socialt inriktade ideella organisationer. Studien består av 
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kommunal finansstatistik och enkätsvar från 65 kommuner. Resultaten visar att 
kommuner gett ideella organisationer ökad betydelse inom välfärden men att 
bidragen gått från att ha grundats på organisationers egenskaper till att bli 
alltmer resultatstyrda. Både Wijkström och Lundström (2002) och Johansson 
(2005) pekar på att de generella bidragen tenderar att styra ideella organisationer 
mot att utföra det arbete som kommunen vill vilket inte alltid behöver vara det 
som organisationen själv önskar. Johansson har även gjort undersökningar 
utifrån ideella sektorns perspektiv. I en undersökning från 2001 framkommer det 
att majoriteten av de tillfrågade ideella organisationerna är nöjda med att 
fungera som komplement och inte som ersättning för offentlig service samtidigt 
som flera i dessa enkäter påpekar att de fått mer att göra för mindre bidrag 
(Johansson, 2001). 

Diskussioner som förts gällande förändrade villkor för bidrag har ofta haft 
normativa inslag och behandlat frågor så som vem som gör vad och vem som 
bör göra vad, det vill säga offentliga eller ideella sektorn. I offentliga 
utredningar (Johansson 2001; 2005) har även en ekonomisk aspekt ingått som 
handlat om vad samhället får tillbaka för bidragen till ideella organisationer. 
Litteraturen vi tagit del av pekar även på ett antal förväntade effekter och 
problem som är kopplade till denna förändring mot resultatstyrda bidrag. 
Relationen mellan kommun och ideell organisation som under 1990-talet 
beskrivits som god har enligt flera forskare (Johansson 2001; 2005; Wijkström 
& Lundström 2002; Lundström, 2004; Wijkström, Einarsson & Larsson 2004; 
Lindgren, 2001) förändrats  på grund av förändrade bidragsvillkor som i sin tur 
påverkar hur organisationer kan utforma och inrikta sin verksamhet. Ytterligare 
problem är kopplade till utvecklingen som handlar om att ideella organisationer 
blir alltmer serviceproduktionsriktade och professionaliserade. De handlar om 
att det kan hota ideella organisationers självständighet men också särart och 
demokratiska roll i samhället. Frågor dessa forskare ställer sig är bland annat hur 
organisationer ska förhålla sig till denna ”gråzon” mellan komplement och 
ersättning, hur en ökad serviceverksamhet inverkar på organisationens 
kärnstruktur, och vad som händer när medlemsorienterad verksamhet och extern 
service separeras och därmed vilken roll medlemmarna kommer få.  

2.2. Forskning om varför individer engagerar sig ideellt 
Varför individer engagerar sig i ideella organisationer uppkommer som ett litet 
vetenskapligt fält i Sverige, och detta främst när det kommer till humanitära 
ideella organisationer. Vad som “sticker ut” är Ersta Sköndal Högskola som på 
uppdrag av Regeringskansliet sedan 1992 genomför befolkningsstudier om det 
ideellt arbete i Sverige. Studierna syftar till att genom statistik urskilja mönster 
och förändringar i befolkningens ideella engagemang. Studierna har gjorts i 
samarbete med SCB som i den senaste studien från 2010 (Svedberg, von Essen 
& Jegermalm) genomfört telefonintervjuer med 1 244 individer i åldern 16-84 
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år. Resultaten visar att det ideella engagemanget sedan 1990-talet successivt 
ökat och att 48 procent av befolkningen utför ideella insatser, där de flesta är 
aktiva i mer än en organisation. Fler män än kvinnor engagerar sig och 
majoriteten återfinns i åldern 16-18 samt 30-44. Tiden som individen lägger ner 
på sitt engagemang har ökat till i genomsnitt 4 timmar per vecka. Av de olika 
insatserna är idrotten överlägset störst men det som ökar är sociala insatser så 
som nattvandring, soppkök och engagemang för hemlösa. De motiv som väger 
tyngst gällande varför individer engagerar sig är att få bidra till organisationen 
och hjälpa någon annan och samtidigt utifrån intresse eller moralisk ståndpunkt 
ha en aktiv roll i det demokratiska samhället.  

Även huruvida engagemanget grundar sig på altruistiska eller egoistiska motiv 
uppkommer. Att vilja göra något för någon annan utan att det finns en förväntan 
på någon typ av egenvinning går dock vanligen inte hand i hand. Detta 
framkommer i flera internationella studier (Wuthnow, 1991; Casey, 2014). 
Resultaten visar att individer som är ideellt aktiva ofta uttrycker oegoistiska 
motiv samtidigt som de är upptagna med att integrera sin egen lycka och nå 
olika typer av självförverkligande. Detta lyfts även fram nationellt. Exempelvis 
undersöker Rubin (2000) i sin avhandling drivkrafterna hos ideellt engagerade i 
Lutherhjälpen. Genom intervjuer med 31 ideella och 820 besvarade enkäter 
framkommer både altruistiska och egoistiska motiv. Fastän motiven i större 
utsträckning grundar sig på altruism är egennyttan närvarande i form av att 
individen vill hjälpa någon annan och själv få någonting tillbaka. Liknande 
resultat återfinns även i von Essens (2008) avhandling som genom intervjuer 
med 40 individer aktiva inom miljöorganisationer, socialt arbete och 
idrottsföreningar i Sverige undersöker vad ideellt arbete har för betydelse för de 
som engagerar sig. Resultaten visar att ideellt arbete upplevs som något som 
kommer någon annan till nytta, som något som äger rum i gemenskap med 
andra och som något som ger uttryck för individens egna engagemang. I likhet 
med andra studier (Svedberg et al, 2010; Rubin, 2000) framkommer gemenskap 
som stärkande av individens identitet och självbild.  

Ovanstående studier kan knytas an till en amerikansk studie av Penner (2002) 
som med hjälp av 1 100 besvarade enkäter utvecklat en modell som visar på sex 
bakomliggande motiv och faktorer till varför engagemang i humanitära ideella 
organisationer kvarstår. Modellen består bland annat i att chanserna för framtida 
karriär ökar samt att individen kan slippa skuldkänslor och bättra på sitt 
självförtroende och självbild. Studien resulterar också i de karaktärsdrag som 
tycks ligga i överkant bland de som är ideellt engagerade. Dessa innefattar en 
personlighet av ansvarskänsla och empati samtidigt som sambanden mellan 
engagemang och utbildning, inkomst eller omgivning lyfts fram, där en högre 
utbildning, stabil inkomst och en omgivning där ideellt arbete är vanligt ökar 
individens engagemang. Detta uppkommer även i andra internationella studier 
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(Barber, Mueller & Ogata, 2013; Minkler & Holstein, 2008) men också i 
Svedberg et als (2010) befolkningsstudie där tillgången till sociala nätverk är 
den främsta framhållna faktorn till varför vissa individer är mer ideellt 
engagerade än andra.   

Om vi åter knyter an till von Essen (2008) visar hans resultat på det ideella 
arbetets förmåga att ge individen mening och sammanhang både i form av 
självförverkligande och gemenskap. Von Essen (2008) argumenterar för att 
individen rättfärdigar den egna självbilden via sitt ideella engagemang genom att 
visa på ansvar och vara den “rätta” sortens medborgare. Det ideella 
engagemanget är således något som visar omgivningen vem individen är eller 
vill framstå som.  

2.3. Den tidigare forskningens relation till denna studie  
Vad den tidigare forskningen visar är att vetenskapliga studier om den ideella 
sektorn i Sverige i stor utsträckning saknas. Samtidigt uppkommer en 
efterfrågan på ökad kunskap om ideella organisationer och vad som ligger 
bakom individers ideella engagemang (Regeringskansliet, 2015). Mycket av den 
forskning som gjorts har behandlat relationen mellan ideella och offentliga 
sektorn där avståndet dem emellan successivt minskat vilket varit en bidragande 
faktor till att det ideella arbetet i Sverige kommit att bli allt mer 
professionaliserat. 

En viktig slutsats som kan dras är den kunskapslucka som handlar om vilka 
förväntningar individer som engagerar sig ideellt har på sitt åtagande och vad de 
förväntar sig att få tillbaka men också varför individer stannar kvar eller väljer 
att sluta. Det är detta som legat till grund för framväxten av denna studie. 
Studien syftar till att öka kunskapen om varför individer engagerar sig i ideella 
organisationer, vilket innefattar motiv och förväntningar hos såväl anställda som 
ideella.  

3. METOD 
I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att redogöras för. Detta 
behandlas på ett såväl teoretiskt som praktiskt plan och inkluderar studiens 
vetenskapliga och kvalitativa utgångspunkter, den valda metoden, 
litteratursökningar och urval av respondenter. Därefter följer hur vi gått tillväga 
för att bearbeta och analysera data, studiens etiska aspekter samt 
kvalitetskriterier. En reflekterande diskussion kring de metodval vi gjort följer i 
studiens avslutande diskussions- och analysavsnitt.      

3.1. Vetenskapliga utgångspunkter 
Ontologi handlar om vår verklighetsuppfattning och alltså övergripande 
uppfattning om vår tillvaro (Thurén, 2007).  Epistemologi å sin sida handlar om 
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hur kunskap är beskaffad och innefattar därför en rad olika kunskapsteorier. 
Valet av ontologi är nödvändig för att något ska kunna undersökas empiriskt då 
den representerar ramen för hur kunskap tar form och blir meningsfull. På detta 
sätt står ontologin för en sorts absolut innebörd där empirin för att kunna bli 
meningsfull måste bekräfta den ontologiska ståndpunkten. 

Det sociologiska ämnesområdet studerar interaktionen mellan individen och 
samhället denne lever i, det vill säga individens sociala verklighet. Det som 
brukar särskiljas är huruvida interaktionen utgår från individualism eller 
strukturalism, och därav hur självständig individen är i förhållande till 
samhällsstrukturerna.  Då denna studie handlar om synen på ideellt arbete samt 
varför individer engagerar sig i ideella organisationer blir den på detta sätt 
sociologiskt intressant. Vi är intresserade av anställdas och ideellas tankar och 
föreställningar angående detta fenomen där vår förförståelse säger oss att vi 
kommer få såväl individuellt som strukturellt grundade empiriaspekter. Detta då 
ideella organisationer, i likhet med andra institutioner, har en framträdande plats 
i samhället och därmed en samhällelig betydelse.  

Vidare är ontologi läran om alltings existens och vad denna existens innebär 
(Patton, 2002). Det som är gemensamt för vetenskaperna inom vetenskapsteorin 
är att de hör till filosofiska föreställningar om den vetenskapliga kunskapens 
natur. De frågor som brukar uppkomma är exempelvis huruvida kunskapen är 
grundad på sociala konstruktioner och individens egen tolkning av 
verkligenheten eller om den är deterministiskt grundad med naturvetenskapliga 
förklaringar. Inom ontologin kan två primära synsätt på kunskap om 
verkligheten urskiljas. Dessa utgörs av den positivistiska och den 
interpretativistiska vetenskapssynen där positivismen står för objektiva 
förklaringar och samband medan interpretativismen handlar om den subjektiva 
förståelsen.  

Interpretativismen handlar om att tolka och förstå individers upplevelser och 
världen denne lever i (Patton, 2002). Till skillnad från den positivistiska 
vetenskapssynen utgår den från att individen är den som kan tillskriva saker och 
ting dess mening. Då denna studie handlar om att förstå vad det innebär att vara 
aktiv i ideella organisationer snarare än att förklara utgår studien därmed från en 
interpretatisvistisk vetenskapssyn. Att studien utgår från en strävan att ge ökad 
kunskap om den sociala process som ideellt engagemang innebär samt att 
undersöka ett fåtal anställdas och ideellas syn på ideellt arbete ger ytterligare 
kopplingar till denna syn. Vidare är det detta som skiljer studien från 
postivismen som snarare syftar till att undersöka större kvantiteter och till att 
göra resultaten generaliserbara.  
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Då interpretativismen är en social och subjektiv tolkningslära om hur individer 
tänker, känner och upplever verkligheten handlar kunskapen om de erfarenheter 
och sociala konstruktioner som individer har och kontinuerligt skapar (Thurén, 
2007). Vidare är det därför konstruktionismen som kommit att utgöra studiens 
ontologiska ståndpunkt, som utgår ifrån att verkligheten och företeelserna i 
denna är socialt konstruerade och alltså skapade i socialt samspel individer 
emellan.  

Utifrån studiens syfte där vi ämnat ha ett relativt öppet förhållningssätt när det 
kommer till i vilken riktning empirin kan leda oss lämpar sig den induktiva 
ansatsen (Patton, 2002). Den innebär att den empiri som studeras leder fram till 
antaganden och tolkningar som i ett slutskede sätts i relation till relevanta 
teoretiska begrepp och teorier. Den induktiva ansatsen är således en sorts 
upptäcktens väg. Detta skiljer sig i jämförelse med det deduktiva synsättet som 
istället prövar en hypotes utifrån redan givna premisser. Denna studie har 
vägletts av ett induktivt arbetssätt men dess sociologiska tillhörighet har funnits 
med som “glasögon”. En tillhörighet som varit genomgående i studien, från 
inledande syfte och frågeställningar till empirins kopplingar till sociologiska 
teorier och synsätt. Vidare har vi därför gjort ett medvetet val att placera 
teoriavsnittet efter studiens genomgång av resultat.  

De utgångspunkter vi ovan redogjort för är de som ger studien dess kvalitativa 
karaktär. Den kvalitativa metoden lämpar sig då det handlar om att få en 
förståelse för ideellt arbete som fenomen och då det är individens uppfattningar 
av den sociala verkligheten som är av intresse (Patton, 2002). Vidare redogör 
Patton (2002) för att den kvalitativa metoden är relevant då det handlar om 
fenomen i samhället där kunskap på området fortfarande är begränsad, vilket blir 
applicerbart även i vår studie.  
  
3.2. Intervju som metod 
Intervjuer är den metod som valts för att kunna bidra till kunskap och förståelse 
för vad det innebär att vara ideellt engagerad. Intervjun är ett samspel mellan två 
eller flera personer där det sker ett utbyte av det sagda ordet (Patton, 2002). 
Patton (2002) skriver att det handlar om att: "[...] reveal the respondents' levels 
of emotion, the way in which they have organized the world, their thoughts 
about what is happening, their experiences, and their basic perceptions” (Patton, 
2002, s. 21).  Intervjuer ämnar komma åt individens inre liv och alltså få en 
inblick i hur dennes verklighet ser ut. En styrka med den kvalitativa intervjun är 
dess djup snarare än bredd, där den senare istället är det som karaktäriserar en 
kvantitativ inriktning (Kvale & Brinkmann, 2009). En annan styrka är närheten 
till respondenten som inte enbart handlar om vad som sägs utan också hur det 
sägs. Jämfört med andra metoder, till exempel enkäter, har individen möjlighet 
att med egna ord föra fram det som känns meningsfullt eller viktigt snarare än 
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att vara begränsad till förbestämda kategorier och svarsalternativ (Patton, 2002). 
Intervjuer kan därför bidra till ett mer öppet förhållningssätt. Vidare innebär en 
intervju att intervjuaren ges mer flexibilitet när det kommer till att även kunna 
utforska intressanta eller oväntade teman som respondentens utsagor eventuellt 
inkluderar.   

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att intervjun varken bör vara strikt 
strukturerad eller helt ostrukturerad. För att få en mer avslappnad 
samtalsliknande intervjusituation och samtidigt förhålla oss till våra frågeteman 
har intervjuerna därför varit semistruktruerade. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) innebär semistrukturen att intervjuaren kan vara öppen för nya 
perspektiv. Då respondentens utsagor ibland kan vara mångtydiga kan 
följdfrågor genom noggrann reflektion ställas för att tydliggöra det sagda eller 
synliggöra nya aspekter. Det är detta som Patton (2002) kallar för Interview 
Guide Approach där intervjuguiden inte slaviskt måste följas vilket i sin tur kan 
ge en mer informell intervjukänsla.  

3.3. Litteratursökningar  
Objektet för studieområdet har lite olika benämningar där frivilligorganisation, 
ideell organisation, ideellt arbete, civila samhället och frivilligsektor visat sig 
vanligt förekommande. För att ge läsaren en helhetsbild av studieområdet har vi 
även inkluderat internationella studier. Det är därför dessa benämningar och 
engelska begrepp så som non profit organization, voluntary work  kombinerat 
med charitable som vi använt oss av när vi gjort våra sökningar. De databaser vi 
använt oss av är främst  Google Scholar, Scopus och Libris. Vid en första 
överblick visar internationella studier på Google Scholar 190 000 träffar. Vid 
avgränsningen mot svenska studier blir träffresultatet 14 000. Dessa träffar 
inkluderar dock alla typer av studier och inte endast vetenskapliga. Till skillnad 
från dessa resultat ger sökordet non profit organization på Scopus och Libris 
uppemot 15 000 träffar.  Kombinerat med andra sökord avgränsas sökningen till 
att omfatta runt 200 vetenskapliga studier. Avgränsningen mot den svenska 
kontexten visar därefter på 20-180 träffar beroende på sökord och sökordens 
olika  kombinationer. Vad som bör poängteras är att engelska begrepp inte alltid 
innehar samma innebörd som ideellt arbete i den svenska kontexten och därmed 
inte alltid är applicerbara. Urvalet av dessa har därför gjorts med hänsyn till 
deras relevans för studieområdet.  

Vidare har urvalet gjorts utifrån de aspekter vi funnit relevanta där extra 
uppmärksamhet getts åt de studier och forskare som varit återkommande i 
sökningar och sökmotorer. Urvalet har även i vissa fall baserats på att vi via 
referenser och andra hänvisningar, blivit förda vidare till andra studier och 
forskare. På grund av att forskning i en svensk kontext i stor utsträckning saknas 
har vi även använt oss av rapporter och statliga utredningar som på senare tid 
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blivit alltmer involverade på området. Dessa innefattar rapporter från 
Socialstyrelsen och forskningsprogram från Regeringskansliet.  

3.4. Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter har gjorts utifrån ett medvetet strategiskt urval som 
innebär att respondenten involverats utifrån på förhand fastställda kriterier 
(Patton, 2002). Detta för att kunna få en spridning i data. I denna studie har 
individernas egna intresse att vilja delta i studien stått som utgångspunkt. 
Involveringen skedde genom muntlig och skriftlig information där ett 
informationsbrev skickades ut till samtliga anställda och ideella på den valda 
kvinnojouren och stadsmissionen. De som var intresserade fick därefter kontakta 
oss. Under urvalsprocessen av intresseanmälningarna strävade vi efter att få en 
spridning av respondenter. Denna spridning kom att utgöras av en variation i 
faktorerna ålder, hur länge individen varit engagerad i organisationen samt 
arbetsområde. Vi valde att utgå från dessa faktorer då vi hade en förförståelse 
om att de skulle kunna bidra till olika erfarenheter och uppfattningar om ideellt 
arbete.  

Totalt har åtta respondenter involverats, fyra från respektive organisation där två 
är anställda och två ideella. Samtliga respondenter från Kvinnojouren är kvinnor 
och bland intressenterna från Stadsmissionen har en kvinna och en man från 
varje intressentgrupp involverats i studien. Samtliga anställda är i 40-årsåldern 
och alla ideella är i 20-årsåldern förutom en som är i 70-årsåldern. De anställda i 
Kvinnojouren har före det att de blivit anställda varit ideellt engagerade medan 
de anställda på Stadsmissionen blivit engagerade i samband med sina 
anställningar. Två av de ideella har arbetat ideellt sedan början av 2000-talet 
men började i den aktuella organisationen för att par år sedan respektive för 
några månader sedan. De andra två ideella har arbetat i den aktuella 
organisationen sedan ett halvår till ett par tre år tillbaka. Gemensamt för de 
ideella i Kvinnojouren är att de sitter med i styrelsen och är med och utbildar 
nya jourkvinnor. Arbetsområdena för de ideella på Stadsmissionen är 
matservering och samtalsmottagning. 

Sättet vi namngett våra respondenter är med hjälp av kombinationerna K som 
står för Kvinnojouren eller ett S som står för Stadsmissionen tillsammans med 
ett a som står för anställd eller ett i som står för ideell. Då antalet anställda 
respektive ideella från respektive organisation utgörs av två respondenter har  
varje respondent utöver detta tilldelats en siffra i ett intervall av 1-2.  

3.5. Praktiskt genomförande  
Studiens intervjuguide utgår från fyra frågeteman (se bilaga 1); 
Bakgrundsfrågor, Om organisationen, Ideellt arbete som fenomen samt; Motiv 
till engagemang. För att bidra till en intervjumiljö där det deskriptiva ligger i 

!12



fokus är intervjuguiden uppbyggd med hjälp av öppna frågor som formulerats 
med hjälp av hur tror du och vad anser du snarare än varför och frågor med ja-/
nejsvar. Intervjuguiden är också uppbyggd på ett sådant sätt att frågorna övergår 
från att behandla bakgrundsfrågor så som hur länge individen varit ideellt 
engagerad och vilken roll individen anser att ideella organisationer har i 
samhället till att handla om mer personliga frågor. För att bidra till 
semistrukturen har varje intervju även avslutats med frågan om respondenten har 
något denne vill tillägga.  

Sammanlagt har åtta individuella intervjuer genomförts under april–maj månad 
2015 där samtliga intervjuer spelats in. Varje intervju har i genomsnitt varat i 45 
minuter och ägt rum på en tid och plats respondenten själv valt. De har ägt rum i 
en kontorsmiljö på den aktuella organisationen eller i ett grupprum på ett 
bibliotek. Av praktiska skäl och för att inte respondenten ska känna sig i 
underläge och uppleva en två-mot-en-situation har intervjuerna delats upp 
undersökarna emellan, där en av oss genomfört intervjuerna med respondenterna 
från Kvinnojouren och den andra med respondenterna från Stadsmissionen. För 
att säkerställa studiens kvalitet och validitet har båda tagit del av inspelningar 
och transkriberingar. 

3.6. Bearbetning och analys av data 
Som ovan nämnt, har samtliga intervjuer spelats in och därefter transkriberats. 
För att kontrollera att data tolkats korrekt och därav undvika eventuella 
misstolkningar har transkriberingsprocessen skett i ett ömsesidigt samspel 
undersökarna emellan. Denna noggrannhet är det som Thurén (2007) kallar för 
interbedömmarreliabilitet, som ämnar öka en studies tillförlitlighet. Ytterligare 
kvalitetskriterier kommer vi redogöra för under rubriken Studiens giltighet och 
pålitlighet. 
  
I ett inledande skede har bearbetningen och analysen av empirisk data skett 
genom det Kvale och Brinkmann (2009) kallar för meningskoncentrering, som 
innebär att empirin först granskas utifrån sin helhet för att därefter kodas utifrån 
relevanta aspekter. Detta har skett genom upprepade genomlyssningar och 
läsningar undersökarna emellan. Inom denna process har vi genomgående sökt 
efter mönster vilket resulterat i våra sju övergripande teman som berör: ideellt 
arbete som fenomen, betydelsen av att vara en ideell organisation, varför 
individer väljer att engagera sig i ideella organisationer samt vad de upplever att 
de får ut av det. Detta presenteras närmare i studiens resultatavsnitt med 
tillhörande underrubriker. Tematiseringen har gjorts för att förklara kontexten 
och för att synliggöra sambanden mellan olika komponenter som berör varför 
individer arbetar i ideella organisationer. Våra olika teman har därefter kopplats 
till lämpliga teorier och teoretiska begrepp där vår induktiva ansats inneburit att 
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vi inte utgått från en given hypotes utan låtit empirin banat väg, vilka vi redogör 
för i studiens teoriavsnitt före diskussion och analys.  

Då vi tidigare lyft fram bristen på forskning och framförallt forskning som rör 
vilka förväntningar individer har på sitt ideella engagemang har vi valt att 
särskilt lyfta fram och redogöra för de mönster och nyanser som återfunnits i vår 
empiriska data. Detta har varit ett medvetet val och en prioritering där vi ämnat 
ge en noggrann bild av empirin för att minska denna kunskapslucka. Ytterligare 
för att säkerställa respondenteras konfidentitalitet och därmed inte röja deras 
identitet har vi valt att i den löpande texten inte konsekvent referera till deras 
respektive kodnamn. Referering till kodnamn görs endast i de blockcitat vi valt 
att involvera. I den löpande texten refererar vi till dem gruppvis eller utifrån om 
de är anställda eller ideella inom den aktuella organisationen. På detta sätt ska 
läsaren i de redovisade resultatet inte kunna följa en specifik respondent.  

3.7. Etiska överväganden 
De etiska överväganden som genomsyrat hela studieprocessen har handlat om 
hur vi förhållit oss till våra respondenter och deras integritet. Denna process har 
innefattat såväl hur respondenter involverats och framställts som hur data 
hanterats och analyserats.     

Vetenskapsrådet är en myndighet inom utvecklandet av svensk forskning och 
dess vetenskapliga kvalitet (Vetenskapsrådet, 2014). Den ansvarar även för 
frågor som rör etiska krav och har därför gett rekommendationer för vilka etiska 
aspekter som bör övervägas. Dessa presenteras i form av fyra olika krav: 
informationskravet, det vill säga att de som deltar i eller berörs av studien ska ha 
fått relevant information om forskningen, så som dess syfte, resultatets 
användningsområde och eventuella spridning; samtyckeskravet som innebär att 
de som deltar när som helst ska kunna avbryta sitt deltagande och därmed själva 
kunna styra över sin medverkan; konfidentialitetskravet där samtliga 
involverade i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ges fullständig 
konfidentialitet, vilket inkluderar personuppgifter som inte ska kunna nyttjas av 
obehöriga samt; nyttjandekravet som går ut på att data som samlats in om 
enskilda individer endast bör hanteras och användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, odat.).  

I denna studie har varje respondent involverats utifrån eget intresse och 
samtycke. Samtliga respondenter har via det informationsbrev som skickades ut, 
informerats muntligt och skriftligt om studiens syfte, rätten till konfidentialitet, 
att data kommer hanteras konfidentiellt och att de när som helst utan närmare 
motivering kan avbryta sin medverkan. De har också varit medvetna om att 
intervjun spelats in och att studien kommer arkiveras samt publiceras i den 
vetenskapliga databasen DiVA.  
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Patton redogör för att intervjun bör ske i en lugn och trygg miljö (Patton, 2002). 
För att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen har denne fått 
välja en lämplig tid och plats. Vidare har intervjuernas semistruktur med dess 
följdfrågor bidragit till att respondenten getts utrymme att komma med 
ytterligare synpunkter och aspekter. Varje intervju har kopplat till detta avslutats 
med frågan om respondenten har något mer denne vill tillägga. För att både öka 
tilliten mellan undersökare och respondent men också motverka eventuella 
misstolkningar, har respondenten i efterhand tilldelats ett utkast av studien där vi 
välkomnat eventuella redigeringar.   

När det kommer till studiens anonymitet fattades inledningsvis beslutet att inte 
bara ge respondenterna fingerade kodnamn utan även att anonymisera 
organisationerna och de berörda orterna. Detta gjordes för att säkerställa 
respondenternas integritet och önskemål om att inte kunna identifieras av andra. 
Med vetskapen om dessa önskemål fick vi även en förförståelse för att det skulle 
kunna ha en negativ inverkan på hur öppna respondeterna skulle vara under 
intervjun om denna avidentifiering inte gjordes. Med hänsyn till detta och 
kopplat till studiens syfte som handlar om att undersöka anställdas och ideellas 
syn på ideellt arbete, har det inte alltid ansetts relevant att låta det framgå i vår 
analys vilka respondenter eller organisationer som berörts. Vi har därför utgått 
ifrån att vikt bör läggas vid vad det är som sägs och hur olika utsagor angående 
ideellt arbete relaterar till varandra snarare än att kunna följa en viss enskild 
individ.  

3.8. Studiens giltighet och pålitlighet  
När det kommer till att mäta en studies kvalitet brukar begreppen validitet och 
reliabilitet användas (Thurén, 2007). Validiteten handlar om huruvida studien 
undersöker det som den avser att undersöka. Här brukar även en överförbarhet 
ingå, det vill säga om resultaten kan generaliseras till andra kontexter. En studies 
reliabilitet rör tillförlitligheten och alltså hur data mäts och tolkas men också 
replikerbarheten. Kvantitativa forskare har kommit att kritisera kvalitativa 
undersökningar då de bygger på subjektiva tolkningar och inte anses kunna 
generaliseras eller ge tillförlitliga resultat (Kvale och Brinkmann, 2009). Den 
sociala kontext den kvalitativa metoden undersöker är i ständig förändring och 
individers känslor är inte heller statiska, vilket gör att det är svårt att replikera 
resultat från en viss social kontext till en annan. Validiteten anses också bli svår 
att uppnå då kvalitativa undersökningar vanligen har ett mindre urval än 
kvantitativa.  

Mot denna bakgrund har den kvalitativa forskningen kommit att diskutera 
alternativa begrepp. Häribland återfinns Guba och Lincoln (1994) som redogör 
för en studies tillförlitlighet genom begreppen trovärdighet, pålitlighet och 
konfirmerbarhet som de anser vara mer lämpade i kvalitativa sammanhang. För 
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att mäta denna studies giltighet (validitet) och pålitlighet (reliabilitet) är det 
därför dessa kvalitativa begrepp som vi valt att använda oss av.  

3.8.1. Tillförlitlighetens trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet  
I denna studie undersöks anställdas och ideellas motiv och förväntningar till 
deras engagemang i ideella organisationer. Det faktum att vi läst in oss på 
området och även har egen erfarenhet av ideellt arbete har bidragit till att vi har 
god kunskap på området och därmed kan göra studien pålitlig och trovärdig. När 
det kommer till genomförandet av intervjuerna har denna förförståelse 
möjliggjort att vi lättare kunnat följa respondenternas resonemang samtidigt som 
vi fått öka vår kunskap för att kunna göra en kvalitetssäker analys. Vidare har 
det samspel undersökarna emellan skett genomgående från insamling till 
tolkning och analys. Denna interbedömmarreliabilitet som vi tidigare nämnt har 
bidragit till att det funnits en ömsesidighet men också tillförlitlighet i form av att 
vi genom att vi genom öppen läsning och kodning hittat liknande mönster.  

Studiens trovärdighet har i så stor utsträckning som möjligt upprätthållits genom 
lämpliga intervjufrågor där frågorna om motiv och förväntningar även varit av 
en djupare karaktär i form av mer personliga frågor. Studieobjekten har utgjorts 
av anställda och ideella på en kvinnojour och en stadsmission och valet att utgå 
från dessa ideella organisationer har rättfärdigats genom deras representativa 
ställning i samhället. Vi är medvetna om att det under intervjuerna kan ha 
förekommit vinklade intervjusvar, i form av att respondenten inte velat sätta 
organisationen eller det ideella arbetet i dålig dager. Med hänsyn till hur 
intervjuerna genomförts och vad som uppkommit är vi dock kritiska till att så 
skulle vara fallet. Detta då vi under intervjuerna upplevt att respondenten varit 
både bekväm i situationen och öppen i sina utsagor som ofta varit både långa 
och uttömmande. På detta sätt har vi uppfattat en vilja hos respondenterna att 
berätta. Även sättet intervjufrågorna varit upplagda på; från bakgrundsfrågor till 
mer personliga frågor och att vi ställt följdfrågor tror vi bidragit till detta. 
Trovärdigheten kan även redogöras för i form av att respondenterna fått ta del av 
studiens utkast för att kunna påpeka eventuella misstolkningar.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet gör vi inga anspråk på att de anställdas och 
ideellas utsagor vi tagit del av ska gälla för alla anställda och ideella. 
Generaliserbarheten kan däremot skildras genom att vi undersökt anställda och 
ideella från två olika ideella organisationer som gett upphov till liknande 
mönster i vår insamlade data. Intervjuguiden har varit av en generell karaktär 
som också för att ge gynnsamma förutsättningar för eventuella kommande 
studier återfinns i Bilaga 1. För att kunna generalisera resultaten utgör även de 
teorier och teoretiska begrepp vi använt oss av värdefulla redskap då de knyter 
an till såväl befintlig kunskap som till vår data.  
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Studiens pålitlighet har framkommit i hela metodavsnittet men också 
genomgående i studien då vi hela tiden strävat efter att ge läsaren en tydlig bild 
av hur vi gått tillväga. Vi har också varit noggranna med att inte lägga in egna 
värderingar när det kommer till bearbetning av data och framställning av analys.  

Konfirmerbarheten i studien karaktäriseras framförallt av en tydlighet vad gäller 
verifierbar fakta och källhänvisning. Även här ingår hur vi valt ut litteratur samt 
tolkat den information som ingått. Då denna studie utgjorts av kvalitativa 
intervjuer har konfirmerbarheten i vissa fall kännetecknats av att undersökarna 
ställt sammanfattande frågor för att säkerställa att svaren uppfattats korrekt.  
  
4. RESULTAT  
Nedan följer studiens resultat som tillhandahållits genom intervjuer med 
anställda och ideella från en kvinnojour och en stadsmission. Resultatet har 
utifrån studiens frågeställningar, intervjuguide men framförallt empirins 
återkommande mönster delats in i olika teman som nedan presenteras.  

4.1. Ideellt arbete som fenomen i samhället  
Jag tycker just att ideellt är ett bra ord att använda för att det finns någon del av ideologi 
i det, att man arbetar för något man tror på utan att man får betalt för det. Man gör det 
utifrån ett engagemang och att man tycker att det är viktigt (Ki 1). 

På frågan om hur respondenterna skulle definiera ideellt arbete är det just 
dimensionen att det handlar om att det är någonting som individer gör för att de 
har en drivkraft och för att de vill göra det. I likhet med citatet ovan redogör 
flera respondenter för att de individer som återfinns i ideella organisationer 
ställer upp utan att kräva någonting eller vilja ha någonting tillbaka: “Det är 
någonting som människor gör för att man har ett intresse och en vilja att 
förändra någonting och sätter den verksamheten före egen vinning”. Ytterligare 
när det kommer till humanitärt ideellt arbete handlar det om att stötta människor 
i utsatta livssituationer och att bidra med sig egen tid. Vidare poängterar två 
respondenter att det är just frivilligheten som behövs. En anställd på 
Stadsmissionen tycker att de som arbetar med socialt arbete ska vara medvetna 
om att de har en maktposition då det handlar om att någon kommer och behöver 
någonting som de kan erbjuda. Detta beskriver hon som en klyfta som hela tiden 
måste försökas minskas. Hennes tankegång grundar sig på hennes syn på ideellt 
arbete som: “Idag är det du, imorgon kan det vara jag”. En av de ideella från 
Kvinnojouren resonerar vidare kring att det ideella arbetet är någonting som inte 
täcks av offentliga medel och att det är där som de ideella krafterna kommer in. 
Detta belyser även en annan ideell som för fram att om det ideella arbetet skulle 
bygga på tvång och inte frivillighet så hade inte de som engagerar sig stannat 
kvar och inte heller nåtts ut till. 
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Samtidigt tar flera anställda upp dilemmat med att det arbete i ideella 
organisationer är ett arbete som många gånger förväntas ske oavlönat. En 
respondent från Kvinnojouren som från början var ideell och studerade till 
socionom, beskriver att för henne var det hela lite tudelat då hon såg att detta var 
frågor som även en socionom skulle kunna arbeta med: “Varför ska just våld 
mot kvinnor vara ett område som ska göras ideellt? Varför satsar man inte 
istället pengar på tjänster som ska anställa människor?”. Hennes resonemang 
grundar sig på behovet av såväl anställda som ideella då engagemanget handlar 
om att människor får arbeta med det som de “brinner för” men om det helt och 
hållet sker oavlönat innebär det att problemet inte tagits på allvar i samhället. Då 
det finns flera verksamheter inom Stadsmissionen som sker avlönat påpekas att 
det mer och mer har omvandlats till en organisationsfråga än en personfråga 
samtidigt som: “Det är inte vi som ska jobba gratis men organisationen kan göra 
mycket saker utöver vad vi får betalt för”. Vidare framförs det att det i vissa fall 
finns en outtalad förväntan om att även anställda ska ställa upp när det behövs 
vilket både kan vara en fördel och nackdel. Att ha engagerade anställda som 
många gånger går in med samma drivkraft som de ideella kan bidra till att även 
anställda lätt också gör oavlönade saker. Denna anställda avslutar med att säga 
att: “Det gör att man bränner ljuset lite i bägge ändar”.  

4.2. Betydelsen av att vara just en ideell organisation  
Vad samtliga respondenter påtalar är att humanitära ideella organisationer fyller 
en väsentlig funktion i samhället som inte ställer inte upp för alla individer och 
grupper som skulle behöva det. Detta uttrycker en ideell från Stadsmissionen 
med orden: “Jag tror att organisationen blir som en hjälpande hand för många 
som har det svårt”. Vad flera från Kvinnojouren påpekar som väsentligt är att de 
får arbeta med helheten, alltifrån det praktiska med stödsamtal, hjälpa till att 
fylla i blanketter och följa med till polisen vilket för flera upplevs som en 
tillfredsställande känsla. En annan aspekt som framförs som betydande av en av 
dessa anställda är att då de inte behöver följa byråkrati ges de möjlighet att vara 
flexibla och själva komma fram till lösningar. Det är det som upplevs inge en 
känsla av frihet då de är befriade från det kommunala ansvaret. Vidare resonerar 
en anställd från Stadsmissionen kring att beslutsvägarna är ganska korta vilket 
gör att de kan söka finansiering på ett annat sätt än kommunen. Att de inte heller 
är så avtalsbundna ser han som en stor fördel som mynnar ut i att: “Om vi ser ett 
behov som inte kommunen ser så kan vi genomföra det om det finns medel till 
det”. En annan anställd för samtidigt fram möjligheten att göra “lite mer” både 
som en fördel och  nackdel. Hon fortsätter med att påtala riskerna med att bli 
utbränd och säger med en skratt: “Det är lätt att man gör för mycket, att man blir 
hjälpnödig”.  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4.2.1. Möjligheten att förhålla sig kritisk och driva opinion?  
När det kommer till vilken roll ideella organisationer har i samhället 
framkommer opinionsbildandet som en stark faktor. Den lyfts fram som en 
drivande funktion samtidigt som den är någonting som särskiljer ideella 
organisationer från statliga myndigheter och företag. Samtliga respondenter från 
Kvinnojouren redogör för att inom dem får individer inte driva opinion på 
samma sätt, det vill säga externt påpeka brister och fel i samhället. Ett citat som 
visar på detta kommer från en ideell från Kvinnojouren som arbetar inom 
sjukvården och  säger: “Inom sjukvården blir det mycket mer hierarkiskt och 
svårare att säga att jag tycker att något är fel om jag inte har någon form av 
medicinsk orsak”. Det ideella arbetet blir därmed något som förenar 
ouppmärksammade brister och fel med det omgivande samhället.   

Då både Kvinnojouren och Stadsmissionen arbetar med aktuella frågor säger 
flera respondenter att de ofta lyfter upp och påpekar saker även på sin fritid. En 
anställd från Kvinnojouren berättar: “De påverkas väl för man är väl ändå den 
som lyfter upp saker och påpekar saker”. De är öppna med vad de arbetar med i 
sitt privatliv och när de träffar nya individer. En anställd fortsätter med att han 
ofta talar varmt både om organisationen och de målgrupper han möter samt 
lyfter fram både det politiska och känslomässiga kring det. Enligt honom själv är 
det detta som gör att hans yrkesliv och privatliv ständigt är förankrade, vilket 
han tillägger säkert kan vara provocerande för många. Detta är även något som 
de ideella från Kvinnojouren lyfter fram. De berättar att de på sin fritid ibland 
får upplysa individer de är i kontakt med om att våld mot kvinnor inte bara 
handlar om missbruk eller socioekonomisk status utan inkluderar alla klasser 
och bakgrunder. När det kommer fram att de är engagerade i Kvinnojouren har 
de även kunnat hjälpa andra som själva har problem eller känner någon som är 
utsatt för våld.   

Förr var det lättare att vara spjutspets. Det fanns ett större utrymme för att vara kritisk 
till andra samhällsfunktioner för även om vi idag känner att vi kan kritisera och påpeka 
brister i samhällsfunktionerna så sitter vi ändå i slutändan och är beroende av att få våra 
bidrag och bidragen har villkorets på ett annat sätt än tidigare (Ka 2).  

Citatet ovan beskriver relationen mellan offentlig och ideell sektor som ett mynt 
med två sidor där ideella organisationer alltmer förväntas stå för en viss 
samhällsservice. Det hela förklaras av flera respondenter som ett erkännande 
och ett behov av ideella organisationer samtidigt som det ger upphov till fler 
krav som gör verksamheten mer styrd. Vad som däremot ses som positivt är att 
de ökade avtal kommuner skrivit med idéburna organisationer tyder på att det 
finns en vilja att det ska finnas gott om ideella krafter i samhället och ett 
samhällsengagemang på rotnivå.   
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4.2.2. En ond cirkel? 
Vad som förs fram av en anställd är att han tycker att ideella organisationer 
tenderat att få en allt större roll i samband med reformeringen av det politiska 
system där vinster i välfärden är möjliga:  “Där egoismen liksom blomstrar [...]” 
och hänvisar till att samhället allt mer går från det skyddsnät som byggts upp 
vilket leder till att samhället förlitar sig på ideella organisationer. Han fortsätter 
med att påpeka att om samhället ska fungera är det givetvis väsentligt att ideella 
organisationer finns men han tycker inte att social välfärd ska vara avhängd i 
dem:  

Det är en förändring där man har förlitat sig på de ideella krafterna istället för att de är 
drivkrafterna till förändring. [...] Det ska finnas en grundstomme som jag är rädd att vi 
håller på att förlora (Sa 1). 

Tillsammans med flera andra respondenter är det detta som blir till en typ av ond 
cirkel inom ideellt arbete. Flera för fram att då de arbetar med insatser för utsatta 
individer och grupper i samhället blir det i sin tur en orsak till att samhället i 
stort inte behöver ta det ansvaret. Detta framkommer i intervjun med en anställd 
från Stadsmissionen som avslutar med att säga: “Egentligen ska det ju ligga på 
staten men i sådana här lägen tenderar staten och kommuner att luta sig 
tillbaka”. 

En ideell från Stadsmissionen för fram det vanligt förekommande argumentet 
från statens och kommuners sida att det finns en brist på resurser som gör att 
samhället inte kan bistå utsatta individer och grupper med hjälp och stöd. Det är 
då som de ideella organisationerna får gå in. Detta går hand i hand med 
respondenten från blockcitatet ovan som påpekar att det som skiljer ideella 
organisationer från privat aktörer är att de inte kan säga: ”vi kan inte hjälpa dig” 
utan alltid försöker se till att individen får den hjälp den kan få. Vidare för en av 
de anställda från Kvinnojouren fram att verksamheten på samma gång är 
beroende av att de runtomkring så som socialtjänst, polis och sjukvård gör det 
som de ska. Samtidigt som ideella organisationer inte ska utföra det arbete som 
egentligen ligger på statlig eller kommunal nivå leder det ideella arbetet till att 
samhället inte behöver ta det ansvar som det egentligen bör ta. En anställd från 
Stadsmissionen avslutar med att säga: “Jag brukar säga att vi håller oss inom 
lagarna men utanför ramarna”.    

4.2.3. En ständig konkurrens 
En svårighet som flera respondenter upplever är att då organisationen inte är 
någon myndighetsutövare kan de inte heller fatta beslut. Trots att flera 
poängterar att när organisationen gjort saker som de uppmärksammats för 
befinner de sig i en ständig konkurrens om uppmärksamhet. Detta gäller inte 
minst när det kommer till finansiering. Det återkommer som ett ständigt 
problem i Kvinnojouren som är en betydligt mindre verksamhet än 
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Stadsmissionen. En anställd från Kvinnojouren berättar om frustrationen hon 
upplever över att vilja göra “massor” för en liten summa men ändå inte få den 
där lilla summan. Hon påpekar att de fått mer uppmärksamhet från kommunen 
men att det fortfarande upplevs som att: “[...] de nöjer sig med det”. 

Detta återfinns även hos en av de anställda från Stadsmissionen som lyfter fram 
att då de inte har en större ägare som i sämre tider kan bistå med pengar måste 
de arbeta mycket med gåvoinsamling för att verksamheten ska gå runt. Inom 
både Kvinnojouren och Stadsmissionen är det detta som gör verksamheten 
sårbar. De är båda beroende av sina avtal för att erhålla bidrag men också av sina 
ideella. De svårigheter som upplevs när det kommer till det ideella handlar om 
att det kan skifta i antalet ideella vilket påverkar verksamheten. I Kvinnojouren 
där en stor andel av arbetet är beroende av de ideella tar både en anställd och en 
ideell upp exemplet att det kan inverka på deras förmåga att kunna bedriva ett 
visst projekt då det inte alltid finns tillräckligt många ideella till hands.  

4.3. Betydelsen av att ha både anställda och ideella i organisationen 
Alla respondenter är eniga om att såväl anställda som ideella krafter behövs i 
ideella organisationer. En ideell från Kvinnojouren berättar att då de kan värva 
fler kvinnor och tjejer visar det att det finns någonting som individer kan göra 
som inte kräver exempelvis utbildning eller ett CV utan bara “din drivkraft och 
det du tror på”. Vad som ändå framkommer är att det inom Stadsmissionen blivit 
allt viktigare med eftergymnasial utbildning. Detta framkommer under 
intervjuerna med de anställda där en av dem för fram att: “Det ideella handlar 
inte så mycket om att vi har volontärer utan mer om syftet. Att hjälpa människor 
i utsatta situationer” samtidigt som respondenten fortsätter: “Framförallt vill vi 
säga till våra klienter att ni är viktiga och därför är det viktigt att vi har en hög 
kompetens”. 

När det gäller de ideella är det inom båda organisationerna viktigt med intresse 
och drivkraft för de frågor som bedrivs men i Kvinnojouren efterfrågas inte 
någon särskild kompetens eller meriter för att kunna engagera sig utan 
utbildningen fås på plats. Den rekrytering som sker utgår främst från lämplighet, 
så som att individen verkligen har ett intresse för feminism och att hjälpa och 
stötta kvinnor och tjejer. Även Stadsmissionen utgår från personlig lämplighet 
och medmänniskoidealet. Det som är viktigt att poängtera är att på 
Stadsmissionen utgörs majoriteten av arbetet av anställda och endast en liten del 
av ideella. Kvinnojouren är däremot mer beroende av sina ideella för att få 
verksamheten att fungera samtidigt som flera talar om en önskan att kunna ha 
fler anställda än vad de har idag. En anställd förklarar vidare: “[...] men de 
ideella ska ju absolut finnas också, men jag tycker att vi skulle kunna växa till 
oss lite”.   
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Kopplat till de olika ansvarsområden och roller en anställd respektive ideell har 
tar en av Kvinnojourens anställda upp att det finns fördelar och nackdelar med 
båda: “[...] och det är därför båda behövs i jourarbetet”. Hon spinner vidare på 
de skillnader som finns mellan att förvärvsarbeta och arbeta ideellt där hon som 
anställd måste ha en viss yrkesprofessionalitet vilket en ideell inte behöver tänka 
riktigt lika mycket på. Vidare för den andra anställda fram att det är på detta sätt 
som de ideella kan vara en enorm resurs på ett väldigt enkelt sätt. Den 
flexibilitet som de ideella har är en faktor som jämfört med anställda bidrar till 
en annan form av engagemang: “[...] men volontärskapet bidrar ändå till en 
känsla av ett omhändertagande mervärde någonstans. Att klienterna blir sedda 
och omhändertagna av fler än de som bara får lön”. Tillsammans med ideella 
krafter involveras individer som brinner för det på ett helt annat sätt:  

Jag tror inte det skulle fungera med bara volontärer eller det skulle krävas att man hittar 
eldsjälar som verkligen går in för det här och tar på sig uppgifter som de övriga 
volontärerna inte vill befatta sig med (Si 2).   

Detta går hand i hand med en ideell från Kvinnojouren som ser det som att för 
de anställda blir det mer vardag att komma till Kvinnojouren medan det för 
henne som ideell mer är en omväxling. Flera respondenter lyfter framförallt 
fram att även ideella organisationer behöver någon typ av samordning och 
kontinuitet vilket ur detta hänseende är svår att få om inte anställda finns.  

Kopplat till definitionen av ideellt arbete där flera beskrivit det som lite av ett 
dilemma då de antas ske oavlönat för en anställd från Stadsmissionen vidare 
fram att i alla upphandlingar handlar det om att hålla kostnaderna nere: “För det 
priset som betalas för våra tjänster så skulle vi aldrig kunna göra det vi gör om 
vi inte hade ideella krafter inom verksamheten”. Vad som samtidig framkommer 
är att oavsett vad du sysslar med så handlar det om att ha balans i tillvaron, såväl 
inom som emellan yrkesliv och privatliv: 

Även att du känner att du gör en jättebra insats och får jättemycket positiv feedback och 
upplever mycket positiv stress och så där så är det ändå stress. Vi som organisation 
måste vara vaksam på hur mycket vi utnyttjar eller använder våra volontärer och 
tvärtom för att man inte ska bränna sönder individer. Det är en vaksamhet man behöver 
ha (Sa 1).  

4.4. Skillnaden mellan ett förvärvsarbete och ett ideellt arbete  
När det kommer till om det finns någon skillnad mellan att arbeta ideellt och 
förvärvsarbeta tar samtliga respondenter upp att det ideella arbetet har en annan 
kärna än ett “vanligt” förvärvsarbete. Det ideella arbetet har en annorlunda 
drivkraft där flera respondenter för fram att arbetet i ideella organisationer 
jämfört med ett vanligt förvärvsarbete inte är begränsat till att handla om att få 
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en inkomst. Ideellt arbete förs inte fram som ett måste utan som något som 
individer väljer att aktivt göra:  

[...] så jag tänker att det ofta är någonting som ligger dig varmare om hjärtat. Även fast 
jag tycker att det ska bli jättekul att börja jobba som läkare och det är något som ligger 
mig jättevarmt om hjärtat så är ju det här mer mitt ideologiska privata jag som arbetar 
här. I ett förvärvsarbete har man en annan typ av professionell roll och jobbar utifrån 
andra riktlinjer och bestämmelser (Ki 1).  

På detta sätt påpekar flera respondenter att det blir till ett arbete som inte är 
begränsat till att ske på arbetstid. För de respondenter som är anställda blir det 
istället en kombination av både engagemang och förvärvsarbete:  

Förvärvsarbete får du pengar för och du behöver ju inte vara en idé som driver dig, det 
kan ju bara vara tanken om att tjäna pengar. Där upplever jag att Stadsmissionen blir ett 
sorts mellanting för att jag måste arbeta för att tjäna pengar men jag vill inte bara arbeta 
för att tjäna pengar. Jag vill att idén ska vara det styrande men jag vill inte jobba för ett 
företag som ska tjäna pengar på människors lidande (Sa 2). 

Detta är något som även framkommer hos en ideell från Kvinnojouren som 
lyfter fram att de som är anställda nog har en mer passionerad inställning till sitt 
arbete än exempelvis de som arbetar på kontor. Kvinnojourens anställda för 
också fram att som anställda måste de förhålla sig på ett lite annorlunda sätt än 
de ideella. De tar upp att som ideell kan du bara ta på dig en viss del då du 
kanske har ett annat arbete eller studerar. Du väljer själv hur mycket tid du vill 
lägga på ditt ideella arbete och vilka delar du vill göra. Den ideella blir därför ur 
flera hänseenden mer flexibel. Den anställda måste istället göra allt som behövs. 
Vidare poängterar de i likhet med citatet ovan att det blir unikt då de får arbeta 
med de frågor som de verkligen brinner för och dessutom får lön för det.  De 
resonemang som respondenterna fört kan sammanfattas med en av de ideellas 
ord: “Vi är inte där för att vi måste och det svetsar ju oss samman ännu mer”.  

4.5. Om organisationen skulle kunna bedrivas som ett företag 
Med anknytning till detta framkommer frågan om betydelsen av att vara just en 
ideell organisation eller om organisationen lika gärna skulle kunna bedrivas som 
ett företag. Det som framkommer av samtliga respondenter utom en är att det 
tänk och den utgångspunkt organisationen har automatiskt skulle tappas. Ett 
tänk och en utgångspunkt som grundar sig på att såväl anställda som ideella 
behövs. Däremot lyfter en anställd från Stadsmissionen fram att verksamheten 
på ett sätt redan bedrivs som ett företag. Detta då de har upphandlingar och 
tjänar pengar samtidigt som hon tillägger att grunden fortfarande är att som en 
ideell organisation ska inte vinsten kunna plockas ut: “Det är idén som ska driva 
verksamheten”. De anställda från Stadsmissionen påtalar att det inte ska finnas 
något vinstkrav utan att det handlar om att de ska gå runt som organisation och 
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gärna göra ett litet överskott som i så fall går tillbaka till organisationen. 
Respondenten tillägger att det är detta som: “[...] skapar en frihet på ett annat 
sätt upplever jag”. Företagsaspekten framhålls även av en av de ideella som talar 
om att det nog finns ideella organisationer som har mer förvärvsarbete där 
individer tjänar mycket pengar vilket hon tycker är synd då detta även påverkar 
allmänhetens bild av ideella organisationer. 

Utifrån aspekten vinst redogör anställda från såväl Kvinnojouren som 
Stadsmissionen för att samhället går mot en mer privatiserad struktur. Exempel 
på detta är att det tillkommit nya begrepp som kunder istället för brukare eller 
besökare och att arbetet blivit mer grupporienterat och mindre individorienterat, 
vilket enligt en respondent sker på både gott och ont, men också att det finns en 
företagsstruktur vid etableringar av ideella verksamheter. Ideella aktörer måste 
därför titta på hur privata aktörer bygger upp sin verksamhet för att kunna 
konkurrera med samma avtal. En anställd från Kvinnojouren tror även att vi 
kommer att få se mer av privata vinstdrivande kvinnojourer i framtiden. “Det 
känns i hjärtat att det är jättestor skillnad”  säger hon och fortsätter med att det 
ofrånkomligt blir ett annat tänk om verksamheten ska bedrivas med vinst. Att 
kvaliteten kommer att mätas på ett annat sätt med nya måttstockar och att 
alltmer tyngd läggs på effektivitet, vilket hon inte tror hittar sin plats lika lätt i 
en kvinnojour.  

Kopplat till flera respondenters syn på ideellt arbete som någonting som måste 
bygga på frivillighet tror en av de ideella att individer inte skulle gå in i det på 
samma sätt. Samtidigt påpekar hon att det utan ideella skulle bli en väldigt 
kostsam “apparat”. En annan aspekt som framkommer är att opinionsuppdraget 
att utbilda samhällets medborgare skulle hamna i skymundan. Detta då de som 
återfinns inom organisationen har olika bakgrunder och är involverade i andra 
branscher och yrken och därmed kan ta med sig och använda den kunskap som 
fås: “På något sätt blir det att vår kunskap får ringar på vattnet såhär”.  

4.6. Varför ideellt arbete? 
Vad samtliga respondenter har gemensamt är att de började engagera sig i den 
ideella organisationen för att de brinner för de frågor och värderingar som 
organisationen driver. När det kommer till Kvinnojouren har engagemanget sin 
utgångspunkt i intresset för feminism och kvinnors rättigheter. För en av de 
anställda handlade det också om en sorts ilska mot våld mot kvinnor i samhället 
som hon såg och läste om i media. I samband med att hon fick barn blev hon 
engagerad i samhällsfrågor vilket mynnade ut i ungdomsfrågor och därefter 
Tjejjouren och Kvinnojouren. För den andra anställda och för en ideell grundar 
sig deras engagemang delvis på slumpen. I den anställdas fall kom hon i och 
med sin utbildning i kontakt med dåvarande ordförande i Kvinnojouren som 
rekommenderade henne att gå deras utbildning. För den ideella började det hela 

!24



flera år före det att hon gick med i organisationen då hennes gymnasieklass 
under en lektion fick besök av en anställd från Kvinnojouren som var där och 
berättade om verksamheten. Hon beskriver det hela som att:  

Det var som om det öppnades en helt ny värld för mig och jag visste att så fort jag själv 
har den mentala styrkan att göra någonting så vet jag vad jag ska göra. Så jag skrev upp 
hennes kontaktuppgifter redan då och hade dem på ett papper och några år senare när 
jag kände mig mentalt mogen tog jag kontakt med Kvinnojouren och fick komma in (Ki 
2).  

På Stadsmissionen har det även handlat om att respondenterna fått någon form 
av förfrågan att bli en del av organisationen. När det kommer till de anställda på 
Stadsmissionen gjorde de båda under sin studietid praktik på Stadsmissionen. En 
av dem beskriver det som att: “Efter avslutad praktik så rekryterades jag hit. Jag 
blev head-huntad”. En annan anställd tar även upp att den kristna värderingen 
inte är lika stor nu som förr. Den diakonala synen är fortfarande viktig men för 
henne handlar det mer tron på att individer kan förändras och: “[...] att ha ett 
hopp och en omtanke och kärlek i det man gör”. Den ena ideella var redan 
ideellt engagerad på annat håll men fick en förfrågan om han även skulle vilja 
inkludera Stadsmissionen i sitt arbete. Den som sticker ut är den andra ideella 
som själv tog kontakt med Stadsmissionen och lämnade sitt intresse, då hon 
kände att hon även skulle kunna göra nytta där.    

4.6.1. Att vara en produkt av sin uppväxt  
En av de ideella från Kvinnojouren tror att de för de flesta av de som återfinns i 
Kvinnojouren funnits specifika händelser som gjort att de engagerat sig. 
Antingen att de själva eller någon nära vän eller familjehem varit med om 
någonting eller att andra faktorer under uppväxten inverkat. För henne handlade 
det bland annat om att ha haft en mamma som är feminist vilket sedan länge 
gjort henne medveten om vad ordet innebär och att hon aldrig tvekat om att även 
hon är det. Den andra ideella är uppvuxen med en mamma som alltid gjort 
väldigt mycket och sedan en lång tid tillbaka varit familjehem för flera barn. 
Denna typ av resonemang återfinns även hos respondenterna från 
Stadsmissionen där en anställd poängterar att: “Man är ju en produkt av sin 
uppväxt”. Denna anställda tar både upp uppväxten i en prästsläkt med stort 
socialt engagemang men också beroendeproblematik som han i ett senare skede 
förstått har påverkat hans olika karriärval och kanske också val av arbetsgivare: 
“Jag kan ju se en tydlig röd tråd i mina val till var jag är idag”. Denna typ av 
engagemang men också ett starkt politiskt engagemang återfinns hos en annan 
anställd från Stadsmissionen som påtalar att det gett mycket tillbaka: “Jag har 
fått lära mig från grunden att man ska stötta människor i en utsatt situation”.  

Då bägge ideella från Kvinnojouren för fram att det funnits saker i deras 
uppväxt som varit jobbiga kommer de till slutsatsen att det hade varit väldigt 
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skönt att ha någon att ringa till i det läget. Detta återges i följande citat: “Saker 
som pågår när man är ung och en saknad efter någon, en klokare äldre som man 
hade kunnat prata med”. Denna ideella fortsätter att berätta om psykisk ohälsa 
bland unga och synen på tjejer, så som hur killarna såg på tjejerna som objekt 
när hon gick i högstadiet och att Kvinnojouren och Tjejjouren fanns redan då 
men att det saknades mycket information om det. Normerna om hur en kille 
respektive tjej “ska” vara är även sådant som anställda både från Kvinnojouren 
och Stadsmissionen känt frustration över och något som lett dem dit de är idag. 
En annan anställd som sedan länge haft intresset för rättigheter och kvinnofrågor 
säger att det har varit avgörande samtidigt som hon redogör för att det här med 
att engagera sig politiskt inte direkt var någonting nytt för henne då hon tidigare 
varit engagerad i andra ideella organisationer.   

4.7. Vad får du ut av att engagera dig? 
Oavsett om respondenten är ideell eller anställd är utgångspunkten i samtliga 
utsagor att det handlar om känslan att göra någonting viktigt och att arbetet ger 
dem mening. Detta framkommer på såväl ett personligt som generellt plan, det 
vill säga både när de ser till sig själva men också varför de tror att andra 
engagerar sig. Vad denna mening grundar sig på framkommer som olika teman: 
Altruism kontra egoism, Att vara en del av en gemenskap, Engagemanget som 
en plikt och ansvar, Ett förändrat engagemang, Engagemang i ideella 
organisationer som en statussymbol, Respons från omgivningen och Det ideella 
arbetets nytta för individens framtid vilka kommer att redogöras vidare för 
nedan.  

4.7.1. Altruism kontra egoism  
Vid en första inblick i vår empiri som behandlar frågan vad respondenten känner 
att denne får ut av sitt engagemang är samtliga respondenter till en början noga 
med att poängtera att deras ideella arbete handlar om att kunna hjälpa till och 
göra så gott de kan utan att vilja ha någonting tillbaka. Flera uttrycker det även 
som en “känsla” och “vetskap” om att de gör någonting bra och en strävan att 
vilja göra och hjälpa ännu mer.   

Tanken är ju att man ska hjälpa en annan människa, oavsett om det är en tiggare eller 
någon som behöver någon att prata med. Jag tror att den altruismen faktiskt spelar roll, 
att man känner att man vill göra ett sådant arbete (Si 2). 

Det är detta som framkommer som det som ger det ideella arbetet dess mening. 
När flera respondenter därefter börjar berätta att det är ett arbete som inger såväl  
anställda som ideella glädje övergår resonemanget i respektive intervju till att 
handla om huruvida individers engagemang grundar sig på altruistiska eller 
egoistiska motiv. En reflektion som erhålls av en anställd är att vad individen får 
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ut av att vara en del av humanitära ideella insatser inte i egentlig mening skiljer 
sig markant från andra typer av ideellt arbete:  

En del engagerar sig i olika typer av idrott och åker land och rike runt på 
fotbollsträningar och har jättemycket ideellt arbete på så sätt och jag gör det här. På 
något sätt är det ju att det ger någonting tillbaka (Ka 1).  

Detta är ytterligare det som arbetet oavsett om de gäller en anställd eller ideell 
uttrycks grunda sig på: att individen har ett intresse som denne själv får ut 
någonting av. Detta tydliggörs i citatet från en anställd från Stadsmissionen: 
“[...] så det ska man inte sticka under stolen med att givetvis får individen ut 
någonting själv av det också”. I intervjun med en annan anställd från 
Stadsmissionen framkommer detta som att det inom socialt arbete alltid finns en 
personlig agenda, dels en öppen och dels en dold där resonemanget angående 
mer altruistiska motiv står för den förstnämnda medan den dolda för det som 
tillfredsställer individen på en mer personlig nivå.   

Där har väl jag insett att det här är ett sätt för mig att göra mitt liv meningsfullt. Det 
driver mig. Det får jag tillbaka väldigt mycket ifrån det här jobbet, att känna att jag 
spelar roll. Att jag har betydelse (Sa 2).  

En ideell fortsätter i samma spår men härleder det ytterligare till att det för en 
del säkert handlar om en form av ideologiskt engagemang där individen gör 
någonting för att förändra det som denne tycker borde förändras. Tillsammans 
med flera andra respondenter har detta även för henne varit en drivande 
utgångspunkt till hennes engagemang då hon kan må väldigt dåligt över hur 
saker och ting i samhället ser ut men att hon mår mycket bättre om hon 
engagerar sig och försöker ändra på det än att inte göra det: “[...] för jag vet ju 
ändå hur det ser ut”. För många respondenter blir det altruistiska och egoistiska 
till en sorts balansgång och i vissa fall kan det därför vara en svårighet att 
avgöra vad det är som egentligen driver individer att engagera sig. På det sättet 
är det svårt att renodla att det inte skulle finnas något egoistiskt motiv. Detta för 
flera respondenter fram och härleder till att individen kanske upptäcker hur bra 
denne mår av att hjälpa och stötta andra och därmed av att befinna sig i ett 
ideellt sammanhang. Detta belyser exempelvis en anställd från Kvinnojouren: 
”Där blir det ju svårt särskilja från att man både ger men får någonting också. 
Man får ju inte ut något ekonomiskt av det men man kan ju få ut andra värden”.  

I samband med detta för flera anställda fram att en grundförutsättning för att 
verksamheten ska fungera är att varken anställda eller ideella sätter egen vinning 
i främsta rummet. För att motverka eventuella egoistiska motiv och 
förväntningar är det därför stort fokus ligger på personlig lämplighet för att 
kunna bli en del av organisationen, vilket på olika sätt sker löpande inom de 
inledande utbildningar och samtal som hålls med den individ som anmält 
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intresse att engagera sig. Detta hör samman med frågan om respondenten skulle 
rekommendera andra att engagera sig. Det samstämmiga svaret vi får är ja, 
sålänge det finns ett intresse och en vilja. Några uttrycker även att oavsett inom 
vilken fråga individer vill engagera sig i så är det nog givande och nyttigt för 
alla. I enlighet med en av de anställda från Kvinnojouren ska däremot den som 
funderar på att engagera sig i ett första skede vara tydlig med sig själv angående 
vad det är som denne vill göra och varför denne vill vara just i den 
organisationen. En annan respondent för resonemanget vidare och poängterar att 
den som vill engagera sig verkligen ska fundera över vad motiven bakom 
engagemanget är.  

En annan aspekt som framkommer är att den som funderar på att engagera sig 
ideellt också ska reflektera noga kring hur mycket tid och ork denne har: “[...] 
för har man bara det så ger det så otroligt mycket”. Denna anställda från 
Kvinnojouren gör här en tillbakablick och förklarar att hon själv väntade en tid 
innan hon engagerade sig för att hon inte kände sig mentalt mogen och själv 
hade egna svårigheter som hon behövde bearbeta. Hon fortsätter med att hon 
tror att om hade börjat tidigare så hade hon säkerligen varit en av de som 
hoppade av för att det lätt kan kännas lite övermäktigt. En annan respondent tror 
att de som precis har börjat engagera sig ska ge det ett par månader så att de kan 
komma in i den grupp och gemenskap som finns: “[...] och få det här peppet och 
den här stämningen för det är då som det verkligen börjar ge tillbaka mycket 
energi för i början är allt nytt och man blir väldigt trött av det”.  

4.7.2. Att vara en del av en gemenskap  
Vad som kommer fram i samtliga intervjuer är att deras engagemang mynnat ut i 
en gemenskap och kamratskap, som både fås av de anställda och ideella som 
arbetsgrupp men också av de individer de möter, hjälper och stöttar.  

Alltså man har ju sett att människor som är med i föreningar på olika sätt mår bättre än 
folk som inte är det så då tänker jag att det är samma sak med ideellt engagemang att 
man kan få ut en känsla av gemenskap och sammanhang (Ki 1). 

Flera av respondenterna beskriver vidare att det nog för många handlar om att få 
vara just en del av en gemenskap och att få tillhöra en grupp som delar lika 
grundläggande värderingar. Engagemanget som någonting som ger individen 
gemenskap och sammanhang påpekas ytterligare under intervjun med 
respondenten som är pensionär som säger att i en sådan ålder är det viktigt att 
hålla sig sysselsatt med aktiviteter. Den gemenskap som fås både i form av 
stötting och peppning av såväl anställda som ideella men också från de individer 
de möter inger känslan av att de gjort skillnad för någon. Detta är något som en 
ideell säger att hon inte hade räknat med från början: ”Jag gick in i det här för att 
jag tänkte att det här gör jag för att jag tycker det här är viktigt och jag mår bra 
av att känna att jag lägger min tid på saker som jag tycker är viktig” och 
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tillägger: ”Jag går ju ofta härifrån mycket piggare än vad jag var när jag gick hit 
och det är jättekul”. På detta sätt känner hon att hon fått ut mycket mer av 
organisationen än vad hon i ett begynnande skede förväntat sig.  

Det som framkommer hos flera respondenter angående den gemenskap de har är 
lättnaden över att ha en arbetsplats där de kan vara öppna med hur de faktiskt 
mår och berätta när de mår dåligt eller har haft en dålig dag. En av de anställda 
från Stadsmissionen säger att: ”[...] det får ta plats också liksom” och fortsätter: 
”Det vi gör mot våra klienter ska vi kunna ge till varandra också”. Att de 
befinner sig i ett sammanhang som tar hänsyn till även sådana aspekter och som 
bryr sig om individen är därmed något som genomsyrar både Kvinnojouren och 
Stadsmissionen. Tillsammans med organisationens syfte att verka 
opinionsbildande som tidigare redogjorts för säger en annan ideell att det skapar 
en verksamhet där alla, oavsett bakgrund eller socioekonomisk ställning är 
välkomna: “Det är en gemenskap och en förståelse och tolerans som jag önskar 
att samhället var i stort”. Citatet illustrerar vad det är som får respondenten att 
stanna kvar och fortsätta varje dag vilket även av flera andra förs fram som 
bidragande faktorer till deras ideella engagemang. 

4.7.3. Engagemanget som en plikt och ansvar  
Sedan tycker jag också att jag har någon form av ansvar för jag menar jag är 
jätteprivilegerad, jag är född frisk av två friska föräldrar i Sverige, har fått en bra 
utbildning och sådär. Så för att försöka ge tillbaka någonting tycker jag det känns 
jätteviktigt (Ki 1).   

Samtidigt som flera respondenter uppger att deras ideella engagemang är en 
naturlig del av deras liv framkommer det hos de ideella från Kvinnojouren även 
som en “plikt” och som ett “måste”. De är inte ensamma om att se sig själva 
som ideologiska individer och att det därför känns bra att göra någonting 
konkret och inte bara prata om det men tillsammans delar de en känsla och ett 
“privilegium” som handlar om att göra något för de som har det sämre än dem 
själva i samhället:  

[...] därför ser jag det som min plikt och privilegium att kunna engagera mig och det är 
därför som jag måste göra det, annars skulle jag inte kunna leva med mig själv (Ki 2). 

4.7.4. Känslan av att få vara delaktig och själv kunna påverka arbetet  
Det som flera anställda lyfter fram är att de har en arbetsplats som de trivs på 
och ett arbete som känns meningsfullt. En anställd från Stadsmissionen uttrycker 
det med orden: ”Jag känner mig delaktig i mitt arbete. Det är en drivkraft för 
mig”. För dem upplevs deras yrke som unikt då de kan befinna sig inom ideella 
sektorn och samtidigt få lön för det. Utöver att de förväntar sig att få lön för sitt 
arbete beskriver både anställda och ideella att de anställda delvis har samma 
förväntningar på sig som anställda i företag. Det som skiljer är att de många 
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gånger förväntas göra mer än vad som ingår i deras uppgifter. En av 
respondenterna berättar: ”Jag jobbar ju väldigt mycket och det skulle jag inte 
göra om jag inte kände att jag fick det här tillbaka från organisationen”. 

Vad både ideella och anställda för fram är att det som känns väldigt 
betydelsefullt är all den bekräftelse och uppskattning de får för att de gör 
någonting “bra” och “viktigt”; att de blir uppmärksammade för det som de gör. 
En annan viktig faktor som framkommer är att de som medarbetare får vara med 
och forma verksamheten vilket gör att de kan påverka arbetsplatsstrukturen men 
också att de tillåts utveckla sig själva. Detta förs ytterligare fram av en anställd 
som tidigare arbetat inom en kommunal verksamhet. Hon förklarar skillnaden: 
”Jag kände mig bara utnyttjad och inte sedd, bara som en del av en stor 
byråkrati”.   

Organisationernas utbildningspolicy är en annan faktor som framhålls. En 
anställd från Stadsmissionen redogör för att utbildning är ett viktigt kriterium för 
att medarbetarna ska hålla sig uppdaterade och ”vässade”. För en av de anställda 
från Kvinnojouren är detta nära förankrat med möjligheten att kunna driva 
opinion och sprida kunskap i samhället. Det som lyfts fram är att det går hand i 
hand med betydelsen av att ha ideella med ”vanliga” förvärvsarbeten. Ett annat 
motiv som lyfts fram är att då många både på Kvinnojouren och Stadsmissionen 
har andra förvärvsarbeten kan deras ideella engagemang grunda sig på att det är 
såpass olikt det som de annars gör. Att vara en del av ideellt arbete uttrycks som 
meningsfullt i den bemärkelsen att det ger så mycket tillbaka i form av lärdomar, 
som handlar om hur samhället fungerar och inte fungerar utifrån de individer de 
möter på daglig basis men också utvecklande i form av all den erfarenhet de får 
av att hjälpa och stötta utsatta individer i samhället. En anställd från 
Stadsmissionen poängterar att det kan bli ett väldigt spännande möte då han får 
möjligheten att komma in bakom fasaden på individer som: “[...] utåt sett kanske 
har en ganska ruskig fasad”. Detta framhålls som en betydande och utvecklande 
process såväl på ett personligt som organisatoriskt och samhälleligt plan. En 
ideell från Kvinnojouren beskriver det som en gemenskap där hon får träffa 
individer som hon annars kanske inte skulle umgåtts med eller träffat som i den 
bredare samhällskontexten leder till att: “Det blir en typ av gemenskap över 
klyftor och gränser”. 

4.7.5. Ett förändrat engagemang 
På frågan om deras ideella engagemang förändrats över tid uppger flera att i takt 
med att de fått mer erfarenhet och kunskap på området så har deras engagemang 
förstärkts. En annan insikt som erhållits är att engagemanget gått från bilden att 
till en början handlat om att nå ut till “alla” och “förändra världen” till att handla 
om att försöka “göra någonting för åtminstone någon”. Detta framförs av både 
en ideell och en anställd där den anställda berättar: ”Jag kan inte förändra 
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världen i stort men i mötet med dig där du söker mig för min hjälp kanske jag 
tillsammans med dig kan förändra en människa i taget”. Engagemanget beskrivs 
som ett behov som handlar om att hela tiden känna att “nu gör jag skillnad” och 
“nu gör jag någonting bra” som i sin tur leder till att individen själv mår bra. 
Den ideella uttrycker det som att: ”I början var det nog viktigare att jag måste 
känna att jag är duktig. Nu är det mycket mer okej att känna att jag kanske inte 
nådde fram till den här tjejen. Bättre lycka nästa gång”.  

Det är på detta sätt som deras bild av deras ideella engagemang förändrats. De 
upplever att de har kvar samma ideella engagemang men att de fått verktygen att 
applicera sitt intresse och därmed konkret kan bidra till förändringar. En 
respondent från Kvinnojouren påpekar att hennes ideella engagemang är med 
henne var dag. Hon fortsätter med att prata om den kunskap hon utvecklat och 
hur hon ser på samhället och världen: 

Det är samma syn som jag hade innan men skarpare skulle jag nog säga och med ett 
annat ordförråd och med en annan insikt. Och mognare; att istället för att ha gått runt 
och varit arg utan att riktigt veta vad jag skulle göra så har jag nog liksom lärt mig att 
vända den här frustrationen och ilskan till någonting konstruktivt (Ki 2).  

Detta är något som samtliga respondenter från Kvinnojouren tar upp. De 
beskriver de lärdomar de fått om hur samhället fungerar respektive inte fungerar, 
så som hur de föreställningar de hade om rättsväsendet i Sverige delvis “smulats 
sönder”.  En anställd fortsätter berätta att de som är engagerade lär sig mycket 
om livets mörka och ljusa sidor: “Man får perspektiv och man blir engagerad 
och även om man inte var arg från början så blir man arg när man förstår hur 
mycket som inte funkar och hur det får vara i samhället” och fortsätter med att: 
“Det blir en sorts drivkraft och eld som eldar på ens engagemang mer och mer ju 
mer man kommer in i arbetet”.  Vidare kan detta kopplas till en av de anställda 
från Stadsmissionen som säger att stundtals kan hon komma att tänka på hur 
skönt det skulle vara att inte förstå: 

Nästan ibland så att jag har tänkt så där att tänk om jag bara skulle kunna ta huvudet och 
sätta det under armen så man slipper förstå allting. Men samtidigt så tänker jag att jag 
aldrig skulle vilja vara något annat än den jag är. Jag tänker att ju mer jag lär mig desto 
mer utvecklas jag (Sa 2).   

De ideella från Kvinnojouren nämner att de blivit mer utåtriktade både när det 
kommer till att träffa nya individer och prata inför folk men även att exempelvis 
prata i telefon som tillsammans med jourchatten utgör viktiga arbetsredskap. Ett 
par av respondenterna för även fram att de blivit mer fördomsfria då deras arbete 
ger insikt om att alla situationer ser olika ut och att individer reagerar på olika 
sätt.  
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Det är som jag sa förut att innan jag var där såg jag mest en fattig människa och nu ser 
jag istället en människa som är fattig. Det kan nog lätt bli så att när man håller sig borta 
från sådana här sammanhang ser man det inte på samma sätt (Si 1).  

4.7.6. Engagemang i ideella organisationer som en statussymbol  
Något man inte ska sticka under stol med varför jag tror att människor engagerar sig 
ideellt är väldigt egoistiska skäl så som att kunna tala om för sina nära och kära att man 
är en duktig människa som gör detta (Sa 1).   

Att ideellt arbete delvis framställs som en livessentiell fråga uttrycker en av de 
anställda som vidare refererar till att det för henne kommit att handla om att 
“spela roll” och betyda någonting för andra individer. Resonemanget förs 
därefter mot att handla om ideellt arbete som en fråga om status, vilket är en 
tanke som flera berättar om. Vad deras utsagor har gemensamt är bilden av hur 
individen vill bli betraktad som av andra; att individen vill bli sedd av andra som 
någon som gör någonting bra och som en god människa. Ett exempel på detta är 
en anställd från Stadsmissionen som beskriver: “Många gånger kan jag nog 
kanske för de som inte känner mig så väl när jag pratar om det jag gör framstå 
som en ganska god människa, stereotypen god”. 

En skillnad en av de anställda på Stadsmissionen tycker sig se är att många som 
söker sig till Stadsmissionen gör kortare mer tidsbegränsade insatser än tidigare 
då det var vanligare att stanna kvar under flera år som ideell. En ideell går 
därefter in på Stadsmissionens status i samhället som respondenten tycker ha 
ökat på så sätt att de är välkända såväl lokalt som nationellt och ofta har gott 
rykte. Bland de som väljer att göra en ideell insats finns det därför en tanke 
kring att Stadsmissionen ligger ganska högt upp i anseende bland andra 
frivilligorganisationer så som Röda korset.  

4.7.7. Respons från omgivningen  
Samtliga respondenter känner att de fått positiv respons för det arbete de gör. 
Flera respondenter från såväl Kvinnojouren som Stadsmissionen har fått höra att 
det är en “tacknämlig sak” de gör och att de i egenskap av att vara engagerade 
fått andra som de mött i sin vardag att också vilja engagera sig. Däremot för en 
av de anställda fram att när hon upptäckte Kvinnojouren och förstod att det 
faktiskt gick att att arbeta med det blev hon väldigt entusiastisk och var 
övertygad om att hennes vänner också skulle bli det:  

[...] men det var ju så att i ens vänkrets så var det ingen som hade samma engagemang 
så på så sätt blev ju det här ett forum där man kände att man hittade andra människor 
med samma syn på saker och ting, samma intresse av att förändra (Ka 1).  

En annan anställd på Kvinnojouren säger att nuförtiden tror hon att hon 
respekteras för den kunskap som de har på kvinnojourer. Hon tillägger att det 
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säkert fortfarande finns på sina håll de som inte tror att det är en professionell 
verksamhet; att de inte gör så mycket mer än att småprata och fika med 
kvinnorna men att de som möter dem professionellt så som polis, socialtjänst 
och advokater vet att de gör ett värdefullt arbete. Detta tror hon är en skillnad 
gentemot de ideella då hon som anställd har såpass många fler kontakter med 
andra samhällsaktörer.  

Några respondenter får i  sin privata sfär ofta höra av andra att de inte förstår hur 
de orkar.  “Ja, eller så skulle jag vika kläder på Gina Tricot. Vad skönt det skulle 
vara!” säger en anställd från Stadsmissionen med ett skratt och fortsätter: “Å sen 
tänker jag direkt såhär att nej, det skulle det ju inte vara [...]. Jag vet ju att jag 
inte hjälper alla men då går det i alla fall att stå ut med att världen ser ut som den 
gör”. En av de anställda från Kvinnojouren har också stött på att många tycker 
att det “verkar jobbigt” men reflekterar som så att: “[...] alla har vi olika saker att 
engagera oss i”.  

4.7.8. Det ideella arbetets nytta för individens framtid  
Den kompetens man får av att ha gått grundutbildningen och den erfarenhet man får av 
att faktiskt engagerar sig ideellt, den är ju ganska mycket värd när man sedan ska börja 
jobba (Ka 1).  

Flera respondenter är eniga om att ideellt engagemang kan påverka individers 
framtidsutsikter. Det som även framkommer är att det nog beror på vilket yrke 
det gäller och hur det ideella engagemanget värderas inom det. Detta säger en av 
de ideella från Kvinnojouren och i likhet med en annan respondent är hon 
övertygad om att det kan väga tungt då det kan visa att individen bryr sig om 
andra och framförallt då det är något individen valt att lägga på sin fritid. Denna 
ideella berättar också att då hon själv är med i en del utåtriktat arbete tror hon 
absolut att de kontakter som knyts kan leda till andra arbeten och därför vara 
väldigt positiva för framtiden. 

En anställd från Kvinnojouren berättar att det faktum att hon arbetade ideellt i 
Kvinnojouren bidrog till att hon blev anställd när det dök upp en ledig tjänst, 
vilket hon inte tror hade varit fallet annars. Något som belyser detta ytterligare 
är en ideell som berättar att hon nyligen intervjuats för en läkartjänst som 
mynnade ut i att hon fick välja vilken ort hon ville arbeta på: “Det händer inte! 
Så jag frågade vad det var jag sa som var så bra och då svarar hon att ‘jo du 
pratade väldigt varmt om Kvinnojouren och hur ni jobbar med grupper’”. Hon 
fortsätter med att hennes ideella engagemang nog är en sådan sak som sticker ut 
på hennes CV jämfört med många andras. Ett annat exempel hon för fram är att 
hon i sitt vanliga arbete blivit erbjuden mer timmar och att hon kände sig lite 
kluven till att tacka nej. När hon förklarade att hon inte kunde då hon tagit på sig 
ganska mycket inom Kvinnojouren beskriver hon att hon blev väldigt 
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uppmuntrad och att chefen tyckte det var väldigt bra att hon gör en såpass stor 
insats där.     

Vidare säger en anställd att samtidigt som många av de som är engagerade i 
Kvinnojouren är studenter så är det många som redan har vanliga arbeten att gå 
till men att den kunskap och erfarenhet som fås även kommer till användning 
där. En ideell från Kvinnojouren säger att hennes ideella engagemang är något 
som hon bär med sig varje dag: “Det är med mig i min vardag varje dag” både 
när det kommer till hur hon pratar med sina vänner, bemöter och ser på andra. 
Tidigare var hon medveten om hur “maktobalansen” i samhället såg ut men som 
engagerad har hon lärt sig och fått verktygen att applicera sina åsikter och den 
kunskap hon besitter. Detta är något som även en annan respondent lyfter fram 
då hon som arbetare inom vården tror att hennes ideella engagemang är en stor 
tillgång som bidragit till vanan att möta individer som befinner sig i olika 
krissituationer:  

Jag tror att jag har en större förståelse och jag har lite de glasögonen på mig när jag 
träffar patienter på sjukhuset. Till exempel att kan det här handla om våld? Och det tror 
jag är jätteviktigt för det missas ofta, alldeles för ofta inom vården (Ki 1).   

Synen på det ideella arbetet som en ständig utvecklings- och lärprocess delas 
även av en ideell från Stadsmissionen som redogör för att han får komma 
individer nära på ett sätt som inte hade varit möjligt om han inte hade arbetat på 
Stadsmissionen: “Nu ser jag liksom inte bara en fattig människa utan nu ser jag 
mer människan bakom. Fördomarna försvinner ju efterhand”.  

4.8. Framåt 
Det vi har idag i Sverige när det gäller gatutiggare  skulle kunna bli en verklighet om 
20-30 år även för svenska medborgare om vi fortsätter att rusta ner socialförsäkringen 
som vi gör. Det blir som ett torrtest som man gör på datorer fast vi gör det rent praktiskt 
med EU-migranter och inte svenska medborgare. Det är ett test av det svenska 
välfärdssystemet, vad som händer om vi rustar ner det alltför mycket (Sa 1). 

Flera respondenter beskriver att den ideella sektorn liksom övriga samhället är i 
ständig förändring. I framtiden tror en av de anställda att det kommer vara svårt 
för kvinnojourer att finnas i samma form som idag, vilket inte behöver vara en 
nackdel men hon tror att det kommer bli allt svårare att verka helt självständigt: 
“[...] för så ser övriga samhällsutvecklingen ut”. Hon fortsätter berätta att det 
finns fler “villkorade situationer” än tidigare och att organisationen fått det 
svårare att arbeta utifrån de värderingar och grundprinciper som den startade 
med. Det finns också en ovisshet kring hur detta kommer påverka arbetet i sin 
helhet. Det som knyter ihop flera respondenters framtidssyn är att det är väldigt 
svårt att avgränsa vad som borde ligga på det offentliga respektive ideella. En 
ideell från Stadsmissionen beskriver det med orden: “Jag kan tänka mig att 
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frivilligheten som sådan kan få öka men att man hela tiden måste titta på om det 
här är vårt bord”. 

Vidare tar två anställda upp att de privatiseringar och vinstdrivande aktörer som 
ses inom exempelvis sjukvården, i framtiden riskerar att slå ut ideella 
verksamheter. Kopplat till det inledande citatet beskriver en respondent att när 
han började arbeta på Stadsmissionen brukade Sverige beskrivas som en 
pyramid där den stora basen utgjordes av kommunala och statliga strukturer 
inom välfärden. De privata aktörerna utgjorde en mindre bit och toppen stod för 
den ideella välfärdssektorn. Detta tvärtemot Europa som haft en omvänd 
pyramid där staten legat i dess topp med ideella organisationer som största 
skiktet. Även om de ideella organisationerna i Sverige ännu inte utgör största 
skiktet i pyramidens topp berättar han att den ideella delen av välfärdssektorn 
har ökat markant. Han fortsätter med att vi går mot ett individualiserat samhälle 
med minskade skatter vilket gör att vi på sikt får mindre pengar till social 
välfärd: 

Vilket ifrånkomligt kommer att leda till att antingen löser man sin socialförsäkring 
privat och tecknar upp sig själv utifrån sin inkomst mot någonting, vilket gör att en stor 
del av samhället kommer att stå utanför sociala skyddsnät är jag rädd för. Detta gör att 
ett större ansvar kommer hamna på ideella organisationer (Sa 1).  

4.8.1. Vad får dig att sluta - vad får dig att stanna kvar? 
På intervjuns avslutande fråga angående vad som skulle få respondenten att sluta 
engagera sig uttrycker flera respondenter att det skulle vara om något drastiskt 
skulle hända i deras liv eller något som skulle kräva deras uppmärksamhet 
såpass mycket att de inte skulle hinna med något ideellt uppdrag. Att saker 
händer i individers liv eller att individer får nya arbeten, flyttar eller skaffar barn 
tror flera respondenter är bidragande orsaker till att vissa väljer att avsluta sitt 
ideella engagemang. Detta återfinns bland annat hos en respondent från 
Stadsmissionen som säger att han på många sätt definierar sig själv utifrån att i 
första hand vara pappa, därefter make och därefter en del av Stadsmissionen: 
“För mig är det väldigt tydligt, jag har en tydlig prioritering vad som är det 
absolut viktigaste”. 

En ideell från Kvinnojouren har också märkt att det tycks finnas en viss 
omedvetenhet om att det varken krävs utbildning eller erfarenhet för att kunna 
engagera sig: “Det är lite synd för det kanske är lite det som gör att folk drar 
armen åt sig” samtidigt som hon tror att det finns en rädsla för hur tungt det kan 
vara. En annan ideell för i likhet med övriga respondenter fram att tidsbristen 
nog är främsta orsaken till att individer väljer att sluta men hon har också 
upplevt att det ibland kan vara svårt att komma in i gruppen.   
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För en respondent som är anställd skulle en avgörande faktor angående vad som 
skulle få honom att sluta sitt ideella arbete vara om han blev erbjuden ett än mer 
utmanande och spännande arbete. Detta kan också ses hos en ideell från 
Kvinnojouren som övervägde att lägga ner sitt arbete då hon blev erbjuden ett 
annat arbete som hon säger både hade varit bra karriärsmässigt och otroligt 
intressant: “[...] men jag kom fram till att det här ger mig för mycket och det här 
är för roligt”.  

Jag tycker inte att jag ska jobba här i tio år till för att då tappar jag någonting som man 
behöver ha. Det behöver komma in nya för att verksamheten förändras, samhället 
förändras, och man behöver också förändra de som jobbar i verksamheten (Ka 2). 

Citatet ovan bygger på en sorts nyttoaspekt utifrån organisationens bästa vilken 
delvis också delas av en anställd från Stadsmissionen som säger:  

Jag har definierat för mig själv att den dagen jag inte ser fram emot att komma till 
jobbet på grund av de människor jag möter, när de skulle vara ett hinder för mig att sätta 
mig i bilen då ska jag byta jobb (Sa 1).  

Den kanske mest väsentliga faktor som framkommer i samtliga respondenters 
utsagor på frågan vad som skulle få dem att överväga att sluta engagera sig är 
om villkoren för verksamheten helt förändrades så att de inte skulle få arbeta 
självständigt. En av de anställda från Kvinnojouren hänvisar tillbaka till den 
utveckling hon börjat se i samhället som hon tror kommer inverka än mer på 
ideella organisationer i framtiden samtidigt som hon framför att: “Vi vet ju inte 
riktigt vart det slutar för det slutar ju inte utan är ju under ständig utveckling”. 
Flera respondenter uttrycker ytterligare vikten av att få fortsätta verka inom en 
verksamhet där idén är drivande och överordnad vinsten och för dem kommer 
det handla om att fortsätta engagera sig oavsett var de befinner sig. En av de 
ideella uppger att hon nog inte skulle klara av att sluta överhuvudtaget utan då 
skulle hon snarare försöka “pausa” sitt ideella arbete och sedan försöka komma 
tillbaka. Hon använder ordet “abstinens” för att försöka förklara hur det skulle 
kännas när hon säger att:   

Jag vill vara i en framtid där jag är fortsatt engagerad, oavsett om jag flyttar till en 
annan stad eller om jag skulle bli förälder eller om min livssituation drastiskt skulle 
förändras så vill jag fortsatta ha mitt ideella engagemang med mig hela tiden så det 
kommer påverka mig på det sättet att jag måste ha det med mig hela tiden (Ki 2).  

5. TEORETISK REFERENSRAM   
Efter denna genomgång av studiens empiri följer nedan de sociologiska teorier 
och begrepp som studien kommer att behandla. De har valts med hänsyn till 
deras förmåga att knyta an till empirin och därmed förmåga att ge ökad kunskap 
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om vad det innebär att arbeta i en ideell organisation. De teorier och teoretiska 
begrepp vi kommer att ta upp är Bourdieus kapitalteori, Cooleys spegeljag, 
Maslows behovspyramid samt Dahrendorf om rollteorins pliktförväntningar och 
kanförväntningar. Varför vi valt just dessa för att belysa studiens empiri redogörs 
därefter i studiens avslutande diskussions- och analysavsnitt.  

5.1. Bourdieus teori om individens kapital  
Pierre Bourdieus (1999) teori om kapital i form av olika tillgångar handlar om 
kapitalets betydelse för individens sociala position och relationer till andra 
individer i samhället. Bourdieu (1999) talar om fyra typer av kapital; ekonomiskt 
kapital, socialt kapital, symboliskt kapital och kulturellt kapital. Dessa kan 
kombineras på olika sätt och det gemensamma är att de antingen är ärvda eller 
förvärvade. Kapitalet belyser vad som krävs för att individen ska kunna träda in 
i ett visst socialt rum och då ett och samma kapital inte behöver värderas på 
samma sätt inom olika grupper är det på detta sätt som olika dörrar öppnas och 
stängs och olika grupptillhörigheter skapas.  

Medan det ekonomiska kapitalet handlar om materiella tillgångar inbegriper det 
sociala kapitalet tillgången till förmånliga sociala nätverk och kontakter, i vilka 
såväl släkt som vänner ingår. Det symboliska kapitalet finns invävt i samtliga 
kapitalformer och ett kapital blir symboliskt när det tillskrivs värde av samtliga 
individer inom samma sociala rum. Det kulturella kapitalet är de tillgångar som 
definieras i relation till dominerande värderingar i det samhälle individen lever i. 
Det kulturella inkluderar såväl utbildningskapital som språkbruk och det som 
anses tillhöra ”god smak” och utgörs därför av de kunskaper och erfarenheter 
som handlar om individens sätt att tänka och uppfatta saker.      

Vidare skapar kapital habitus som är socialt och kulturellt konstruerat 
(Bourdieu, 1999). En individs habitus är därför ett resultat av de sätt att tycka, 
tänka och handla individen förvärvat. I likhet med individens kapital formas 
habitus av den aktuella kontext individen befinner sig i samtidigt som det 
inverkar på individens framtida beteende. Individens olika kapital och habitus 
utgör därför  grunden för individens sociala positioner samt är det som ger 
individen smak och avsmak inför olika livsval.  

5.2. Cooley om spegeljaget  
En annan teoretiker vi funnit lämplig att använda oss utav är socialpsykologiska 
Charles Horton Cooley. Som företrädare av den symboliska interaktionismen 
utgörs hans teori av relationen mellan individen och samhället som enligt hans 
synsätt ständigt är förenade (Cooley, 1967). Enligt teorin är samhället ett 
kollektiv som individen är en del utav men också bunden till genom ärftliga och 
samhälleliga faktorer. Individualismen är således en produkt av det kollektiva 
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samtidigt som individens självmedvetenhet är en del av gruppens gemensamma 
sociala medvetenhet.  

Ett centralt begrepp Cooley använder sig av är spegeljaget som utgår från synen 
att individen föds med en förmåga att tolka andra individer (Cooley, 1967). 
Spegeljaget är den bild av sig själv individen ser återspeglad i en annan individs 
reaktion som innebär att individen har en medfödd medvetenhet som formas 
genom den ständigt pågående sociala interaktionen med andra individer: ”We 
always imagine, and in imagining share, the judgements of the other 
mind” (Cooley, 1967, s. 185). Speglingen är på detta sätt med och formar 
individens identitet då individen föreställer sig hur denne framstår inför andra 
och därmed hur andra därmed uppfattar individen.   

Tillsammans med synen på individ och samhälle som förenade med varandra 
utgör spegeljaget en viktig del i individens socialisering in i samhället (Cooley, 
1967). Detta gäller inte minst barnets utveckling där studerandet av hur andra 
gör och handlar lär barnet vad som är rätt och fel men också vilken inverkan det 
egna inflytandet har på omgivningen. Cooley  (1967) talar också om vikten av 
status och konkurrens inom gruppen som är det som ger individen dennes 
position först inom familjen och sedan i samhället. På detta sätt utvecklas en 
självkänsla som grundar sig på uppfattningen om vad andra tycker om 
individen. Det är därför omgivningens reaktioner som påverkar huruvida 
individen är nöjd med sitt eget framträdande eller inte. Individen kan därför 
sägas leva i en värld av speglar där varje ny spegel ger en bild av individens 
identitet.  

5.3. Maslows behovspyramid  
Självförverkligande kan förklaras som uppnående av långsiktiga livsmål, 
medfödda och byggda på instinkter (Maslow, 2014). Detta utgör den högsta 
nivån i den så kallade behovspyramiden som psykologen Abraham Maslow 
(2014) myntat i sin teori om individers motivation. Teorin ämnar förklara hur de 
mänskliga behoven prioriteras där självförverkligandet är den högsta nivån i en 
sorts pyramid. Individens behov delas in i fem kategorier där varje kategori har 
en viss nivå av prioritering. De första fyra kategorierna består av basbehov, 
trygghet, gemenskap och uppskattning. Den första nivån handlar om individens 
basbehov såsom att äta, dricka och sova. När behoven på första nivån är 
tillfredsställda handlar nivå två om individens känsla av säkerhet och trygghet. 
Med det redogör Maslow (2014) för att individen har ett behov av att ha en 
stabil vardag. Nästa nivå, och det individen söker sig till när denne känner sig 
trygg, är gemenskap med andra individer som inbegriper sökandet efter kärlek 
och att bilda familj. Den fjärde nivån går ut på behovet av uppskattning från 
andra individer. Detta innefattar såväl makt och respekt som kompetens, 
självförtroende och självrespekt. När dessa behov är uppfyllda kan det femte och 
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sista kategorin självförverkligande uppfyllas. Maslow (2014) redogör för att 
självförverkligande inte är ett behov som kan uppfyllas på samma sätt som de 
andra. Istället ska det ses som en föränderlig process. Enligt Maslow (2014) 
handlar det om att vara den mest kompletta versionen av dig själv där individens 
samtliga resurser och potential kan utnyttjas.  

5.4. Dahrendorf om rollteorins plikt- och kanförväntningar  
Avslutningsvis vill vi föra fram Ralf Dahrendorfs pliktförväntingar och 
kanförväntningar (Dahrendorf, 1973). Dessa är en del av den så kallade 
rollteorin som har en socialpsykologisk riktning men också är nära förankrad 
klassisk makrosociologisk strukturfunktionalism som handlar om att samhällets 
olika sociala delar fyller givna funktioner som tillsammans bidrar till samhällets 
stabilitet, balans och ordning. Teorin bygger således på en värdegemenskap där 
samhällsmedborgarna antas agera utifrån rollmanuskript för att kunna möta 
samhällsbehoven. På detta vis råder viss samstämmighet om vilka värden som 
eftersträvas och i vilken ordning som ska prioriteras. 

I teorin ingår begreppet position där samhället beskrivs som ett nät av positioner 
(Dahrendorf, 1973). Vad som skiljer dem åt är att de antingen är tillskrivna, det 
vill säga påtvingade eller förvärvade och som alltså erhålls genom fria val 
individen gör. Då det inom varje positionen återfinns beteendeförväntningar och 
normer som således speglar den sociala roll positionen hör ihop med är det på 
detta sätt som individen och samhället länkas samman. Att de förväntningar som 
är kopplade till en viss position och roll efterlevs beror på att de har olika 
sanktioner knutna till sig. De olika sanktioner som finns går under begreppen 
tvångsförvänt ingar, pl ik t föräntningar och kanföräntningar. Då 
tvångsförväntningar handlar om rättsliga straff och då dessa inte är aktuella när 
det kommer till varför individer engagerar sig i ideella organisationer är det de 
två andra typerna studien kommer fokusera på. Pliktförväntningar avser 
förväntningar som leder till att individen upplever att det finns en plikt kopplad 
till positionen och rollen som leder till negativa sanktioner i form av social 
utfrysning om de inte efterlevs respektive positiva sanktioner i form av sympati 
om de efterlevs (Dahrendorf, 1973). Kanförväntningar handlar om att göra ”det 
lilla extra” och berör därmed förväntningar individen valfritt kan välja att 
efterleva eller inte. Negativa sanktioner är här relativt ovanliga men kan i vissa 
fall te sig i form av socialt ogillande. Vad kanförväntningarna framförallt medför 
är positiva sanktioner i form av uppskattning. 

6. DISKUSSION OCH ANALYS  
Vi har nu kommit fram till studiens avslutande avsnitt. Här kommer vi besvara 
studiens syfte och frågeställningar samt genomgående föra en diskussion kring 
det funna och dess samband  till tidigare forskning, teoretiska begrepp och 
synsätt. Vi kommer även att föra en metoddiskussion angående hur vårt 
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tillvägagångssätt inverkat på studien och huruvida studien skulle gynnats om vi 
valt att gå tillväga på annat sätt. Vidare kommer vi utifrån ett samhällsperspektiv 
föra en avslutande diskussion gällande studiens inverkan och betydelse i en 
bredare kontext och slutligen ges förslag på vidare forskning.   

6.1. Ideellt engagemang som någonting meningsfullt 
Syftet med denna studie har varit att bidra till ökad kunskap om vad det innebär 
att arbeta i ideella organisationer. Detta genom att ha undersökt anställdas och 
ideellas syn på ideellt arbete samt varför individer engagerar sig i ideella 
organisationer. Angående studiens första frågeställning om vilka motiv och 
förväntningar det finns till att individer engagerar sig är det som först och främst 
framkommit av samtliga respondenter att det ideella engagemanget ses som 
någonting meningsfullt och att det ger dem mening. Detta har framkommit i 
flera utsagor som handlar om att de får göra någonting för de individer och 
grupper i samhället som har det sämre. “Det är någonting som människor gör för 
att man har ett intresse och en vilja att förändra någonting och sätter den 
verksamheten före egen vinning” är ett citat som särskilt belyst detta och som 
varit en utgångspunkt i både de anställdas och  ideellas ideella engagemang.   
 
Känslan av meningsfullhet blir därmed både till ett motiv och en förväntning på 
vad det ideellt engagemang innebär. Samtidigt som det handlar om ett motiv i 
form av att vilja göra nytta och därmed en förväntan att faktiskt göra nytta, 
uttrycks denna meningsfullhet som någonting som individen själv mår bra av. 
Vad flera respondenter påtalat är att deras ideella engagemang ger dem mycket 
tillbaka både i form av de resultat de själva kan se men också i form av den 
respons och bekräftelse de möts av i sin omgivning. Denna respons har både 
kunnat handla om en direkt respons från stödsökande och kollegor eller från 
vänner, familj och andra individer de kommit i kontakt med. Exempel på detta 
har setts i form av att de genom kontakt med andra skapat ett intresse även hos 
dem att vilja engagera sig. De har också fått höra att det är en “tacknämlig sak” 
de gör. Å andra sidan har flera även mötts av mindre entusiastisk respons i form 
av att det ideella engagemanget upplevs som “jobbigt” och att inte alla förstår 
hur de “orkar”. Det är dock det som visat sig vara kärnan i det ideella 
engagemanget. Detta går hand i hand med tidigare forskning där bland andra 
Svedberg, von Essen & Jegermalm (2010) pekat på detta. Resonemangen 
respondenterna för handlar om att alla har olika intressen och att deras 
engagemang handlar om att vilja hjälpa någon annan och befinna sig i ett socialt 
rum där lika värderingar delas. På så sätt får den ideellt engagerade individen ge 
utlopp även för sitt ”ideologiska jag” i arbetet. Ett jag där det inte ska behöva 
finnas någon rädsla för hur öppen individen får lov att vara i sitt arbete gällande 
egna värderingar och åsikter. I sin tur är det detta som visat sig upplevas vara 
den största skillnaden jämfört med ett “vanligt” förvärvsarbete. Det ideologiska 
jaget kommer således i uttryck i form av den opinionsbildning såväl 
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Kvinnojouren som Stadsmissionen bedriver där de ideella spelar en nyckelroll. 
Att befinna sig i detta sociala rum där individen får vara sig själv har av en av de 
anställda uttryckts med orden att det “känns i hjärtat”. 

Detta kan även knytas an till Cooleys (1967) teori om spegeljaget. Självkänslan 
som i respondenternas utsagor handlar om att deras ideella engagemang är något 
meningsfullt som de dessutom mår bra av belyser interaktionen mellan individ 
och samhälle. Då spegeljaget är den bild av sig själv individen ser återspeglad i 
andra individers reaktioner handlar det om en interaktion som ständigt formar 
individen. Den respons respondenterna möts av i sin omgivning kan därför 
gestalta dessa olika speglar som avgör vad individen uppfattar att andra tycker 
och tänker om denne. På så vis inverkar det både på individens identitet och 
självkänsla. En reflektion är att om respondenterna istället mötts av mer negativ 
respons hade deras ideella engagemang möjligen sett annorlunda ut. Vidare hör 
detta samman med Bourdieus (1999) teori om kapital som handlar om 
individens ärvda och förvärvade kapital och dess betydelse för individens 
sociala position och relationer till andra i samhället. Då det visat sig att det som 
respondenten har med sig från sin uppväxt och tidigare erfarenheter verkat som 
bidragande faktorer till det ideella engagemanget blir framförallt det kulturella 
kapitalet synligt. Det kulturella kapitalet synliggörs i form av respondenternas 
syn på ideellt arbete som fenomen, och det vill säga dess relation till andra 
värderingar i samhället och visar på de kunskaper och erfarenheter om 
individens sätt att tänka och uppfatta saker. Detta går även hand i hand med 
exempelvis Penners (2002) och Svedberg et als (2010) tidigare forskning som 
visar att om ideellt arbete är vanligt i omgivningen ökar individens engagemang. 
Flera respondenter har uppgett att de är uppvuxna i en familj där engagemang av 
ideell eller politisk karaktär varit vanligt. Många har även med sig från sin 
uppfostran det “medmänniskoideal” som handlar om att de ska hjälpa andra. Ett 
medmänniskoideal som återfinns både inom Kvinnojouren och Stadsmissionen.  
Då kapital är någonting individen ärvt eller förvärvat är det således beroende av 
den omgivning individen är en del utav. “Man är ju en produkt av sin uppväxt” 
är därför ett citat som i vid utsträckning visar på studiens koppling till det 
kulturella kapitalet.    

6.2. Att vara en del av en gemenskap  
Inom denna meningsfullhet framkommer i likhet med tidigare forskning (Von 
Essen, 2008; Svendberg et al, 2010; Rubin, 2000) att få vara en del av en 
gemenskap som en stark faktor till respondenternas engagemang. Även detta ses 
både som ett motiv och en förväntning. Vidare är känslan av gemenskap något 
som respondenten antingen förväntat sig att få tillbaka innan denne började 
engagera sig eller något som individen upplever efter att denne inlett sitt ideella 
arbete. Gemenskapen handlar om att få vara en del av ett sammanhang där lika 
värderingar delas men också att få befinna sig i ett socialt nätverk. Detta kan 
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även kopplas till citatet från en respondent som berättar att: “[...] man har ju sett 
att människor som är med i föreningar på olika sätt mår bättre än folk som inte 
är det [...]” där hon fortsätter med att reflektera kring att det säkert även 
innefattar engagemang i ideella organisationer. Då ideellt engagemang visar sig 
inge denna känsla av gemenskap och välbefinnande går denna typ av aktivitet i 
linje med Maslows (2014) behovspyramid som handlar om individens 
självförverkligande. Maslow (2014) redogör att för att individen ska kunna 
förverkliga sig själv, det vill säga nå sitt fulla potential är gemenskap en 
grundförutsättning. Exempelvis är den gemenskap som respondenterna från 
Kvinnojouren pekat på, något som både ger dem glädje men också får dem att 
fortsätta engagera sig. Det knyter an till den tredje nivån i behovspyramiden som 
utgör individens behov av social gemenskap både inom familjen och 
omgivningen. På detta sätt visar studien på hur individers ideella engagemang 
kan inneha en roll i individens förmåga att förverkliga sig  själv.  
 
Den gemenskap som finns både inom Kvinnojouren och Stadsmissionen 
uttrycks därmed av flera respondenter som en bidragande faktor till att de väljer 
att stanna kvar i organisationen. Att det finns en öppenhet bland kollegor där de 
kan få ge utlopp för privata angelägenheter utan att mötas av sneda blickar från 
kollegor lyfts också fram. Att det får ta plats och att individen får vara sig själv 
framkommer som en viktig komponent för att de ska kunna hjälpa andra: ”Det 
vi gör mot våra klienter ska vi kunna ge till varandra också”. På detta sätt får de 
genomgående befinna sig i ett sammanhang där denna förståelse för varandra är 
viktig. En förståelse som flera anser vara betydande inom det ideella arbetet då 
det skapar en “gemenskap”, “förståelse” och “tolerans” som de önskar att 
samhället var i stort. Flera för därför fram det som en utvecklande process som 
ger lärdomar och kunskap både om hur samhället ser ut och hur de bemöter 
individer i sitt arbete men också privat. Om vi kopplar tillbaka till Cooleys 
(1967) spegeljag blir den sammanhållning som beskrivs till ett sorts socialt rum 
med speglar där individen möts av likasinnade. Ett socialt rum där speglarna 
bekräftar och förstärker individens uppfattningar och värderingar om hur 
samhället är och bör vara. Studien visar således på att det är denna typ av sociala 
rum och speglar som är väsentliga för individens identitet och självkänsla. Även 
i Maslows (2014) behovspyramid är dessa speglar betydande i form av 
individens sociala behov och behov av självkänsla. Den utvecklingsprocess som 
förts fram blir även den ytterst relevant då behovspyramiden bygger på en 
utveckling av individen där denne införskaffar sig resurser för att nå sin fulla 
potential.  En reflektion är att de anställda i de ideella organisationerna möjligen 
befinner sig högre upp i behovspyramiden då de får befinna sig på denna typ av 
arbetsplats.   
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6.2.1. Att få vara eller inte få vara en del av denna gemenskap 
På samma sätt som en stark sammanhållning kan ge individen mycket gott kan 
den även göra det svårt för nya individer att komma in i gruppen. Detta påtalas 
av flera respondenter från Kvinnojouren. Det lyfts också fram som en möjlig 
faktor till att en del individer väljer att sluta eller aldrig riktigt påbörjar sitt 
ideella arbete. Vilka som engagerar sig eller “får” engagera sig kan därav bero 
på vilka typer av kapital individen besitter. Detta knyter an till Bourdieus (1999) 
kulturella kapital men också till  bland annat Penners (2002) studie som handlar 
om individens arv och uppväxtmiljö. Det kan bli lättare att komma in i gruppen 
om individen redan har liknande erfarenhet eller en förförståelse för vad det 
ideella arbetet handlar om. Inom detta kan det också handla om hur pass 
utåtriktad individen är eller huruvida denne innehar en vana att träffa nya 
människor och ta på sig nya arbetsuppgifter. Detta är vad Bourdieu (1999) kallar 
för individens sociala kapital. Vad som ses är att då det framkommer att både 
Kvinnojouren och Stadsmissionen efterfrågar en “mix” av olika individer och 
egenskaper blir det till en efterfrågan på olika kapitalkombinationer.  

Tillsammans med tidigare forskning (Penner, 2002; Barber, Mueller & Ogata, 
2013; Minkler & Holstein, 2008; Svedberg et al, 2010) som handlar om att 
individer med högre utbildning och en stabil inkomst tenderar att engagera sig i 
större utsträckning synliggörs skulle även det ekonomiska kapitalet kunna bli 
aktuellt. Detta är inget som vid en första anblick av studiens empiri synliggörs, 
men då samtliga respondenter redogör för att det handlar om “prioriteringar” 
och om “tid” och “ork” reflekterar de kring att det i första hand handlar om att 
tillfredsställa de mer grundläggande behoven. Exempel på detta är prioriteringar 
i form av utbildning, arbete och familj. Åter knyter det an till de behov som 
Maslow (2014) för fram som betydande i behovspyramiden. Detta hänger även 
samman med intervjufrågorna om vad som skulle få respondenten att sluta 
engagera sig samt varför de tror att andra väljer att sluta. Att det händer saker i 
individers liv som att  de får andra arbeten eller skaffar barn tror flera 
respondenter är bidragande orsaker till att individer väljer att avsluta sitt ideella 
arbete. En av respondenterna har tydligt belyst detta då han säger att han i första 
hand är pappa, därefter make och därefter anställd och engagerad i 
Stadsmissionen. Vi vill inte antyda att ett ideellt engagemang är det enda sättet 
för individen att förverkliga sig själv. Såväl inre som yttre faktorer inverkar och 
de olika behov som Maslows (2014) teori belyser kan därmed tillfredsställas på 
en rad olika sätt.  

En av de ideella från Kvinnojouren har lyft fram betydelsen av att det ideella 
arbetet ska bygga på individers frivillighet och inte kräva utbildning eller 
erfarenhet utan handla om att den som vill engagera sig har ett intresse, tid och 
en vilja. Det hör samman med Dahrendorfs (1973) kanförväntningar som 
behandlar just det här “lilla extra” som inte är ett tvång. Samtidigt  berättar flera 
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respondenter från Stadsmissionen att en relevant utbildning kommit att spela en 
allt större roll inom deras verksamheter. Från våra intervjuer är det detta som 
många gånger upplevs som ett “dilemma”. Flera av de anställda redogör för att 
det för dem känns “tudelat” att det finns en förutbestämd mening att arbete i 
ideella organisationer är något som ska ske oavlönat. “Varför ska just våld mot 
kvinnor vara ett område som ska göras ideellt?”. Denna anställda från 
Kvinnojouren resonerar kring att om samhället har denna bild som handlar om 
att det ska ske oavlönat tas inte arbetet de gör på allvar. Således finns det en 
önskan om att kunna ha flera anställda samtidigt som respondenten belyser 
vikten av de ideella. 

Resonemanget ovan hör samman med intervjufrågan om den aktuella 
organisationen lika gärna skulle kunna bedrivas som ett företag. Flera 
respondenter för fram att om verksamheten istället skulle vara vinstdrivande 
med en vinst som inte skulle återinvesteras i verksamheten skulle det 
automatiskt bli ett annat tänk. Ett tänk där kvantiteten skulle gå före kvaliteten 
och därmed införliva en annan typ av människosyn. Att inte vilja vara ett företag 
handlar om åsikten att grundpelaren att få arbeta som självständiga aktörer och 
med de problem som de själva ser skulle gå förlorad. Till detta hör också att de 
ideella ses som väsentliga för att verksamheten ska kunna gå runt och för att 
opinionen ska kunna spridas i samhället medan de anställda bidrar till 
kontinuitet och samordning. Detta är således en del av grundpelaren, där såväl 
anställda som ideella på ett resurseffektivt sätt ger organisationen en 
kombination av olika typer av kapital. Detta synliggörs då såväl anställda som 
ideella har olika bakgrund samtidigt som de ideella bidrar till att individer från 
olika yrken och branscher samlas inom en och samma organisation. Det blir 
därför en kombination av både ekonomiskt kapital i form av exempelvis andra 
yrkespositioner i samhället men också kulturellt kapital i form av olika 
utbildningsnivåer. Detta belyser flera respondenter som framhåller vikten av 
denna kombination samtidigt som det är individens “intresse” och “vilja” att 
engagera sig som ska vara ledande. Att engagera sig ideellt ska därför bygga på 
en frivillighet som varken ska kräva utbildning eller unikt CV. Citatet: “Det gör 
att man bränner ljuset lite i bägge ändar” gestaltar detta då kombinationen av 
anställda och ideella gör att det blir en annan drivkraft som i vissa fall leder till 
att även anställda gör oavlöande arbetsuppgifter. Det är således denna 
kombination som tillskriver de ideella organisationerna dess värde. Det 
symboliska kapitalet som inte är ett kapital i sig utan kan inbegripa samtliga 
kapitalformer har därmed synliggjorts i denna studie; det ideella arbetet har 
tillskrivits ett gemensamt värde av individer som befinner sig inom samma 
sociala rum.  
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6.3. Det ideella arbetets status och roll i samhället  
“Egentligen ska det ju ligga på staten men i sådana här lägen tenderar staten 
och kommuner att luta sig tillbaka”. Citatet som kommer från en av de 
anställda knyter an till rollen som handlar om att få driva opinion i samhället. 
Att utbilda samhällets medborgare är en aspekt som blir märkbar genom att 
det inom de ideella organisationerna finns en spridning av individer  med 
olika bakgrunder, åldrar och yrken som återfinns inom olika branscher. En 
viktig del utgörs av resonemangen att det ideella arbetet bör vara något som 
delvis bygger på individers frivillighet. Det som uppkommer under flera 
intervjuer är att då det finns de som har det sämre än de själva handlar deras 
engagemang om att det faktiskt är något som de kan göra. Detta knyter an till 
Dahrendorfs (1973) kanförväntningar då det ideella arbetet inte är ett måste 
samtidigt som det finns ett behov av det i samhället. Vad som vidare 
framkommer i denna studie är att flera respondenter upplever att deras ideella 
engagemang ger dem så pass mycket tillbaka att det ändå blivit till ett sorts 
“måste” för dem att fortsätta. De ideella från Kvinnojouren uttrycker sig med 
orden “plikt” och “ansvar” och studien har därför kunnat visa på Dahrendorfs 
(1973) pliktförväntningar.  För dessa ideella har deras ideella engagemang 
blivit till detta måste och denna plikt då de berättar att de känner sig 
privilegierade som haft fördelen att som vit kvinna växa upp i västvärlden 
och därmed med bättre förutsättningar jämfört med många andra i samhället.  

Vad respondenterna beskriver handlar om hur motiv och förväntningar på det 
ideella arbetet relaterar till ideella organisationers status och roll i samhället. 
Flera respondenter för fram hur denna status både kan verka som bidragande 
faktor till att individer börjar engagera sig ideellt men också bidra till att de 
stannar kvar. En viktig fråga som belyst detta berör det ideella arbetets kärna 
i form av vilka anledningar det finns till att vara just en ideell organisation. 
Betydelsen att vara en ideell organisation och varför det ideella arbetet är 
viktigt blir i enlighet med respondenternas utsagor till en spegling. Detta i 
form av att uppmärksamma och ta ansvar för de individer och grupper som 
samhället inte uppmärksammar. Det anses vara grundmotivet till varför 
individer engagerar sig och därmed en förutsättning för att en specifik individ 
ska tillåtas engagera sig i organisationen. För samtliga respondenter i denna 
studie har det verkat både som ett motiv och en förväntning att få vara en del 
av denna roll.   

6.3.1. En förändrad status och roll? 
De svårigheter som framkommer inom det ideella arbetet berör den ekonomiska 
aspekten så som det ständigt pågående arbetet med att söka finansiärer och 
samhällets alltmer privatiserade och professionliserade struktur. I studiens 
inledande skede gjordes ett medvetet val att redogöra för tidigare forskning 
(Johansson, 2001, 2005; Wijkström & Lundström, 2002; Lundström, 2004; 
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Wijkström, Einarsson & Larsson, 2004; Lindgren, 2001) som belyser detta. 
Valet motiverades med ambitionen att ge läsaren en bild av den kontext som 
såväl de anställda som ideella är en del utav. Vi var däremot inte medvetna om 
vilken framträdande position studiens respondenter skulle tillge den i sina 
intervjusvar.  

Det är en förändring där man har förlitat sig på de ideella krafterna istället för att de är 
drivkrafterna till förändring (Sa 1).  

Studiens tidigare forskning (Johansson, 2001, 2005; Wijkström & Lundström, 
2002; Lundström, 2004; Wijkström, Einarsson & Larsson, 2004; Lindgren, 
2001) beskriver ekonomin som en ständig kamp för de ideella organisationernas 
överlevnad samtidigt som de blir alltmer professionaliserade med tilltagande 
avtal och uppdrag. Det går hand i hand med respondenternas beskrivningar av 
hur de ser på de ideella organisationernas framtid som upplevs “tudelad”. Vem 
bär ansvaret och på vilka/vems villkor? Denna fråga grundar sig på den roll som 
“röst” för utsatta individer och grupper ideella organisationer tilldelats. Det förs 
också fram att det finns ett ökat intresse för ideella organisationer där samarbetet 
mellan den offentliga och ideella sektorn ökat. Det borde vara ett positiv tecken 
på att arbetet styrs i rätt riktning. Vad som dock framkommer i respondenternas 
utsagor är att det lett till att avtalen blivit alltmer “villkorade” och att det finns 
en oro för att de håller på att förlora sin självständiga aktörsposition.  

Självständigheten har belysts som väsentlig både på ett organisatoriskt plan vad 
gäller möjligheten att sprida opinion men också på ett personligt plan. Flera 
respondenter lyfter fram  glädjen över att vara delaktig och själv kunna påverka 
arbetet. Den professionalisering som äger rum framkommer i flera intervjuer 
med de anställda som beskriver hur de upplever att de mer och mer kommer 
tvingas gå ifrån organisationens grundprinciper för att istället möta kommunens 
riktlinjer för hur arbetet bör utföras. I linje med tidigare forskning (Wijkström & 
Lundström, 2002; Wijkström, Einarsson & Larsson, 2004; Lindgren, 2001) för 
de anställda från Stadsmissionen fram att det tillkommit nya begrepp så som 
kunder istället för stödsökande. Ytterligare redogörs det för kompetensens 
betydelse där större tyngd börjat läggas vid att individen ska ha relevant 
utbildning. Det blir en gränsdragning i form av att å ena sidan vilja arbeta 
självständigt och å andra sidan vara beroende av exempelvis kommunen för att 
kunna få ytterligare uppdrag och bidrag. Vidare hör det samman med 
möjligheten att förhålla sig kritisk och driva opinion vilket följande citatutdrag 
visar: “[...] även om vi idag känner att vi kan kritisera och påpeka brister i 
samhällsfunktionerna så sitter vi ändå i slutändan och är beroende [...]”. I 
framtiden tror därför de respondenter som är anställda att det kommer bli svårare 
att avgöra vad som bör ligga på det offentliga respektive ideella bordet.  
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6.3.2. Ideellt engagemang som en god merit? 
Att individens kapital antingen är ärvt eller förvärvat hör samman med 
intervjufrågan om det ideella engagemanget påverkar individers framtidsutsikter 
och därmed vad deras ideella uppdrag kan leda till. Det som framkommer är att 
den kunskap och erfarenhet som fås kan bidra till att individen ges möjlighet att 
klättra uppåt inom organisationen eller att det banar väg för individens karriär 
utanför organisationen. Det ideella engagemanget kan därmed bli till en bro som 
länkar samman individens intresse med en ökad möjlighet till olika 
förvärvsarbeten. Detta framhålls av flera respondenter där de anställda från 
Stadsmissionen för fram att om de inte hade haft praktik där hade de nog inte 
blivit anställda lika lätt. I Kvinnojouren ses liknande resonemang då de anställda 
före sin anställning engagerat sig ideellt vilket varit en merit. Även de ideella 
tror att ideella uppdrag definitivt kan vara något som sticker ut på individers CV. 
En av respondenterna berättar både om sin nyligen gjorda arbetsintervju och om 
den uppskattning hon fått tidigare av sin chef. Vad som samtidigt framkommer 
är att det nog beror på vilken tjänst det handlar om och vilken status ideellt 
arbete har inom den. Det kan vidare kopplas till Bourdieus (1999) begrepp 
habitus som handlar om hur individen beroende av sin omgivning uppfattar, 
tänker och handlar och därmed hur ett visst fenomen definieras och värdesätts. 
På ett samhälleligt plan är en reflektion att då habitus är med och styr individens 
framtida beteende kan det ideella arbetets status på detta sätt vara vägledande för 
vilken smak respektive avsmak individens får inför olika livsval. Om ett ideellt 
uppdrag visar sig ha hög status inom ett visst yrke kan utfallet möjligen vara att 
den individ som strävar efter det yrket får mer smak inför att ta på sig ett ideellt 
uppdrag meritmässigt. En merit som ska visa arbetsgivaren vilken typ av kapital 
individen besitter eller förvärvat. På detta sätt handlar det också om hur ideellt 
engagemang speglas i samhället och på arbetsmarknaden men också av enskilda 
arbetsgivare.  

Tidigare forskning (Penner, 2002; Wuthnow, 1991; Casey, 2014; Von Essen, 
2008; Rubin, 2000) om ideellt arbete har belyst detta som ett egoistiskt motiv 
där det ideella engagemanget är ett verktyg för individen att nå dit denne vill. 
Vidare tar den upp en förändring där individer utför kortare punktinsatser i 
ideella organisationer än att de är aktiva under en längre tid. Det blir applicerbart 
även i denna studie. Även om denna aspekt inte ligger i framkant angående 
varför respondenterna engagerar sig finns det en medvetenhet att det i flera 
andra sammanhang kan vara en god merit. Att det i vissa fall kan vara ett motiv 
eller en förväntning hos andra ideellt engagerade förs däremot fram av flera 
respondenter. En reflektion vi har angående detta är att de individer som 
medvetet väljer att engagera sig under en kortare tid för att det ska kunna gynna 
dem meritmässigt inte finner samma mening med det ideella arbetet. Altruismen 
som studiens respondenter värderar högt tillskrivs alltså nog inte samma värde.  
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6.4. En balansgång mellan egoism och altruism 
Det som studien uppmärksammat och fått ta ställning till är den skiljelinje 
mellan huruvida individens ideella engagemang grundar sig på altruistiska eller 
egoistiska motiv. Denna skiljelinje har framkommit som en sorts balansgång 
mellan att å ena sidan göra någonting för någon annan och å andra sidan få 
någonting tillbaka. Detta är något som flera respondenter påtalar där en viktig 
slutsats handlar om att det många gånger är svårt att avgöra var gränsen går och 
hur det säkert går att veta vilken sida som väger tyngst.  

Kopplat till ideella organisationers status lyfts vidare den status som ett ideellt 
engagemang kan innebära fram som ett egoistiskt motiv. Cooley (1967) talar om 
status i gruppen som en funktion som ger upphov till individens olika roller. 
Även behovet av uppskattning som Maslow (2014) redogör för är en del av 
denna process då status är beroende av individers sociala interaktion. I studien 
har detta framkommit i form av att individer som engagerar sig ideellt både kan 
ha ett motiv eller en förväntning på att de genom engagemanget ska framstå som 
en god människa; “stereotypen god”. 

Till detta resonemang hör även utsagorna om samhällsutvecklingens alltmer 
privatiserade kultur där vinster i välfärden men också i ideella sektorn kommit 
att bli allt vanligare. Då flera respondenter påtalar vikten av att ha engagerade 
anställda och ideella som vet varför de är där och vad de vill få ut av sitt 
engagemang har de i samma veva fört fram att det i grund och botten ska grunda 
sig på altruistiska motiv. Refererat till föregående avsnitt om det ideella arbetets 
roll och status i samhället ställer vi, i enlighet med flera respondenter och 
tidigare forskning (Penner, 2002; Johansson, 2005; Lundström, 2004), oss 
frågan om det altruistiska med tiden kommer att förloras? Då det som 
uppkommer handlar om att den samhällsutveckling som idag är synbar står för 
ett annat tänk och handlingssätt, innebär detta att det handlar om en förändring 
där individen kommer spegla sig själv i andra speglar än tidigare. Speglar som i 
detta resonemang utgörs av nya riktlinjer för hur respondenterna ska arbeta som 
de egentligen inte vill speglas av. Då majoriteten av respondenterna inte förlikar 
sig med dessa speglar, uppger de att de skulle överväga att sluta i organisationen 
och istället söka sig till ett socialt rum där de blir speglade som de individer de 
är. Ett socialt rum där det ideella arbetet innehar den självständiga kärna 
respondenterna poängterat vikten av.  

Om ideella sektorn skulle förändras och bli alltmer styrd och kontrollerad eller 
privatiserad har flera fört fram att verksamheterna riskerar att få svårigheter med 
att nå ut till individer och få de ideella att stanna kvar. Att frivilligheten och det 
altruistiska motivet att vilja hjälpa någon annan inte längre skulle få samma 
plats om verksamheten skulle bedrivas utifrån ett vinstintresse har påtalats i flera 
intervjuer. En av respondenterna har beskrivit det som att när vinster i välfärden 
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är möjligt “blomstrar” egoismen. I enlighet med Bourdieus (1999) teori om 
kapital blir det en efterfrågan på andra kapitalkombinationer där kompetens och 
utbildning verkar väga tyngre än “medmänniskoidealet” och den frivillighet som 
enligt flera respondenter är det som bör styra verksamheten. I sin tur kan det ge 
upphov till att det blir en skillnad i vilka som engagerar sig och inte. Närmare 
bestämt; vilka som ges möjligheten respektive inte ges möjligheten att engagera 
sig. Till detta hör även Dahrendorfs (1973) kanförväntningar som i ett sådant 
läge alltmer skulle gå förlorade i definitionen av ideellt arbete.   

Det är således detta som står för de fördelar respektive “nackdelar” och 
svårigheter som respondenterna i denna studie fört fram angående att vara en 
ideell organisation. Om vi vidare reflekterar kring begreppet status och vilken 
roll ideella organisationer spelar i samhället, inverkar den på vad som får 
individen att engagera sig ideellt (motiv) men också vad individen förväntar sig 
att få tillbaka i sitt ideella engagemang (förväntningar). Samtidigt är det omvänt; 
de motiv och förväntningar som ideellt engagerade individer har inverkar på 
ideella organisationers status och roll. På detta sätt befinner sig ideella sektorn i 
ett sorts stadie mellan att antingen vara en självständig aktör; professionaliserad, 
kontrollerad och styrd eller; privat aktör. Ett stadie som består av dessa olika 
speglar som på olika sätt vill återspegla vad det ideella arbetet är och bör vara.  

6.5. Metoddiskussion  
Syftet med studien som bedrivits har varit att bidra till ökad kunskap om vad det 
innebär att arbeta i en ideell organisation. I efterhand är vi nöjda över den rika 
empiriska data vi kunnat presentera. Då vi hade ett intresse att undersöka vilken 
syn anställda och ideella har på ideellt arbete samt varför individer engagerar sig 
i ideella organisationer befann vi oss redan i ett inledande skede i ett socialt och 
subjektivt spektrum. Denna subjektivitet präglades av en nyfikenhet att tolka 
och förstå individers uppfattningar och konstruktioner av fenomenet ideellt 
arbete.  

Vi vill poängtera att vi i denna studie inte gjort några anspråk på att lyfta fram en 
absolut sanning som ska vara generaliserbar på alla individer som engagerar sig 
ideellt. Individens åsikter och känslor kan inte ses som statiska (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Snarare är de föränderliga över tid. I och med detta vill vi 
belysa att de tolkningar vi gjort är våra tolkningar som inte nödvändigtvis 
inbegriper alla tänkbara tolkningar. I kvalitativa studier finns det alltid 
tolkningar som undersökaren inte tänkt på eller medvetet valt att utelämna. De 
handlar således om att återge olika bilder av ett och samma fenomen. På detta 
sätt har ambitionen inte varit att ge den mest sanna bilden utan en bild som 
enligt oss ligger närmast det ideella arbetets kärna. Den noggrannhet som vi 
kunnat redogöra för och som vi anser genomsyrat metoden och de val vi gjort 
har därmed verkat som viktigt bidrag till studiens tillförlitlighet.  
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Då vi landade inom denna intepretativistiska vetenskapssyn och 
konstruktionistiska ontologiska ståndpunkt föll det sig naturligt att tillämpa 
intervju som metod. För att kunna nå denna förståelse valde vi att rikta in oss på 
ett färre antal individer och utgå från den kvalitativa metoden. Om vi istället 
hade använt en kvantitativ metod med enkäter skulle det kunna möjliggjort för 
informanten att ge en förskönad bild och det är inte heller säkert att informanten 
skulle tagit sig samma tid att reflektera och besvara våra frågor. Därför betraktar 
vi valet av en kvalitativ metod som en styrka i vår studie.  
  
Patton (2002) redogör för att vid intervju som metod bör stor vikt åläggas 
noggrannhet och försiktighet. För att få till stånd en intervjuteknik av god 
kvalitet krävs noga förberedelser men också övning och erfarenhet. Detta gäller 
såväl hur frågorna formuleras och ställs av olika intervjuare men också huruvida 
respondenten riskerar att påverkas av mer känsliga och personliga frågor. Vi har 
tillägnat detta stor medvetenhet där vi tillsammans formulerat en intervjuguide 
och noga reflekterat kring hur vi på bästa sätt bör upprepa det som respondenten 
sagt, både för att undvika misstolkningar och stärka vår trovärdighet. För att inte 
respondenten ska känna sig obekväm i en eventuell ovan intervjusituation har vi 
också haft en strävan att efterlikna ett samtal där vi kunnat föra en mer öppen 
diskussion med respondenten. Trots noga förberedelser är detta något som vi i 
efterhand har fått en ökad förståelse för där vår roll som intervjuare varit en 
utveckling över tid. Inom denna relativt korta tidsperiod har vi fått erfara både 
hur intervjufrågor inte alltid kunnat ställas i den ordningsföljd vi från början 
planerat men också att det stundtals blev nödvändigt att omformulera vissa 
frågor för att respondenten skulle uppfatta dem korrekt.  

Att vi inte genomfört intervjuerna tillsammans kan både betraktas som en styrka 
och svaghet. För att öka studiens reliabilitet hade vi exempelvis kunnat 
genomföra samtliga intervjuer tillsammans där den ena skulle kunnat 
uppmärksamma eventuella aspekter som den andra inte lagt märke till samt att 
vi hade kunnat hjälpts åt att ställa följdfrågor. På det sättet hade även riskerna 
för att frågorna ställts på olika sätt minimerats. Å andra sidan har studiens 
reliabilitet ökat genom att vi tagit del av varandras insamlade empiri och 
tillsammans bearbetat och tolkat data.  

Vidare har studiens induktiva ansats kommit att spela en betydande roll för 
genomförandet av studien. Valet att följa “upptäcktens väg” där vi inte utgick 
från en på förhand bestämd hypotes grundade sig på att vi ville få en förståelse 
för våra respondenters utsagor innan vi valde lämpliga teorier. Genom att vi 
hållit oss borta från teoretiska begrepp och termer på detta sätt har det inneburit 
att intervjuerna inte förts i ljuset av dessa. Istället har data setts som rådata som 
vi i efterhand anser gett upphov till att vår nyfikenhet under intervjuerna där vi 
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gått in för att lära och förstå. En nyfikenhet som därefter också varit närvarande 
i bearbetningen och analysen. 

6.6. Avslutande diskussion  
Efter denna genomgång av vad studien visat kommer vi nu ytterligare belysa 
studiens relation till ett bredare samhällsperspektiv. Utifrån vår insamlade empiri 
har vi inte kunnat driva någon tes gällande skillnader mellan de anställda och 
ideella. Studien har  i motsatt riktning visat på likheterna dem emellan. Det som 
studien visar på är hur motiven och förväntningarna som ideellt engagerade 
individer har både påverkas av och inverkar på uppfattningen om vilken roll 
ideellt arbete spelar i samhället. Det är detta som utgör studiens sociologiska 
bidrag där vi kunnat redogöra för den komplexitet som handlar om hur det 
omgivande samhället inverkar på ideellt arbete som fenomen och därmed dess 
inverkan på vilka motiv och förväntningar ideellt engagerade individer har. 
Studien har således lyckats lyfta ett sociologiskt sammanhang i form av att visa 
på det samspel som råder mellan samhällets olika aktörer.  

Det som uppkommit är det finns en ömsesidig förväntan på vad individen vill 
bidra med och samtidigt vad denne vill ha tillbaka. I grund och botten handlar 
det om en önskan att övriga samhället ska arbeta för de individer och grupper 
som hamnar utanför. Då studien kunnat redogöra för den ekonomiska aspekten 
gällande det förändringsparadigm ideella sektorn befinner visar den på hur 
denna roll riskerar att ersättas med en annan. Det är vad vi lyft fram som 
balansgången mellan egoism och altruism. Det är även det som blir utmärkande 
för ideella organisationer där de måste få  bibehålla sin roll som opinionsbildare. 
Istället för att försöka styra och kontrollera ideella organisationer bör 
huvudfokus ligga på det samarbete som handlar om att uppmärksamma 
samhället om kommande fel och brister. Samhället är i ständig förändring och 
det kommer alltid att finnas utanförskap och utsatthet i samhället och därmed ett 
behov av fristående aktörer som verkar för inkludering och integration. Vad 
studien i huvudsak därmed påvisar är att det handlar om att verka som en länk 
som i sin tur blir till en typ av gemenskap över klyftor och gränser.  

Efter genomgången av denna studie ställer vi oss frågan om den meningsfullhet 
som det ideella engagemanget visat sig handla om går mot att alltmer drivas av 
egoistiska krafter. Om även den ideella sektorn går mot att bli privatiserad och 
vinstinriktad hur kommer detta inverka på det ideella arbetets status? Innebär en 
förändring inom humanitärt ideellt arbete en professionalisering som leder till 
ett ökat samhällsansvar eller är det en förändring understödd av en strävan efter 
egen vinning?  
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6.7. Slutsatser  
Angående studiens första frågeställning som handlar om vilka motiv och 
förväntningar det finns till att individer engagerar sig i ideella organisationer 
visar studien på inverkan från det ideella arbetets status i samhället. Denna fråga 
besvaras i form av en balansgång mellan egoistiska och altruistiska motiv och 
förväntningar där den ideellt engagerade individen har en ömsesidig förväntan 
att ge någonting men också få någonting tillbaka. Det är detta som gör att 
motiven och förväntningarna många gånger går hand i hand där de 
samhällsförändringar som syns bidrar till att ideellt engagemang alltmer 
motiveras och förväntas verka som en god merit karriärmässigt. Studiens 
främsta bidrag redogör för att motiven handlar om att hjälpa någon annan men 
också att den ideellt engagerade individen själv mår bra av att hjälpa någon 
annan, vilket framkommer som ett motiv men framförallt som en förväntan. Att 
befinna sig i ett socialt rum där lika värderingar speglas är därför ett ledande 
motiv till varför individen väljer att engagera sig i en viss ideell organisation, för 
att på detta sätt lyfta fram sitt ideologiska jag. En känsla av gemenskap som med 
tiden övergår till att vara en förväntan.  

Studiens andra frågeställning som handlar om vilka uppfattningar individer i 
ideella organisationer har om vad ideellt arbete innebär i samhället besvaras i 
form av att verka som en aktör som lyfter fram och tillgodoser de behov som 
övriga samhället inte tar på allvar. Att verka för en gemenskap över klyftor och 
gränser i samhället.  

6.8. Förslag på vidare forskning 
De tankar som väckts i anknytning till denna studies bidrag handlar 
fortsättningsvis om ideella organisationers framtid. Att fortsätta undersöka hur 
rollen förändras och hur detta inverkar på ideella organisationers anställda och 
ideella har uppkommit som viktiga milstolpar. Detta för att se närmare på 
huruvida samhället har en gemenskap över klyftor och gränser eller inte. En 
annan aspekt som lyfts fram av respondenterna handlar om att det finns lite 
uppföljningar kring varför de ideella slutar att engagera sig. Då denna studie ger 
en bild av vilka motiv och förväntningar ideellt engagerade individer har, skulle 
det därför vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan detta 
och varför de ideellt engagerade slutar eller  vilka andra faktorer som är med och 
inverkar.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide Anställd Ideell

Bakgrundsfrågor Namn, ålder, yrke och utbildning X X

Hur länge har du arbetat ideellt? Inom vilket 
område/områden? Vad gör du?

X X

Hur kommer det sig att du började arbeta ideellt? 
Hur rekryterades du?

X X

Har du jobbat ideellt tidigare? Var och med vad? X X

Är du frivilligt aktiv i någon annan organisation, 
vilken/vilka?

X X

Om organisationen Av vilken anledning startade organisationen? X

Vad gör organisationen? Har detta förändrats över 
tid?

X X

Vilka arbetar i organisationen? X

Vilken kompetens/bakgrund har de? X

Hur rekryteras anställda och ideella? X

Efterfrågar ni någon särskild kompetens? X

Hur mycket av det som görs är ideellt arbete? X

Utifrån det arbete ni gör, vilka fördelar/nackdelar 
anser du att det finns med att vara just en ideell 
organisation? Svårigheter?

X X

Ideellt arbete som 
fenomen

Vad är din definition av ideellt arbete? X X

Vad är det för skillnad mellan att förvärvsarbeta 
och ideellt arbete enligt dig?

X X

Vilken roll anser du att ideella organisationer har i 
samhället? Tror du den har förändrats över tid?

X X

Skulle denna organisation kunna bedrivas som ett 
företag eller finns det något syfte med att det är en 
ideell organisation? Vilken funktion/roll fyller den?

X X

Har det betydelse att det är både ideella och 
anställda i organisationen?

X X



Vilken roll tror du att ideella organisationer 
kommer att få i framtiden? Varför? 

X X

Motiv till 
engagemang

Trivs du inom organisationen? X X

Finns det särskilda värderingar inom 
organisationen som är viktiga för dig?

X X

Förväntar du dig att få något tillbaka för ditt 
engagemang? Har dessa förändrats över tid?

X X

Har dina förväntningar överensstämt med vad ditt 
arbete faktiskt innebär? 

X X

Vad känner du att du får ut av att engagera dig? X X

Är det någon i din närhet som engagerar sig 
ideellt? Har detta påverkat dig?

X X

Varför tror du människor engagerar sig ideellt? X X

Vad skulle du säga är det bästa/sämsta med att vara 
engagerad?

X X

Varför tror du att andra engagerar sig i just denna 
organisation?

X X

Hur tror du att din omgivning/samhället påverkas 
av ditt engagemang?

X X

Har ditt engagemang förändrats över tid? X X

Hur tror du människor utanför organisationen ser 
på dig som engagerad?

X X

Känner du att du har någon nytta i livet av att du 
engagerar dig? Påverkas framtidsutsikter?

X X

Finns det specifika händelser i ditt liv som har 
gjort att du engagerar dig?

X X

Tror du att ditt engagemang påverkat/förändrat dig 
som person?

X X

Skulle du rekommendera andra att engagera sig? X X

Vad skulle få dig att sluta engagera dig? X X


