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SAMMANFATTNING 

Engagemang i oavlönat ideellt arbete är ett globalt fenomen som historiskt sett skiljer sig åt mellan 

länder, både när det gäller hur engagemanget ser ut och hur många som engagerar sig. Sverige har 

länge haft en stark civil sektor, och tillgången på ideella har stor betydelse för många organisationers 

överlevnad – såväl nationella som internationella. Samtidigt talas det ofta om att det har blivit 

svårare och svårare att få tag på ideella, men är det verkligen så? I Sverige visar undersökningar att 

andelen som gör ideella insatser är stabil och att det till och med går att se positiva trender.  

Så varför är den allmänna uppfattningen att det är svårare att få tag på ideella? En möjlig förklaring 

kan vara den trend som syns i både den svenska och internationella forskningen, nämligen att 

människor är ideella på ett annat sätt numera. Tidigare var människor ofta engagerade i samma 

organisation under en längre tid. Nu gör de snarare gör kortare inhopp som ideella, till exempel som 

volontär i flera insatser drivna av olika organisationer. 

Den här trenden kommer att påverka hur vi människor organiserar vårt samhälleliga engagemang i 

framtiden. När lika många vill göra ideella uppdrag men på ett annat sätt, behöver vi även ändra 

organiseringen av det ideella arbetet – en förändring som redan har börjat.  

Därför har den här studien undersökt hur det ideella arbetet organiseras i projekt som har fått 

pengar från Arvsfonden under perioden 2016 till 2019. Resultatet baseras på  

 enkätsvar från 181 projekt 

 ansökningar och rapporteringar från 20 projekt 

 besök hos och intervjuer med projektledning och ideella i 4 projekt. 

Studiens resultat visar att hur man definierar och benämner de ideella verkar ha betydelse för vilka 

som är de ideella i ett visst projekt. Vilka de ideella är verkar också ha att göra med hur man är ideell. 

Olika typer av ideellt arbete görs av olika människor, som har skilda motiv och verkar på olika arenor. 

Det ideella arbetet betyder därmed olika saker för olika organisationer och människor. De ideella 

personernas arbetsuppgifter i projekten är lika skilda och varierade som projekten i sig. Personerna 

är också engagerade i olika grad: vissa är endast med i enskilda punktinsatser, medan andra ”gör allt” 

i projektet. De ideella uppdragen kan göras i sociala organisationer och idrottsorganisationer inom 

den civila sektorn, men även som en del av någons ordinarie tjänst inom offentlig eller privat sektor. 

Dessa skillnader mellan ideella har betydelse för exempelvis vilken utbildning de behöver, vad de 

önskar för uppskattning och hur de bör rekryteras. Organisationer kan till exempel använda olika 

strategier för rekrytering beroende på vilka de vill rekrytera och vilka uppgifter de ideella ska utföra. 

Vilka de ideella är har också betydelse för hur det ideella arbetet bör organiseras.  

I den här rapporten diskuteras hur organiseringen av ideella påverkas av relationen mellan anställda 

och ideella i en organisation, olika typer av organisationer och olika former av ideella. I slutet av 

rapporten presenteras också en modell för hur ideellt arbete skulle kunna organiseras för att bli mer 

hållbart. Modellen innebär i korthet att projekt eller organisationer samverkar i organiseringen av 

ideellt arbete.  

Hur projekt organiserar ideellt arbete har stor betydelse för vilka spår projekten lämnar hos olika 

målgrupper, däribland de ideella själva. Det påverkar också projektens överlevnad. Arvsfonden kan 

hjälpa organisationer att planera sitt arbete genom att efterfråga tydligare beskrivningar och tankar 

om organiseringen av ideellt arbete. Det kan i sin tur öka möjligheterna för projekten att överleva 

även efter projekttidens slut. 
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Inledning 

Engagemang i oavlönat ideellt arbete1 är ett globalt fenomen som historiskt sett skiljer sig åt mellan 

länder, både när det gäller hur engagemanget ser ut och hur många som engagerar sig. I Sverige har 

vi länge haft en stark civil sektor2. Vår största kategori av ideellt engagemang återfinns inom idrotten, 

vilket även gäller för många andra länder. Tillgången på ideella har dock stor betydelse för många 

organisationers överlevnad, både i och utanför idrotten. Det vittnar såväl svensk som internationell 

forskning om (Schlesinger m.fl., 2015; Randle m.fl., 2013).  

Samtidigt talas det ofta om att det har blivit svårare och svårare att få tag på ideella, men är det 

sant? I Sverige visar undersökningar att andelen som gör ideella insatser har legat stabilt på runt 

50 procent av befolkningen mellan 1992 och 2014 (von Essen m.fl., 2015). Även i Volontärbyråns3 

senaste årsrapporter syns positiva trender, som att över 40 procent av respondenterna har 

engagerat sig för första gången och att 94 procent vill engagera sig även i framtiden (Volontärbyrån, 

2018, 2019). Kan det vara så att det inte är ett ökande problem att få tag på ideella, utan att det alltid 

har setts som en utmaning att få tag på tillräckligt många ideella (Østerlund, 2013)? 

Så varför är den allmänna uppfattningen att det är svårare att få tag på ideella nu för tiden? En 

förklaring kan vara den trend som syns i både den svenska och den internationella forskningen, 

nämligen att människor är engagerade på ett annat sätt numera. Tidigare var det vanligt att vara 

medlem eller engagerad i samma organisation (i Sverige ofta en folkrörelse) under en längre tid, 

kanske hela livet. Nu gör många i stället kortare inhopp genom att exempelvis arbeta som volontär i 

flera insatser, drivna av olika organisationer (se t.ex. Wijkström, 2012).  

Denna trend medförde att det civila samhället gick från att vara en röst i samhället till att bli 

serviceproducenter. Därmed ändrades även finansieringen – från organisationsbidrag till mer styrda 

projektbidrag, eller ersättning för en genomförd insats (Wijkström, 2012). Det nya sättet att 

engagera sig på har också förändrat hur vi benämner våra ideella. Tidigare kallades de medlemmar, 

men numera benämns de som kunder, givare och volontärer (Einarsson & Hvenmark, 2012).  

Även internationellt ökar de mer flexibla och korta ideella inhoppen. Det beror delvis på mer 

inbokade liv hos de människor som vill hjälpa till, men också på exempelvis globala kriser, såsom 

stora immigrantströmmar och naturkatastrofer (Dunn m.fl., 2015; Schlesinger m.fl., 2013). 

Organisationer efterfrågar och förlitar sig också mer på stora grupper av volontärer till stora 

evenemang. Det gäller till exempel arrangemang som sommar‐OS, som kan engagera 70 000 

volontärer (Costa m.fl., 2006).  

Ideella organisationer har också professionaliserats i hög grad och blivit mer lika företag i sitt sätt att 

styras (se t.ex. Svensson, 2019). De saknar dock oftast de större ekonomiska ramarna som en sådan 

styrning kräver. Dessutom är de ideella fortfarande viktiga för att organisationerna ska fungera, vilket 

till viss del har förändrat förväntningarna och uppgifterna för de ideella (Cuskelly m.fl., 2006; 

                                                            
1 Det finns många olika benämningar på ideellt arbete, såsom volontärer, frivilliga etc. I denna rapport används 
ideellt arbete som paraplybegrepp, men de olika benämningarna kommer även lyftas och diskuteras. 
2 Det finns också många olika benämningar för ideella organisationer, såsom frivilligorganisationer, det civila 
samhället, den civila sektorn, idéburna organisationer och så vidare. I denna rapport används benämningen 
ideella organisationer. 
3 Volontärbyrån är en ideell organisation som sedan 2002 förmedlar ideella uppdrag samt utbildar och stödjer 
föreningar i frågor om ideellt engagemang. 
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Schlesinger m.fl., 2013; Ibsen m.fl., 2019). Ett annat tecken på den ökade professionaliseringen är att 

fler organisationer lägger mer resurser på att bygga upp sitt varumärke, för att kunna konkurrera om 

volontärer (Randle m.fl., 2013).  

Dessa förändringar i Sverige och internationellt påverkar hur vi organiserar vårt samhälleliga 

engagemang, både nu och i framtiden. När lika många människor vill göra ideella uppdrag men på ett 

annat sätt, behöver vi även ändra organiseringen av det ideella arbetet – en förändring som vi redan 

har börjat göra. Därför undersöker den här studien hur det ideella arbetet organiseras i projekt. 

Projekten är ett urval av de projekt som fick pengar från Arvsfonden under perioden 2016 till 2019. 

Om ideellt arbete 

I en studie om hur ideellt arbete organiseras är det nödvändigt att först redogöra för vad ideellt 

arbete är och hur det definieras. Det är också viktigt att se närmare på vilka som engagerar sig som 

ideella, vilka motiv de har och vilken betydelse det ideella arbetet har – både för de ideella själva, 

men också för organisationerna och målgrupperna de möter. 

Vad är ideellt arbete?  

Det är svårt att formulera en entydig definition av vad ideellt arbete är. Flera forskare säger att en 

sådan definition inte finns (se t.ex. Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2013; von Essen m.fl., 2015; 

Petriwskyj & Warburton, 2007). De flesta är dock eniga om att ideellt arbete är något som utförs på 

frivillig grund, antingen utan ersättning eller mot en symbolisk ersättning (von Essen m.fl., 2015). Ett 

alternativ till symbolisk ersättning är att arbetet inte främst görs för att tjäna pengar (Petriwskyj & 

Warburton, 2007). 

Något som forskarna däremot är oeniga om är huruvida det ideella arbetet måste genomföras inom 

en organiserad verksamhet, exempelvis en ideell organisation. Det skiljs på vad som kan kallas för 

formellt och informellt ideellt arbete (Petriwskyj & Warburton, 2007), alternativt ideella insatser och 

informellt omsorgsgivande (Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2013).  

 Det formella ideella arbetet är det som genomförs inom ramen för en organisation, i eller 

utanför det civila samhället.  

 Det informella ideella arbetet är det som genomförs individuellt, alltså inte organiserat.  

Till exempel är det formellt ideellt arbete att göra insatser för en miljöorganisation, medan det är 

informellt ideellt arbete att plogga4 varje gång du är ute och springer. Ett annat exempel: om du lagar 

mat på ett härbärge som drivs av en organisation så ses det som formellt ideellt arbete, medan det 

klassas som informellt om du åker hem till din grannes sjuka faster och lagar mat.  

Det diskuteras också om det ideella engagemanget måste ske i en ideell organisation eller om det 

kan ske i en annan organisation. I Sverige finns det en stabil svensk tradition att människor i 

offentliga organisationer, inte minst kommunala, gör ideella insatser. Men det finns även en del 

företag som har så kallade företagsvolontärprogram, där personer gör ideella insatser inom ramen 

för sin anställning (von Essen, 2015). 

                                                            
4 Plogga = att plocka skräp samtidigt som man joggar. För mer information: https://plogga.se/ 
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Vilka är de ideella? 

Det är inte bara svårt att definiera ideellt arbete, utan även de ideella och vilka de är. Det gäller 

särskilt om man använder sig av en bred definition, eftersom den omfattar de flesta. Den här studien 

fokuserar på hur ideellt arbete organiseras, och därför går det att specificera de ideella något mer, 

men de kan skilja sig åt en hel del här också. Ideella kan ses som extremt heterogena som hel grupp, 

men relativt homogena inom specifika grupper (Bussel & Forbes, 2002). 

Forskning tyder på att personer med högre utbildning utför ideellt arbete i högre utsträckning, och 

särskilt kvinnor (Bussel & Forbes, 2002; von Essen m.fl., 2015; Volontärbyrån, 2018). De senaste två 

större undersökningarna om ideellt arbete i Sverige visade också att ideella i högre utsträckning är 

sysselsatta med arbete eller studier, har familj och är svenskfödda (se t.ex. von Essen m.fl., 2015). 

Något fler kvinnor än män är ideella, generellt sett (Bussel & Forbes, 2002; Volontärbyrån, 2018). Det 

är dock stora skillnader på vad kvinnors och mäns ideella arbete består av: 

 fler kvinnor är engagerade i humanitärt volontärarbete (Volontärbyrån, 2018; Randle m.fl., 

2013) 

 fler män är engagerade inom politik och idrott (Bussel & Forbes, 2002; Randle m.fl., 2013, 

Wicker, 2017). 

Ideellt arbete verkar också gå i arv från föräldrar till barn i någon mån (Bussel & Forbes, 2002; von 

Essen m.fl., 2015). Den tendensen tycks dock ha avtagit lite i den senaste svenska undersökningen 

(von Essen m.fl., 2015). Vidare kan ett tidigare engagemang bidra till att man engagerar sig igen 

(Fröding m.fl., 2013). Det finns till exempel personer som har deltagit i verksamheter som barn, för 

att senare komma tillbaka och göra ideella insatser (Bussel & Forbes, 2002; Fredriksson m.fl., 2015).  

Det finns också samband mellan vilka de ideella är och hur deras ideella engagemang ser ut:  

 Personer med utländsk bakgrund utför mer informellt ideellt arbete än formellt (Petriwskyj & 

Warburton, 2007).  

 Kortvariga inhopp är vanliga hos välutbildade medelålders kvinnor (Hyde m.fl., 2014).  

Varför är man ideell? 

Varför människor väljer att arbeta ideellt har studerats många gånger utifrån ett individuellt 

perspektiv. Men den här studien fokuserar inte på individer, utan på hur ideellt arbete organiseras. 

Därför kommer den här frågan bara belysas kortfattat, utifrån tanken att de motiv som får människor 

att vilja arbeta ideellt kan påverka hur de rekryteras till olika organisationer. Motiven kan exempelvis 

skilja sig åt mellan olika åldrar, kön och bakgrund, men också vilken typ av ideellt arbete det rör sig 

om. 

Traditionellt har ideellt arbete kopplats samman med altruistiska motiv, som att hjälpa utsatta 

grupper. Men senare studier har också lyft fördelar för personerna som engagerar sig, såsom att få 

vänner, erfarenheter, lärdomar och en meningsfull fritid (Randle m.fl., 2013). Det är också sannolikt 

att människor har mer än ett motiv för att utföra ideellt arbete (von Essen m.fl., 2015).  

För volontärerna i Volontärbyråns kartläggning är de vanligaste motiven att hjälpa och stödja andra 

och att göra en  konkret insats. Ett motiv som har ökat är önskan att påverka samhället i en positiv 

riktning (Volontärbyrån, 2018, 2019).  
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En översikt av litteraturen visar att motiven för kortsiktigt ideellt arbete är att hjälpa andra, att få 

vänner och att få engagera sig i en aktivitet man är intresserad av – idrotten i de flesta fall (Dunn 

m.fl., 2016). Ett motiv kan också vara att man är förälder och därmed är motiverad att engagera sig 

som ideell för sitt barn (Schlesinger m.fl., 2013).  

Kvinnors motiv var i högre utsträckning att hjälpa andra och sin egen personliga utveckling, medan 

mäns motiv oftare var deras idrottsintresse eller möjligheten att få specifika förmåner. De yngre 

männen angav också motivet att få vänner (Dunn m.fl., 2016). En del kvinnor hade motivet att vara 

mentorer åt yngre kvinnor, och det visade sig ha mycket att göra med deras egna livserfarenheter 

som yngre kvinnor (Larsson m.fl., 2016). 

Hur är man ideell? 

Hur man är ideell kan besvaras på två delvis olika sätt, men svaren kan också relateras till varandra. 

Det handlar dels om vilka arbetsuppgifter eller uppdrag det ideella arbetet består av, dels vilken form 

detta uppdrag har. Ibland skvallrar den ideellas titel om vilka arbetsuppgifter personen har, 

exempelvis mentor, ungdomsledare eller fadder. 

Inom Volontärbyråns verksamheter är evenemang och praktiska uppgifter de vanligaste 

arbetsuppgifterna. Dock har stödinsatser för utsatta målgrupper ökat den senaste tiden 

(Volontärbyrån, 2018, 2019). Även här kan det skilja sig åt mellan män och kvinnor: män är i högre 

utsträckning ledare inom idrotten, medan kvinnor oftare arbetar inom information (von Essen m.fl., 

2015). Vidare fann Geidne med kollegor (2014) att de kvinnliga projektledarna i de ideella 

organisationerna mer såg sig själva som administratörer och bollplank, och männen såg sig själva 

som konsulter.  

De ideella uppdragen kan också kategoriseras utifrån om de ideella har specialistkompetens för 

uppdraget eller inte (Costa m.fl., 2006). Specialistkompetensen kan komma från yrket eller den 

utbildningen som personen har. Det är sedan den kompetensen som personen för med sig in i det 

ideella uppdraget. De som kommer in utan specialistkompetens för just det uppdraget får ibland 

specifik utbildning på plats. Dessa ideella uppdrag skiljer sig åt i både karaktär, omfattning och form.  

I litteraturen om ideellt arbete och hur detta organiseras finns det en del olika benämningar på de 

personer som utför ideellt arbete. Tidigare nämndes formellt och informellt ideellt arbete, det vill 

säga ideella insatser som utförs organiserat respektive informellt omsorgsgivande (Jegermalm & 

Jeppsson Grassman, 2013). Om fokus är på det formella ideella arbetet så finns det även här några 

olika benämningar. Dessa har ibland med längden på uppdraget att göra, såsom  

 ”episodic volunteering”, tillfällig ideell (Hyde m.fl., 2014)  

 ”long‐time volunteering”, långtidsideell (Schlesinger m.fl., 2013)  

 “sporadic volunteering”, punktinsats (Wicker, 2017).  

 ”event volunteering”, insats i ett evenemang (Hyde m.fl., 2014). 

Andra benämningar har att göra med typen av uppdrag, såsom kunder, volontärer, sms‐aktivister, 

supportrar och faddrar (Robertsson & Hvenmark, 2015). Det finns också ideella i ledande positioner 

och ideella coacher (Wicker, 2017). 
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De går också att dela upp ideella utifrån den bakgrund de har när de kommer in i verksamheten. Det 

kan till exempel vara lekmän, experter, kunskapsarbetare, hjälpare och samverkanspartner (Studer & 

Schnurbein, 2013). En organisation som arbetar med kvinnliga mentorer har valt att kalla sina 

mentorer för storasystrar, eftersom de anser att det låter mer vänligt, könsspecifikt och mindre 

professionellt än mentorer (Larsson m.fl., 2016). Vissa har med den formella formen för deltagandet, 

såsom medlemsbaserad (Hyde m.fl., 2014). Det går även att benämna dem formella positioner eller 

ad hoc‐positioner (Østerlund, 2013).  När företag eller organisationer låter sina anställda göra ideellt 

arbete som en del av tjänsten, kan de ideella kallas för ”employer supported” eller ”employer‐led” 

(ungefär arbetsgivarstödd eller arbetsgivarledd) (Bussell & Forbes, 2002).  

Gränserna mellan att vara ideell och anställd i en organisation är inte alltid helt tydliga. Många 

gånger har en person börjat som ideell, för att sedan vara med och skriva en ansökan till exempelvis 

Arvsfonden, Folkhälsomyndigheten eller någon annan bidragsgivare. När ansökan till slut beviljas blir 

personen anställd på del‐ eller heltid i projektet (Geidne m.fl., 2014).  

Varför är det viktigt med ideella?  

Ideella kan ha stor betydelse för såväl uppdraget de utför som för organisationen de hjälper och den 

målgrupp som de kan nå. Att arbeta ideellt kan dessutom verka positivt på den egna hälsan och i 

förlängningen även gynna samhället.  

En del organisationer, exempelvis inom idrotten, menar att deras organisationer inte överlever utan 

ideella (Østerlund, 2013; Schlesinger m.fl., 2013). Vidare säger Riksidrottsförbundet (2019) att om 

alla ideella idrottsledare i Sverige skulle avlönas med en fritidsledarlön skulle det innebära en utgift 

på 20 miljarder kronor. Även Volontärbyrån (2018) redovisar att hälften av organisationerna inte har 

tillräckligt med volontärer för att driva den verksamhet de vill. Med andra ord spelar ideella en stor 

roll inom flera områden. 

Ett mervärde av ideella är de har lättare för att nå fram till målgrupper som traditionellt sett kan vara 

svåra att nå med insatser i offentlig verksamhet. Det beror på att vissa målgrupper hellre möts av en 

medmänniska än en myndighetsperson (Eriksson m.fl., 2010). Vidare bidrar ideella till att 

organisationer kan genomföra stora insatser med små medel (Green m.fl., 2014; Schneider m.fl., 

2007). En ungdomsverksamhet berättar till exempel att hjälpen från ideella krafter gör att deras 

aktiviteter kan öka i omfattning under helger och lov, när resten av ungdomsverksamheterna har 

uppehåll (Fredriksson m.fl., 2018).  

Pengar till ideella organisationer bidrar också till att sysselsätta människor. Det visar bland annat en 

sammanställning av de personella resurserna i ett stort antal ideella organisationer som fick bidrag 

från Socialstyrelsen för olika projekt under åren 2003–2010. De tillfrågade organisationerna menar 

att för varje person de har kunnat anställa med projektpengar så har projektet också engagerat i 

genomsnitt  

 3–6 ideella 

 2–14 personer som arbetar ideellt inom sin tjänst 

 1 person som exempelvis haft praktik, lönebidrag eller dylikt. (Eriksson m.fl., 2010) 

Ideella uppdrag har länge förespråkas  som ett sätt att engagera människor i sin lokala miljö. Det kan 

också öka deras sociala kapital, vilket i sin tur kan leda till att den hälsorelaterade ojämlikheten 
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minskar (Jenkinson m.fl., 2013). Ideellt arbete har visat sig ha samband med bättre självrapporterad 

hälsa, minskade symtom på depression samt lägre dödlighet hos äldre ideella (Anderson m.fl., 2014). 

Därtill kan ideellt arbete ge kunskaper som kan vara till nytta i både människors arbets‐ och privatliv. 

Det kan även förbättra människors sociala relationer och den personliga tillfredställelsen (Manetti 

m.fl., 2015). Vinsterna tycks vara större för äldre personer än för yngre (Schneider m.fl., 2007). 

Utöver de personliga fördelarna så kan ideellt arbete också sprida demokratiska arbetssätt. En 

jämförande europeisk studie mellan tio länder visade att majoriteten av deltagarna i 

idrottsföreningarna är aktiva i föreningsdemokratiskt arbete. Hur pass aktiva de är beror dock på 

föreningens karaktär och individernas bakgrund. (Ibsen m.fl., 2019) 

Hur organiseras ideellt arbete? 

Det finns många olika delar eller faser i hur ideellt arbete organiseras. Avsnittet inleds med att belysa 

vilka generella faktorer som kan ha betydelse för hur ideellt arbete organiseras. Sedan beskrivs vilka 

olika faser organiseringen kan ha. Slutligen fördjupas resonemanget om faserna under tre rubriker:  

 rekrytera ideella 

 stötta ideella 

 behålla ideella.  

Generella faktorer som påverkar organiseringen 

Som nämnts tidigare kan bakgrundsfaktorer som ålder, kön, motiv hos de ideella och storlek på 

organisationen påverka hur ideellt arbete organiseras. En nyckel till att lyckas med rekryteringen och 

att behålla de ideella är att förstå målgruppen (Bussell & Forbes, 2002) och att exempelvis hitta vad 

som motiverar dem (Hager & Brudney, 2011).  

Till exempel kan yngre vara lättare att rekrytera till en organisation, men å andra sidan kan de vara 

svårare att behålla över tid (Hager & Brudney, 2011). Det beror på att faktorerna som gör att de 

börjar vara ideella inte är samma faktorer som får dem att stanna kvar. Här kan yttre faktorer 

påverka om de fortsätter eller inte, som exempelvis flytt, studier eller andra förändringar i deras liv. 

Ett annat exempel är fallet med kvinnliga mentorer. Där blev det lättare att rekrytera mentorer när 

kvinnornas motiv blev tydligt, det vill säga önskan att relatera till och öka andra kvinnors välmående 

(Larsson m.fl., 2016).  

Storleken på en organisation kan påverka hur det ideella arbetet organiseras. I en liten organisation 

finns närheten till ledningen, större delaktighet och även informella beslutsvägar ibland, men kanske 

inga anställda. I en större organisation med anställda kan det å ena sidan vara svårare att få 

deltagarna att känna delaktighet (Ibsen m.fl., 2019), men å andra sidan finns det oftare en väl 

uppbyggd strategi för hur man organiserar ideella (Hager & Brudney, 2011).  

De ideellas insatser kan underlättas om  

 organisationen är decentraliserad 

 de ideella får erbjudande om utbildning 

 de ideella känner sig delaktiga. 

Däremot kan de hindras av motvilliga attityder och brist på resurser (de Wit m.fl., 2017). Här blir det 

viktigt att se närmare på relationen mellan anställda och ideella. Flera studier visar att samarbete 



 

11 
 

mellan anställda och ideella är en viktig faktor för att samordna ideella. Ett konstruktivt samarbete 

kan vara viktigare än att ha sofistikerade metoder för exempelvis rekrytering (Studer & Schnurbein, 

2013). Volontärbyrån (2018, 2019) vittnar om att över 40 procent av de som samordnar de ideellas 

engagemang är ideella själva och gör det på sin fritid, vilket försvårar samordningen. De ideellt 

engagerade vill dessutom hellre fokusera på kärnverksamheten än göra det administrativa runt 

omkring (Stirling m.fl., 2011).  

De olika faserna av organiseringen 

Flera studier har delat in organiseringen av ideella i olika faser eller områden, där många av dem 

påminner om varandra. Volontärbyrån (2018) nämner följande faser som viktiga:  

 introduktion 

 utbildning och information om organisationen 

 struktur 

 återkoppling och möjligheten att utvecklas i sitt uppdrag.  

I ett annat mätinstrument som har använts för att kartlägga ideellt arbete beskrivs faserna i stället 

som sju områden:  

 planering 

 rekrytering 

 screening 

 introducering 

 utbildning och stöd 

 prestationshantering 

 uppskattning. (Cuskelly m.fl., 2006) 

I mentorsorganisationer kan även området avslutande tillkomma, eftersom det är en del av en 

mentorsrelation (Garringer m.fl., 2015).  

Nedan presenteras organiseringens faser eller områden närmare under tre rubriker: rekrytera 

ideella, stötta ideella och behålla ideella. 

Rekrytera ideella 

En av de vanligaste rekryteringsvägarna är de sociala arenor där människor träffas och därmed 

kommer i kontakt med ideellt arbete (von Essen m.fl., 2015). Ett typiskt exempel är att bo i en 

bostadsrätt och bli tillfrågad om att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse. Ett annat exempel är att 

ha ett barn som idrottar och då möta andra föräldrar som är ideellt aktiva, eller bli tillfrågad av 

idrottsföreningen om att göra ideella insatser (Østerlund, 2013). Båda dessa är exempel på att de 

egna medlemmarna rekryteras, ofta genom att någon frågar personen direkt. 

En annan typ av rekrytering genom de egna medlemmarna är när unga aktiva i en organisation 

engageras som unga ledare, exempelvis i formen ”unga‐leder‐unga”. Ett exempel är unga som 

rekryteras till en fritidsgårdsverksamhet. De beskrivs då som ungdomar som har ”växt upp” i 

verksamheten, är lojala med den, ser upp till de tidigare ledarna och har velat bli ledare redan när de 

var yngre (Fredriksson m.fl., 2015). Ungdomarna som blir ledare kommer ofta från samma bakgrund 
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och bostadsområde som personerna de blir ledare för. De blir tillfrågade om de vill vara ledare och 

känner sig därför utvalda. 

I sin studie om hur idrottsföreningar i Danmark kan möjliggöra rekrytering av ideella föreslår 

Østerlund (2013) fem rekommendationer: 

1. involvera medlemmarna i stora beslut 

2. delegera beslutsfattande och uppgifter till flera grupper och individer 

3. visa de ideella uppskattning genom förmåner och materiella incitament 

4. formulera en specifik strategi som beskriver hur ideella ska rekryteras 

5. använd digitala kanaler för att kommunicera med medlemmar och ideella. 

De första två rekommendationerna är specifika för just organisationer som rekryterar ideella med 

sina egna medlemmar som bas. Delaktighet är dock något som anses vara viktigt i organiseringen av 

ideella generellt. Den andra rekommendationen handlar om att fördela beslutsfattandet på flera, för 

att göra organisationen mindre beroende av så kallade eldsjälar.  

Det är alltid viktigt att visa uppskattning för den insats som görs av ideella. Därför kommer den delen 

att fördjupas nedan i avsnittet om att behålla ideella. Men det Østerlund (2013) visade i sin studie 

var att även förmåner och materiella incitament har betydelse när ideella ska rekryteras, särskilt till 

kortare ideella engagemang.  

Det hjälper även rekryteringen att formulera specifika strategier, till exempel genom att skriva ner 

arbetsuppgifter och förväntningar (Studer & Schnurbein, 2013). Majoriteten av idrottsföreningar i 

Danmark hade dock inte någon specifik strategi för rekrytering när studien gjordes (Østerlund, 2013).  

Den sista rekommendationen handlar om vilka kanaler organisationer kan använda för att nå ut med 

information till medlemmar och ideella. Det här området har förändrats drastiskt de senaste åren 

med en explosion av olika former av digital kommunikation. Oavsett form av kommunikation, digital 

eller fysisk, så behöver den interna kommunikationen i ideella organisationer ha verksamma solida 

kanaler (Geidne m.fl., 2013).  

Ett annat perspektiv som kan diskuteras är om en rekryteringsstrategi blir som mest effektiv när den 

är bygger på tävling eller när den utgår från samarbete (Randle m.fl., 2013). För organisationer med 

olika verksamheter kan det vara effektivt att samarbeta i sitt rekryteringsarbete, medan det kan vara 

svårare med liknande verksamheter som behöver samma typ av resurser (Randle m.fl., 2013).  

Sammantaget är det oftast bättre att använda en specifik rekryteringstrategi och koncentrera tid och 

kraft på den, i stället för att förledas till att använda många olika metoder när rekryteringen är svår 

(Hager & Brudney, 2011).  

Stötta ideella 

Att stötta ideella handlar till stor del om att utbilda och finnas där för dem, så att de känner sig trygga 

i sin roll. Schneider med flera (2007) undersökte ett stort antal kurser för utbildning av ideella, och 

hittade på så sätt ett antal områden som bör finnas med i utbildningen. Utbildningen bör bland annat 

 berätta hur det är att vara ideell och vad man får ut av det  

 tala om vad som gäller för organisationen i form av regler och riktlinjer 
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 förtydliga vilken typ av bakgrundskontroll de ideella kan vänta sig (exempelvis utdrag ur 

belastningsregistret)  

 lära ut specifik kunskap om kärnkomponenterna i insatsen.  

Ideella kan också behöva stöd när det gäller att motivera och kommunicera med personer i 

målgruppen, både enskilt och i grupp. En annan viktig kunskap är hur de skapar stödjande miljöer för 

målgruppen. Ytterligare en del av flera ideella uppdrag är att sköta administrationen som krävs av 

uppdraget, oavsett om det bara handlar om att lämna in närvaron efteråt eller om det behövs andra 

administrativa kunskaper. Det kan också behöva tas upp på utbildningen. 

Formen som utbildningen ska ha beror mycket på vilken målgrupp de ideella tillhör. Följande frågor 

är viktiga att fundera på: 

 Hur lång ska utbildningen vara?  

 När ska den äga rum? Passar dagen, kvällen eller helgen bäst? 

 Ska träffarna vara fysiska eller digitala?  

Kortare ideella uppdrag, till exempel punktinsatser, består oftast bara av två delar: en inledande 

utbildning och själva uppdraget. Här skulle de ideella helt kunna avstå från utbildningen, om de inte 

tycker att den är intressant, givande eller rolig (Costa m.fl., 2006). I längre engagemang kan det vara 

en fördel att inte lägga allt stöd innan uppdraget, utan att i stället dela upp det: introducerande stöd 

och utbildning innan uppdraget, för att sedan ha mer handledning, uppföljning och feedback under 

och efter uppdraget. Larsson med flera (2016) betonar också att organisationen kan stötta de ideella 

i sitt uppdrag genom att upprepa vilka regler som gäller inom organisationen och vad som förväntas 

av de ideella. 

Slutligen bör en del av stödet till ideella innefatta någon typ av samhörighetsdel, för att de ska känna 

sig mer delaktiga och nöjda med insatsen. Det gäller även för kortare punktinsatser och evenemang. 

Det är dessutom bra om de ideella kan bidra med egna kunskaper under sin utbildning, så att de får 

lära av varandra. Det gör dem mer nöjda med utbildningen, samtidigt som det kan leda till ökad 

samhörighet under själva uppdraget – något som ofta eftersöks av ideella i dessa typer av insatser 

(Costa m.fl., 2006).  

Behålla ideella 

Att värdesätta och möta ideellas förväntningar kan ses som viktiga del i att behålla ideella (Stirling 

m.fl., 2011). Vidare kan förmågan att behålla ideella ibland ses som ett resultat av en bra 

organisering, snarare än en fas i organiseringen (Cuskelly m.fl., 2006). De organisationer som i högre 

utsträckning planerar sina insatser samt utbildar och stöttar sina ideella har nämligen mindre 

problem med att behålla ideella (Cuskelly m.fl., 2006). 

Forskningen har enats om några faktorer som bidrar till att behålla ideella. De kan sammanfattas 

under områdena  

 socialt klimat 

 ersättning och uppmuntran 

 förväntningar och tydlighet  

 flexibilitet.  
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Det sociala klimatet handlar om att bygga ett socialt nät, att känna delaktighet och att få en identitet 

i organisationen (Studer & Schnurbein, 2013). För att ta längre uppdrag i en organisation är det 

viktigt att känna kollektiv solidaritet mot organisationen – det kan vara viktigare än att vara tillfreds 

med att vara ideell (Schlesinger m.fl., 2013). Det kan till och med vara så att den ideella inte ser det 

som ett alternativ att sluta vara ideell, på grund av känslan av solidaritet och plikt som hen känner. 

Den känslan kan dock få en törn om klimatet i organisationen förändras, exempelvis om personer 

börjar hoppa av och det är svårt att fylla platser. Men även en ökad professionalisering och 

serviceinriktning kan få de ideella att tappa pliktkänslan (Schlesinger m.fl., 2013).  

Vidare kan en stark gruppidentitet visserligen stärka den inre gruppen, men den kan också vara 

skadlig för organisationen som helhet (Studer & Schnurbein, 2013). Men i ett gott klimat känner sig 

de ideella uppskattade och uppmuntrade. Det kan ske genom att organisationen i sig har en god 

tack‐kultur (Studer & Schnurbein, 2013), men också genom att organisationen arbetar med 

uppmuntran och ersättning på andra sätt. Uppmuntran kan ske på olika sätt och vara såväl personligt 

som mer offentligt. Det kan handla om allt från ett tack, en klapp på axeln och återkopplingen ”du 

gör ett bra jobb” (Geidne m.fl., 2013), till att alla ideella tackas med namn i organisationens 

nyhetsbrev (Stirling m.fl., 2011).  

Utbildningens form kan vara en komponent som gör att personer stannar i organisationen. För en 

grupp ungdomar från ett miljonprogramsområde utanför Stockholm kan en helg på en kursgård i 

Dalarna vara en unik upplevelse som är otroligt eftertraktad just för den målgruppen (Fredriksson 

m.fl., 2015). 

När det gäller ersättning så innebär definitionen av ideellt arbete att ersättningen är symbolisk. Det 

händer dock att de ideella får ersättning för att kunna utföra sin verksamhet effektivt eller täcka 

kostnader för utbildning, fika, mat och utrustning i form av kläder (Cuskelly m.fl., 2006). Att låta de 

ideella stå för sina utlägg själva minskade sannolikheten för att behålla dem (Stirling m.fl., 2011). Att 

ersätta ideella för exempelvis utlägg och resekostnader är en jämlikhetsaspekt av att behålla ideella; 

det gör att bakgrunden hos de ideella spelar mindre roll (Petriwskyj & Warburton, 2007; Stirling m.fl., 

2011). Ideella som engagerar sig i punktinsatser verkar önska materiell ersättning i högre 

utsträckning, och samma sak gäller för yngre ideella (Østerlund, 2013 Schlesinger m.fl., 2015). Den 

materiella ersättningen måste dock vara rimlig – den får inte trigga människor att vara med för 

ersättningens skull (Schlesinger m.fl., 2015).  

Tydliga och rimliga förväntningar är viktiga för att de ideella ska veta vad som förväntas av dem. De 

kan till exempel förmedlas i form av en skriftlig arbetsbeskrivning. (Studer & Schnurbein, 2013) Det 

går också att förmedla förväntningarna i form av en anställningsannons som talar om uppdragets 

omfattning och längd, och sedan ha ett undertecknat avtal som tryggar engagemanget för den 

tidsperioden (Larsson m.fl., 2016). Regelbunden kontakt med en projektledare skapar också trygghet 

hos de ideella, särskilt om projektledaren peppar de ideella och ger individuellt stöd baserat på deras 

behov (Larsson m.fl., 2016). Det är därför viktigt att personen som står för detta stöd är tillgänglig för 

de ideella, så att de lätt kan få tag på personen. Det är också viktigt att tydliggöra vad som är 

organisationens ansvar och vad som är den ideellas ansvar (Larsson m.fl., 2016). 

För att ett uppdrag ska vara hållbart i längden bör det vara tidsbegränsat (Robertsson & Hvenmark, 

2015). Ideella kan vara väldigt entusiastiska och villiga att göra mycket till en början, men det är svårt 
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att få entusiasmen att hålla om inte uppdragen är begränsade i omfattning och längd (Larsson m.fl., 

2016). Vidare kan det vara en god strategi att hålla en ideell verksamhet småskalig genom att inte 

låta den bli för stor. På så sätt kan organisationen lättare hålla en hög kvalitet i sin relation med de 

ideella och därmed behålla dem (Larsson m.fl., 2016). 

Att styra ideella alltför formellt kan motverka att de blir kvar i organisationen. Det kan exempelvis 

handla om att de ideella förväntas göra många administrativa delar och ta mycket ansvar (Stirling 

m.fl., 2011; Larsson m.fl., 2016). Flera studier lyfter den negativa effekten av byråkrati kontra den 

positiva effekten som flexibilitet har (Studer & Schnurbein, 2013). Byråkrati kan påverka deltagandet 

negativt genom att uppdraget känns för betungande. Däremot värdesatte de ideella flexibilitet, till 

exempel att kunna välja aktiviteter och planera sin egen tid. Det bör alltså finnas en flexibilitet i hur 

det ideella arbetet organiseras för den enskilda ideella (Studer & Schnurbein, 2013). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hur man definierar och benämner de ideella verkar ha 

betydelse för vilka som är ideella. Vilka de ideella är tycks också ha att göra med sättet man är ideell 

på. Olika typer av ideellt arbete görs av olika människor med olika motiv på olika arenor, och det har 

därmed betydelse för olika organisationer och människor. Det spelar exempelvis roll för hur de 

ideella rekryteras, vilken utbildning de behöver och vad de önskar för ersättning. Vilka de ideella är 

har också betydelse för hur det ideella arbetet bör organiseras.  

Strategierna som används för rekrytering beror exempelvis på vilka uppgifter de ideella ska 

rekryteras till, vilka personer organisationen vill rekrytera samt var och hur de kan hittas. Rekrytering 

kan ske både smalt och brett, från att fråga organisationens egna medlemmar till att annonsera i 

busskurerna i en hel stad. Rekrytering av egna medlemmar sker oftast genom en ”mun‐mot‐mun”‐

metod, medan andra typer av rekrytering kan innebära kontakt med organisationen via e‐post, 

telefon, anmälningsformulär och andra skriftliga ansökningsformer. Vissa delar av att rekrytera och 

behålla sina ideella påverkas av yttre faktorer som inte organisationen kan påverka, medan de har 

stora möjligheter att påverka andra. 

När personer har blivit rekryterade till att börja sin ideella gärning kan organisationen ge olika typer 

av stöd. Stödet ska bland annat  

 förbereda och utbilda de ideella inför verksamheten som de ska utföra 

 introducera dem till organisationen som de har kommit till med dess regler, rutiner och 

förväntningar 

 återkomma under och efter verksamheten med handledning, feedback och uppföljning på 

olika sätt.  

Upplevelsen av uppdraget kan bero på hur kompetenta de ideella känner sig i sin roll. Många gånger 

är det ju de ideella som möter målgruppen, och därför behöver de ha uppdaterade kunskaper.  

Många organisationer vill få ideella att stanna länge i en verksamhet. Det beror delvis på att de har 

investerat tid och resurser i de ideellas utbildning och stöd, men också på att delaktiga ideella kan 

stärka verksamheten och klimatet. Det komplexa i sammanhanget blir att de faktorer som gör att 

personer stannar längre i ideella uppdrag, också är de faktorer som byggs upp genom att vara ideell 

länge i samma organisation.  
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Rapportens inriktning och problemformulering 
Forskning som studerat organisering av ideella återfinns inom en rad olika discipliner. 

Forskningsgenomgången till denna rapport har inkluderat studier inom områden som ekonomi, 

marknadsföring, management och human resource management, folkhälsovetenskap, 

idrottsvetenskap, psykologi och implementeringsstudier.  

Det är främst inom idrotten som ideella och organisering av ideella har studerats flitigt, till exempel 

inom sport management. Det beror på att idrotten är den arena där ideella används i högst 

utsträckning i många länder. Idrotten karaktäriseras också av stora evenemang som kräver många 

ideella, exempelvis OS. Forskning genomförd på ideella inom idrottsorganisationer kan dock ha 

många beröringspunkter med andra ideella organisationer. Därför är resultaten viktiga oavsett vilken 

typ av organisation forskningen är gjord på.  

Andra kunskapsluckor som forskningen har kommit fram till är att de ideella har studerats ur ett 

individperspektiv i högre utsträckning än ett organisationsperspektiv och policyperspektiv (Wicker, 

2017; Studer & Schnurbein, 2013). Fler studier har exempelvis undersökt ideellt arbete i en 

samhällskontext eller utifrån ett individuellt perspektiv – exempelvis de ideellas motiv, upplevelser 

och bakgrund – än ett organisationsperspektiv (Studer & Schnurbein, 2013). De studier som har haft 

ett organisationsperspektiv har oftare tittat på rekrytering än på utbildning och stöd (Wicker, 2017). 

Flera studier menar också att det finns ett behov av att studera hur‐frågan, alltså hur ideellt arbete 

organiseras (Studer & Schnurbein, 2013; Garringer m.fl., 2015). Få studier har undersökt de olika 

rollerna man kan ha som ideell, och det efterfrågas därför studier där olika typer av ideella undersöks 

(Wicker, 2017). Forskare efterlyser en metodologisk triangulering, det vill säga att flera olika data och 

källor används (Studer & Schnurbein, 2013). 

Denna studie fokuserar på organisationsnivån och hur‐frågan, vilket innebär att studien visar hur 

formellt ideellt arbete organiseras inom olika organisationer. Organisationerna kan verka både inom 

och utanför det civila samhället.  

Genom att öka kunskapen om ideell verksamhet så kan organisationerna öka kvaliteten i projektet. 

De kan till exempel förbättra sina metoder om de vet  

 hur man rekryterar och behåller ideella 

 vilka förutsättningar och vilken typ av stöd som behövs 

 vilken betydelse ideella har för insatsernas resultat.  

Det innebär också att kvaliteten i det stöd som olika bidragsgivare ger till organisationerna 

(exempelvis Arvsfonden) kan utvecklas och stärkas. Att genomföra en studie av det ideella arbetet 

inom de projekt som Arvsfonden finansierar ger en unik möjlighet att undersöka hur ideellt arbete 

fungerar i olika typer av organisationer.  
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Arvsfondens projekt och vilka som får pengar 
Denna rapport presenterar resultatet av en studie finansierad av Arvsfonden. Allmänna arvsfonden 

bildades 1928 och har sedan starten använts för att driva samhällsutvecklingen framåt för barn, 

ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Myndigheten Arvsfondsdelegationen har som 

uppgift att fördela ekonomiskt stöd ur fonden, följa upp arvsfondsprojekt samt informera om 

fondens ändamål och fondpengarnas användningsområde. För att få söka pengar ur Arvsfonden 

krävs det att den huvudsökande är en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening, eller att 

huvudsökanden har nära samverkan med en ideell organisation.  

Arvsfonden delar ut två olika typer av stöd:  

 projektstöd, som går till att utveckla verksamheter och metoder  

 lokalstöd, som går till att bygga och renovera lokaler inför starten av en ny verksamhet.  

Under 2017 delade Arvsfonden ut 597 miljoner kronor, fördelat på 369 bifallsbeslut. Under 2018 

landade summan på 647 miljoner kronor, fördelat på 377 bifallsbeslut. Projekt som riktar sig till 

målgruppen barn och ungdomar är i majoritet, och denna grupp ökade också något mellan 2017 och 

2018.  

Idrottsföreningar och funktionshindersorganisationer är de organisationer där flest får projekt 

finansierade av Arvsfonden. Bland barn och ungdomsprojekten kommer idrotts‐ och fritidsprojekten i 

topp. Idrottsföreningar är likt föregående år den kategori organisationer som har fått flest bifall. En 

stor andel av projekten som bedrivs av idrottsföreningar är lokalstöd. (Arvsfonden, 2018) 

Av de nystartade projekt som beviljades bidrag under året var det 65 procent som inte hade fått 

pengar från Allmänna arvsfonden tidigare.  
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Syfte och frågeställningar 
Den här studien är en del av ett avtal mellan Kammarkollegiet, Arvsfondsdelegationen och forskare 

vid Örebro Universitet. I avtalet formuleras uppdraget som ligger till grund för studien på följande 

sätt. 

Syftet med studien är att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som görs i ett antal 

arvsfondsprojekt, med fokus på ideellt arbete. Följande övergripande frågor kommer att belysas i 

studien: 

‐ Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? 

‐ Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 

‐ Hur upplever målgruppen insatserna? 

Studien kommer också att belysa  aspekter, såsom hur många som har deltagit eller varit verksamma 

i de aktuella projekten. 

Syftet och frågorna besvaras i denna rapport genom att analysera resultatet från tre delstudier. 

Dessa delstudier har fokuserat på två specifika frågeställningar: 

‐ Hur organiseras ideellt arbete? 

‐ Hur påverkar organiseringen av ideella projektens genomförande och överlevnad? 

Rapporten omfattar även en kategorisering av de 20 projekten i delstudie 2, som visar överlevnaden 

av de olika projekten. 
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Studiens genomförande 
Det går att utforska erfarenheter och kunskaper om hur ideellt arbete organiseras på olika sätt. 

Studiens frågeställningar har olika karaktär och det finns därför behov av att besvara dem med olika 

typer av data – en metod som ibland kallas mixad metod eller triangulering. Studien består därför av 

tre delstudier med tre olika urval. Samtliga urval har gjorts i samråd mellan forskare och Arvsfonden 

med hjälp av olika urvalskriterier. I det här avsnittet beskrivs dessa kriterier samt delstudiernas 

genomförande och analys.  

Delstudie 1: Enkätstudie 

Enkätstudiens bidrag är att den kan belysa omfattningen och karaktären av ideellt arbete i många av 

Arvsfondens projekt samtidigt. En webbenkät skickades därför ut till samtliga projektledare som 

hade pengar från fonden under 2016.  

Webbenkäten (bilaga 1) konstruerades utifrån kunskap inhämtad i tidigare studier (Geidne m.fl., 

2014; Green m.fl., 2014; Fredriksson m.fl., 2014; Einarsson m.fl., 2016). Den bestod av 33 frågor, där 

frågor med fasta och öppna svarsalternativ blandades. Frågorna belyste organisationens och 

projektets karaktär samt projektets ideella arbete. De berörde bland annat hur många som var 

ideella, vilka som var ideella, hur de ideella rekryterades och vad de fick för stöd, utbildning och 

ersättning. Enkäten hade också frågor om framgångsfaktorer och hinder i arbetet med ideella samt 

om vilken betydelse de ideella hade för projektens genomförande och resultat.  

Webbenkäten skapades i programmet ORU Survey och skickades ut via en länk till projektledarnas 

mejladresser. 

Datamaterial 

Det var 435 projekt som fick pengar från Arvsfonden under 2016. Denna grupp innefattade alla 

möjliga typer av projekt, inom alla fokusområden – från mindre och kortare anläggningsstöd till 

större treåriga projekt. Några av projekten var i sin slutfas, medan andra precis hade börjat. Oavsett 

hur projekten såg ut fick de ett mejl med länken till enkäten. 

 

Av de 435 mejlen som skickades ut var det en del mejl som studsade eller skickades vidare. Vissa 

projektledare valde att inte svara alls, eftersom enkäten inte verkade relevant för just deras projekt. 

Till denna studie har forskaren endast använt svar från projekt som angett att de har eller kommer 

att rekrytera ideella. Denna grupp bestod av 181 projekt. Det är alltså dessa projekt som ligger till 

grund för resultatet i denna delstudie. 

 

Den största gruppen av projekten som besvarade enkäten (44 procent) drevs av en idrotts‐ eller 

kulturorganisation (Figur 1). Näst vanligast var nätverks‐ eller intresseorganisationer (22 procent). 

Vissa organisationer kategoriserade sig som ”annan organisation” – det gäller i huvudsak stiftelser, 

by‐ och hembygdsföreningar samt offentliga verksamheter. Lite drygt hälften av organisationerna är i 

huvudsak lokala, och ungefär en tredjedel är nationella. De resterande organisationerna är på 

regional nivå eller på flera nivåer samtidigt. 
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Figur 1. Vilken typ av organisation drivs projektet inom? (n=181) 

 

Allmänna arvsfonden delar in projekten som har beviljats pengar i tre olika målgrupper: 

 barn och unga 

 personer med funktionsnedsättning 

 lokalstöd.  

Majoriteten av projekten som besvarade enkäten har sökt pengar för verksamheter riktade till barn 

och ungdomar. En knapp tredjedel har sökt för projekt riktade till funktionsnedsatta, och endast 

5 procent har sökt lokalstöd (figur 2). Vidare anger 20 procent att projektet relaterar till minst två av 

målgrupperna, och den absolut vanligaste kombinationen av målgrupper är barn och unga och 

funktionsnedsatta. 

 

 

Figur 2. Vilken kategori sökte projekten pengar ur? (n=181) 
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Av organisationerna som besvarade enkäten har två tredjedelar erfarenhet av att driva projekt sedan 

tidigare. Tre fjärdedelar av projekten har genom projektets budget haft råd att anställa en eller flera 

personer på minst 50 procent under projektperioden. 

 

De flesta projekten har haft råd att finansiera åtminstone någon person på deltid ur projektets 

budget (figur 3). Endast några få av de som angett mindre än 50 procents anställning förtydligar att 

de inte har någon person alls finansierad av projektets budget. 
 
  

 
Figur 3. Hur många procents anställning finansieras av projektets budget i genomsnitt under 
projektperioden? (Uppskatta alla heltid, deltid och timanställningar tillsammans.) (n=181) 
 
 

Analys 

Enkätmaterialet har i huvudsak analyserats deskriptivt, men med några bivariata jämförelser med 

icke‐parametriska hypotestest5. Bivariata jämförelser och icke‐parametriska hypotestest visar om 

skillnader i värden är statistiskt signifikanta eller inte. Exempel på sådana test är korstabeller och chi‐

två‐test. Forskaren har även gjort en jämförande analys mellan projektens ideella verksamhet, utifrån 

faktorer som exempelvis organisationstyp, anställda i projektet, tidigare projekterfarenhet för de 

ideella samt nivå på projektet (nationellt, regionalt eller lokalt).  

 

 

Delstudie 2: Dokumentstudie 

Dokumentstudiens bidrag är att den kan belysa i vilken utsträckning projekten redogör för hur de 

planerar sitt ideella arbete redan i ansökningsfasen. Delstudien kan sedan visa vilka erfarenheter från 

det ideella arbetet som de rapporterar under projektets gång.  

 

 

                                                            
5 En bivariat jämförelse innebär jämförelse mellan två olika variabler. Icke‐parametriska hypotestest används 
då variablerna ej är numeriska utan är andelar av olika svarsalternativ.  
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Projekten till delstudie 2 valdes ur ett urval som baserades på tre olika delar:  

 projekt som Arvsfonden hade i åtanke när de initierade den här studien 

 specifika tips från Arvsfondens handläggare om projekt som de visste arbetade med ideella 

på ett omfattande sätt 

 svar på enkäten i delstudie 1.  

Urvalet skulle spegla olika typer av organisationer och olika typer av ideellt arbete. Av de projekt som 

valdes ut var sex projekt pågående när studien avslutades. Fem av projekten avslutades under 

studiens slutfas och nio projekt avslutades tidigare under studien.  

Projekten som valdes till delstudien var tvungna att ha en relativt omfattande verksamhet med 

ideella för att det ska gå att uttala sig om olika delar i organisering av ideellt arbete (jfr Robertsson & 

Hvenmark, 2015). Urvalet till delstudie 2 redovisas i tabell 1. 

Tabell 1: Urval till delstudie 2. 

Organisation  Projekt  Ort 

LISA 
Forza of Sweden 
IM  
Habo Wolley 
Göteborg United  
Rädda barnen 
Göteborgs föreningscenter 
Folkbildningsförbundet  
Förbundet vi unga  
Girls in sport 
KFUK‐KFUM Göteborg  
Hjärnkraft 
Romska Ungdomsförbundet 
Kulturens bildningsverksamhet  
Somaliska Freds‐ och skiljedomsföreningen 
Hedemora Rödakorsetkrets 
Alingsås Handbollsklubb 
Dalarnas Idrottsförbund 
IK Sirius  
Demokrati för barns framtid 

Cityidrott 
Välkommen in och ta plats 
Aktiv fritid 
Volleybompa 
Funktionärsutbildning resurs 
Lyssna på mig 
Kunskapsutveckling i samverkan 
Validering av ungas kompetens … 
Bestämma trots ålder 
Strong girls 
INTERACT 
Hjärnpunkten 
Unga romska hälsoinspiratörer  
Rätten till sin identitet …  
Integration i Rosengård 
Den familjära integrationen  
Boll och bildning 
Puck eller boll  
Ronjabollen  
Integrationscenter för barn  

Landskrona 
Helsingborg 
Helsingborg 
Habo 
Göteborg 
Nationellt 
Göteborg 
Nationellt 
Nationellt 
Umeå 
Göteborg 
Göteborg 
Malmö 
Umeå 
Malmö 
Hedemora 
Alingsås 
Falun 
Uppsala 
Gotland 

 

Av de tjugo utvalda projekten är det tre projekt som drivs nationellt. Fem projekt drivs i Skåne, fyra i 

Göteborg, två i Umeå och de övriga på olika ställen i Sverige. 

Analys 

Samtliga ansökningar lästes noggrant, och det som nämndes relaterat till ideella fördes in i ett 

Excelark utifrån de teman de berörde. 

Delstudie 3: Fyra fallstudier 

I delstudie 3 valdes fyra projekt ut från de tjugo projekten i delstudie 2, för att användas till 

fallstudier. Målet var att projekten som valdes ut skulle vara så olika som möjligt i hur deras ideella 

arbete belystes i ansökningar, rapporter och enkäten. De utvalda projekten har ideella som är 
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volontärer, unga‐leder‐unga, föräldra‐ och ungdomsledare samt actionvägledare (en form som till 

viss del påminner om mentorskap). 

Delstudien omfattar individuella intervjuer med projektledarna samt gruppintervjuer och individuella 

intervjuer med ideella inom de fyra projekten (tabell 2). Dessa genomfördes på platser som 

projekten valde. I tre av fallen gjordes intervjuerna i organisationernas lokaler, och i det fjärde fallet 

ägde intervjun rum på ett lokalt kafé under eftermiddagens lugna timmar. Urvalet av vilka som skulle 

intervjuas baserades på forskarens önskemål till projektets kontaktperson. Önskemålet var att få 

intervjua dels projektledaren (eller någon annan passande person), dels ett antal andra personer (2–

3 personer, antingen enskilt eller i grupp) som har engagerat sig som ideella i projektet. 

Tabell 2: Studiens intervjuer 

Projekt  Intervjuperson(er)  Omfattning 

IM  Projektledare och inledningsvis 
även den tidigare projektledaren 

65 minuter 

En volontär  16 minuter 

Två volontärer  44 minuter 

Cityidrott  Projektledare  60 minuter 

Ungdomsledare  20 minuter 

Ny ungdomsledare  13 minuter 

Ledare  16 minuter 

Habo Wolley  Projektledare  29 minuter 

Ungdomsledare  30 minuter 

Föräldraledare  20 minuter 

Forza  Projektledare  60 minuter 

Grupp med fem actionvägledare  75 minuter 

 

Analys 

Först läste forskaren igenom de transkriberade intervjuerna i sin helhet och markerade stycken som 

kunde relateras till ideellt arbete. Det som hade explicit med organisering av ideellt arbete att göra 

kategoriserades deduktivt utifrån Cuskelly med fleras (2006) mätinstrument Volunteer management 

inventory (VMI) med 37 påståenden. Påståendena mynnar ur forskning om HRM, Human Resource 

Management, men är anpassat och testat i relation till ideell praktik (tabell 3). 
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Tabell 3. Cuskelly med fleras (2006) mätinstrument VMI. 

Områden  Antal  Påståenden 

Planering  6  identifiera potentiella ideella innan säsongs‐ eller 
projektstart, hitta ideella till specifika uppdrag baserat på 
deras kunskaper, ha arbetsbeskrivningar, hantera och 
uppmuntra omsättning, ha en lista över ideella 

Rekrytering  7  matcha ideella till uppdrag, fyll platser innan årsmötet, 
utveckla ideella uppdrag för att passa de ideella, aktivt 
rekrytera från andra bakgrunder eller utanför 
organisationen, använda annonsering eller mun‐mot‐mun‐
metoden 

Screening  2  verifiera ackreditering, få utdrag från belastningsregistret 
 

Introducering  4  introducera ideella för personer de ska arbeta med, ha 
introduktionsmöten, uppmuntra till goda föredömen, ha 
informationsmöte för nya och gamla ideella 

Utbildning och stöd  9  Vara mentor/stöd till nya ideella, ge stöd vid behov, ge 
tillräckliga resurser för att utföra uppdraget, hantera 
arbetsbelastning, assistera till extern utbildning, täcka 
kostnader för extern utbildning, ersätt för kostnader, mat 
och dryck under uppdrag, ordna kläder för ideella 

Prestationshantering  3  kontrollera utförandet, ge feedback om utförandet, ta upp 
problem 

Uppskattning  5  uppmärksamma utmärkt arbete, planera uppskattning, visa 
informell och offentlig uppskattning, dela ut utmärkelser 

 

I det första steget av analysen markerade forskaren relativt stora stycken per intervju utifrån följande 

analysfråga: ”Vilka strategier använder sig organisationen av för att organisera det ideella arbetet?”. I 

det andra steget kategoriserades styckena deduktivt6 in under respektive område. I det tredje steget 

analyserade forskaren varje område för sig i relation till modellen ovan. I det fjärde steget 

undersöktes de stycken från alla intervjuer som relaterar implicit till organisering av ideellt arbete. 

Dessa kategoriserades induktivt för att hitta teman. 

De fyra projekten som valdes ut i delstudie 3 beskrivs nu närmare. 

Individuell människohjälp (IM): Aktiv fritid 

IM anger på sin webbplats att de är en svensk, religiöst och partipolitiskt obunden 

biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de 

av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. IM beviljades 1 025 602 kronor för sitt projekt 

Aktiv fritid. 

Projektet Aktiv fritid drivs av IM:s lokalförening i Helsingborg och har fått pengar från Arvsfonden 

mellan 2016 och 2019. Det är ett Arvsfonden‐projekt där IM samarbetar med Helsingborgs stad. 

Kommunen har nämligen kartläggningssamtal med nyanlända barn, där de bland annat frågar om 

barnen skulle vilja börja på en aktivitet. Sedan ger kommunen de uppgifterna till IM, som kontaktar 

                                                            
6 Deduktivt innebär mycket kort att utgå ifrån en modell för att systematisera data, medan induktivt är 
motsatsen, dvs att utifrån data försöka forma en modell. 
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en relevant förening och ordnar ett provtillfälle. Volontären tar sedan kontakt med barnets familj och 

gör upp om att följa med till provtillfället tillsammans med barnet och en vårdnadshavare. 

Volontären utgör också ett stöd i kontakten med till exempel tränaren tills barnet känner sig tryggt 

att fortsätta med sin fritidsaktivitet själv. Oftast följer volontären endast med till det inledande 

tillfället, men ibland blir det något tillfälle till.  

Projektets ursprungliga idé var att volontären även skulle leta upp provtillfällen hos olika föreningar. 

Det tillvägagångssättet gjorde dock att det kunde ta lång tid innan ett provtillfälle gick att genomföra. 

Därför tog den anställde på IM över den uppgiften. Däremot kan volontären ibland få ett extra 

uppdrag i form av att fixa kläder till barnet, eftersom projektet numera har ett samarbete med en 

stiftelse som sponsrar med idrottskläder för de unga. 

Projektet Aktiv fritid valdes ut till denna studie för att de arbetar med ideella i formen volontärskap. 

Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA): Cityidrott 

Cityidrott är en verksamhet som drivs av Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) i 

Landskrona sedan drygt 10 år. Det specifika projekt som beviljades 3 292 572 kronor under 2014–

2017 hade som syfte att stärka, engagera och utbilda ungdomar till förebilder, volontärer och ledare.  

Projektet går ut på att utbilda ungdomsledare, som i sin tur ska bli en del av verksamheten och leda 

barngrupper. Projektets målgrupp är både de unga ledarna (13 år och äldre) samt de barn och 

ungdomar som erbjuds att prova på olika aktiviteter. Projektet uppstod ur ett behov av att erbjuda 

verksamhet för de barn som blivit för gamla för den organiserade spontanidrotten, som är Cityidrotts 

kärnverksamhet. 

Cityidrott valdes ut för att de arbetar med ideella i formen unga‐leder‐unga. 

Habo Wolley: Volleybompa – En bra start 

Habo Wolley är en volleybollklubb i Habo som bildades 1987. De beviljades 3 775 814 kronor för 

projektet Volleybompa – En bra start. Summan betalades ut från 2014 till 2017. Projektets syfte var 

att vidareutveckla och sprida en modell för barn‐ och ungdomsverksamhet inom volleyboll. Detta 

innefattar ett nytt system för rekrytering och utveckling av ledare. I detta fall rekryterades främst 

föräldrar som ledare, men även unga ledare.  

Volleybompa startades som en sätt att få barn och deras föräldrar in i verksamheten i yngre åldrar än 

det tidigare hade funnits volleybollverksamhet. I föreningen har man nu verksamheter som hänger 

ihop. Barnen börjar i Volleybompa när de är 3–5 år, tillsammans med en förälder. De fortsätter sedan 

till Kidsvolley med föräldrar som skolats in i verksamheten som ledare. I Kidsvolley engageras även 

unga ledare från ungdomsträningsgrupperna som ett första ledaruppdrag.  

Habo Wolley hade vid intervjutillfället cirka 100 ideella ledare och två anställda: en elitserietränare 

och en tränare till barn‐ och ungdomsverksamheten. 

Volleybompa valdes främst ut för att de arbetar med ideella i formen föräldraledare. De har dock 

även ungdomsledare i form av unga‐leder‐unga. 
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Forza of Sweden: Välkommen in och ta plats 

Forza of Sweden kallar sig själva ett modernt utbildningsföretag som ser till att göra människor 

startklara för både karriär och företagande. Det gör Forza genom utbildningspaket, med utbildningar 

och kurser som har sin grund i självledarskap och ett entreprenöriellt tankessätt. Forza startades 

2006 som ett projekt av Helsingborg stad i samverkan med entreprenörer i staden. Ur detta bildades 

den ideella organisationen Forza of Sweden 2012. Organisationen hade vid intervjutillfället nio 

heltidsanställda, fyra projektanställda och två praktikanter. 

Projektet Välkommen in och ta plats beviljades 3 645 430 kronor för åren 2016 till 2018. Syftet med 

projektet var att nyanlända snabbare ska komma in i det svenska samhället genom att skapa en 

plattform för dem att stå på, som ger dem möjlighet att forma sina egna liv. Projektet bygger på att 

deltagarna får en actionvägledare, en typ av yrkesmentor, som följer denne genom ett antal träffar 

under en period på 120 dagar. 

Välkommen in och ta plats valdes ut för att de arbetar med ideella i formen mentorer. Men särskilt 

intressant var det att de inte kallade dem mentorer, utan actionvägledare.   
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Resultat 

Resultatet är uppdelat i ett antal olika frågor som gemensamt belyser studiens syfte.  

 Den första delen redogör för vilka de ideella är och vad de kallas i dessa projekt.  

 Den andra delen belyser hur de ideella används i projekten.  

 Den tredje till femte delen illustrerar hur projekten arbetar med att rekrytera, stötta och 

behålla sina ideella.  

 Den sjätte delen belyser de framgångsfaktorer och hinder som projekten ser i sitt arbete med 

ideella.  

 Den sjunde och avslutande delen åskådliggör vilken betydelse de ideella tillskrivs för 

projekten och dess överlevnad.  

Samtliga delar inleds med resultat från den större gruppen projekt som besvarade enkäten (delstudie 

1). Sedan fördjupas varje del med resultat från dokumentstudien av tjugo projekt (delstudie 2), men 

främst med intervjusvar från de fyra projekten som valdes ut till fallstudier (delstudie 3). 

Vilka är de ideella och vad kallas de? 

I denna del redogörs det för hur många ideella projekten har, hur mycket tid de ideella lägger ner, 

vilka de ideella är och vad projekten kallar dem. 

Det är stor variation på hur många ideellt engagerade det finns i projekten som besvarade enkäten 

(figur 4). Det finns allt från några få projekt som ännu inte har rekryterat några ideella alls, till projekt 

som har fler än 25 personer engagerade. I denna fråga syns dock en otydlighet i vad projekten räknar 

som ett ideellt engagemang. Någon funderar över om ett styrelseuppdrag eller medverkan i en 

styrgrupp räknas som ett ideellt engagemang. Några nämner också personer som är engagerade i 

projektet inom sin tjänst på olika sätt och personer som är anställda men som gör en del frivilligt 

arbete. 

Vid varje föreställning + workshop på skolor är det dessutom alltid minst en 

skolpersonal närvarande som stöd. Vi brukar räkna dem som ideellt arbetande, 

eftersom vi inte avlönar dem, men kanske är det snarare ett samarbete?  

(projekt 104) 

Det beror lite på vad som menas med ideellt engagerade personer, hur det 

definieras? Det finns personer som deltar i projektets aktiviteter och som bidrar 

till dess innehåll som inte är avlönade. (projekt 107) 
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Figur 4. Hur många ideellt engagerade finns det i projektet? (n=178) 
 

Det varierar också en del när det gäller hur många timmar den typiska ideella lägger ner på en vecka 

(figur 5). Trenden är dock att de flesta lägger ner mellan två till fyra timmar på en vecka och att det är 

färre som lägger ner fler timmar än så. Det är dock svårt att rapportera vad en typisk ideell gör i ett 

projekt, eftersom det kan skilja sig åt en hel del beroende på vilken roll den ideella har. Skillnaderna 

syns både inom projekten och mellan olika projekt. I vissa av projekten, som exempelvis inte har 

någon anställd projektledare, kan det finnas ideella som lägger ner 20–40 timmar per vecka. Det kan 

också skilja mellan olika faser av ett projekt hur många timmar som läggs ner. 

Det varierade beroende på var i processen vi har varit. I inspelningsperioden var 

det mer än 11 timmar, men vissa veckor var det inga ideella insatser alls. 

(projekt 41) 

Variationen är stor. Ideellt arbetande projektledare 20 tim/vecka. Övriga i 

projektgruppen 10 st 3–4 tim. Ideellt arbetande faddrar kan variera mellan 1 till 4 

tim/vecka (projekt 57)  
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Figur 5. Hur många timmar per vecka lägger den typiska ideellt engagerade personen ner i projektet? 

(n=159) 
 

Det är möjligt att dra några statistiska slutsatser genom att relatera dessa data (antalet ideella och 

timmarna de lägger ner) till bakgrundsfaktorer hos de olika projekten. Hur många procents 

anställning som projektet har i och med pengarna från Arvsfonden verkar ha ett samband med både 

hur många ideella som engageras och hur många timmar de lägger ner. Det visade sig att projekt 

med mer än 100 procents anställning i högre utsträckning var projekt med många ideella. I dessa 

projekt gjorde dock de ideella färre timmar per vecka än i projekten med färre procents anställda.  

I övrigt verkar inte karaktären på de olika projekten ha någon betydelse för hur många ideella 

projekten har och hur många timmar de lägger ner. Just här spelar det alltså ingen roll om det är ett 

nationellt eller lokalt projekt, vilka projektet riktar sig till, vilken tidigare erfarenhet de ideella har av 

att driva projekt samt om de samverkar med andra. 

I enkäten försökte forskaren fånga lite mer noggrant vilka de ideella var i fråga om kön, utländsk 

bakgrund, utbildning eller yrke. Dessa frågor sågs av flera som svåra att svara på, men kan ändå ge en 

känsla av hur det såg ut i projekten. Det var relativt jämnt fördelat mellan kvinnor och män i 

projekten (54 procent kvinnor), men det var stor variation mellan olika projekt. Några av projekten 

hade av naturliga skäl en stark övervikt åt ett eller annat håll på grund av att projekten riktade sig till 

en viss målgrupp och hade ett visst syfte. Andra projekt menade att de hade för få kvinnor eller män, 

men att organisationen aktivt försökte lösa detta. I några projekt fanns det också skillnader mellan 

vilka roller kvinnor respektive män hade. 

Projektet har fokus på skapande av maskulinitet och förändringar av normer, 

varför mycket av insatserna riktas till pojkar/män. (projekt 169) 

Föreningen har idag väldigt få kvinnor som är engagerade men har satt riktning 

mot att lösa detta, delvis genom detta projekt. (projekt 54) 
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Styrgruppen flest män. Faddrar flest kvinnor. (projekt 57) 

Projekten i denna studie uppgav att knappt en fjärdedel av deras ideellt engagerade hade utländsk 

bakgrund. Även här var det stor variation mellan projekten. Vissa projekt var som sagt riktade till en 

viss målgrupp eller har ett syfte som gör att fler av de ideella kommer från en viss målgrupp. Ett 

projekt menar att det kan vara olika inom projektet beroende på vilka roller de ideella har, men 

också på hur de rekryteras. 

Det ser olika ut mellan frukostarrangörerna och lägerledarna. Lägerledarna som vi 

själva rekryterar, där eftersträvar vi en spridning i bakgrund. Medan 

frukostarrangörerna ofta själva initierar engagemanget, där är antalet lägre. 

(projekt 94) 

Många av projekten hade svårt att svara på vilken bakgrund i form av utbildning som de ideella har. 

Nästan hälften anges dock ha gymnasieutbildning som sin högsta utbildning, medan drygt en 

tredjedel har högskole‐ eller universitetsutbildning och en tiondel har grundskoleutbildning. I flera 

projekt är de ideella studenter på en gymnasie‐ eller universitetsutbildning. I de flesta fall tycker 

projekten att de ideellas insatser delvis stämmer överens med deras yrke. Detta skiljer sig dock också 

mycket åt, både inom och mellan projekten. Vissa projekt har dessutom ideella som inte har yrken 

alls (exempelvis studenter). 

Vi försöker hitta kompetens vi kan ha nytta av, men ibland betyder det att de 

INTE ska jobba med sitt yrke. Ibland vill man heller inte det. Controllers, bokförare 

och revisorer vill till exempel nästan aldrig vara kassörer på fritiden. (Projekt 101) 

 

Det är inte bara stor variation i vilka de ideella är, utan även i vad projekten kallar dem. I en 

sammanfattning av vad projekten kallar sina ideella i ansökningar och återrapporteringar, så är det 

just mångfalden av olika benämningar som sticker ut. Det framkommer hela 22 olika benämningar 

(figur 6).  

Det finns olika varianter på ledare, till exempel ungdomsledare. Det finns även benämningar som 

visar vad personerna gör eller bidrar med, såsom förebilder och ambassadörer. Vidare finns det 

namn som knyter an till mentorskap. Slutligen har vi de benämningar som har med själva 

frivilligheten att göra, och där används exempelvis namn som volontärer. I vissa projekt förekommer 

flera av benämningarna på samma personer.  

När det gäller benämningen deltagare har den använts av ett projekt som har angett att ”de ideella 

är deltagare i projektet, som dessutom är målgruppen”. Det finns också ett stort antal projekt som 

samverkar med olika kommunala, regionala och privata aktörer inom sina projekt. Dessa personer 

kan göra arbetsuppgifter som inte bekostas av projektet, men som gynnar det. 
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Figur 6. Benämningar på ideella i de 20 projekten i delstudie 2. 

Vad projekten kallar sina ideella kan ha stor betydelse för vilka de vill rekrytera och vad de tänker att 

arbetsuppgifterna ska vara. Namnet kan också fungera som en strategi för att betona vissa delar av 

uppdraget. Ett exempel här är Forza, som kallar sina ideella för actionvägledare. 

så det är liksom två delar, det ena är just det här att det ska vara tydligt, en tydlig 

förväntan, att du ska inte komma hit och ställa skorna, det var den ena 

förklaringen. Den andra förklaringen är att vi vägrade att kalla det för mentorskap 

eller mentor/adept … så är ett mentorskap betyder att jag kommer till dig för att 

du ska lära mig allt om idrott exempelvis, vilket innebär att då lär man bara på ett 

håll, att det bara är jag som lär mig … Medan vi såg att om vi använde ett annat 

ord, som vi då själva också får betinga, så en actionvägledare ska se till att, 

tillgängliggöra Sverige, men en actionvägledare ska också vara nyfiken. Om jag lär 

dig om det svenska systemet så vill jag gärna att du lär mig om din kultur eller 

dina högtider, för då går lärdomarna åt båda hållen och det var någonting som var 

väldigt viktigt för oss redan från början, att mentorskap, det finns jättemycket 

mentorskap och mentorskap är jättebra för dom människor som behöver det, 

men vi vill vara med och bidra till ett större samhälle, ett bredare samhälle, så 

därför ville vi jobba med integration i stället för assimilation. (Forza, 

projektledare) 

Ungdomsledare, 

föräldraledare och 

hjälpledare 

Förebilder, ambassadörer, 

dörröppnare, funktionärer, 

samtalsstödjare, kompissvarare, 

handledare, inspiratörer, 

allmänhjälpare, stödpersoner, 

deltagare och praktikanter 

mentorer, 

actionvägledare 

och faddrar 
volontärer, ideella 

medarbetare och 

frivilliga 

”Ideella” 
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när man sätter ett nytt namn på en sak så behöver människor ställa lite fler frågor 

än om man bara kallar det för mentorskap, då har ju människor vissa 

förväntningar och förutfattade meningar om hur ett mentorskap ska se ut och då 

spelar det ingen roll vad vi som organisation säger, för att dom har redan en bild 

av vad mentorskap betyder för dom (Forza, projektledare) 

alltså det var en av anledningarna till att jag faktiskt hoppade på kom jag att tänka 

på nu. (Forza, actionvägledare) 

 

Vilka de ideella är kan också förändras under projektets gång. I Cityidrott har de sett en förändring i 

vilka som ansöker. De härleder delvis förändringen till att en specifik person kom in i projektet, men 

också till att projektet har blivit populärt i staden. I början av projektet fick de in en del ungdomar 

som kände att det var lite jobbigt i skolan, men som tyckte det var kul att vara med och jobba med 

barn. Senare i projektet fick de även ett tillskott av ansökningar från personer som de märker har en 

annan status bland de unga. 

De märker att de ger lite status också att vara det, och det svängde lite när vi fick 

den här killen, som jag berättade om tidigare, som var lite problematisk, för han 

var rätt så, en rätt tuff kille, som hade ett ganska räligt rykte, men när han kom ut 

och var jättetrevlig och snäll mot barn och var suverän och berättade att 

Cityidrott, dom är riktigt bra, dom är kingar liksom, där någonstans så märkte man 

i ansökan att det kom in en annan typ av folk, som liksom innan hade tyckt det var 

lite töntigt. Jag tror ungdomarna själva har gjort det till en rätt så fräck grej att 

göra. (Cityidrott, projektledare) 

Ungdomarna i Cityidrott har också nästan uteslutande invandrarbakgrund, eftersom projektet 

startades och blev populärt i en stadsdel där det bodde många med invandrarbakgrund. Det framförs 

också en teori om hur fritidsaktiviteter och kanske speciellt idrotten har förändrats under senare tid. 

tyvärr har idrotten blivit litegrann att är du tolv så är det försent att börja idrotta. 

Jag tror många ser det som en väg in, att ha någonting att göra, där man faktiskt 

inte behöver vara skitduktig på en idrott ... (Cityidrott, projektledare) 

I projekt som Cityidrott är de ideella en homogen åldersgrupp med relativt liknande bakgrund. I Forza 

menar de däremot att ålder och bakgrund kan skilja sig åt ganska mycket. I stället är det inställningen 

och vad de ideella vill ha ut av engagemanget som är det gemensamma. 

vi är verkligen olika personer och personligheter med olika bakgrunder och det är 

väl det som är så fantastiskt, att det finns egentligen ingen mall på hur man ska 

vara actionvägledare, utan någonstans så gör man utefter sina egna 

förutsättningar, vem man är, och så bidrar man det man kan. Det viktigaste är 

bara att man har vilja och engagemanget, det kommer man jättelångt med. 

(Forza, actionvägledare) 
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Intervjuerna fokuserade inte explicit på motiv, men de motiv som framkom ofta är att det är roligt 

och att man får ut något av det. 

Men främst för att jag tycker att det är roligt. Hade jag inte tyckt det hade jag inte 

hållit på med det. Då hade jag gjort något annat. (Habo Wolley, föräldraledare) 

jag tycker det är kul, alltså vi får ju glädjen också, när vi är med barnen så blir jag 

också glad, det är roligt att vara med barn, jag gillar barn.  

(Cityidrott, ny ungdomsledare) 

att man gör någonting som är vettigt och bra för någon annan, som känns skönt … 

(IM, volontär) 

 

Hur används de ideella? 

Information om vilka arbetsuppgifter de ideella har kommer från enkäterna och från intervjuerna 

med de fyra organisationerna. Enkätsvaren är kortare utsagor, medan intervjusvaren fördjupar 

resonemangen. 

De ideella personerna i de olika projekten har lika skilda arbetsuppgifter som variationen på 

projekten som får pengar. Nedan presenteras de sex kategorier av arbetsuppgifter som framkommer 

ur projektens beskrivningar: specifik kompetens, målgruppskompetens, arbetskraft, projektarbete, 

föreningsarbete och ”allt” (figur 7). Dessa kategorier är inte ömsesidigt uteslutande, utan de kan 

finnas samtidigt. Om en ideell exempelvis bidrar med en specifik kompetens så kan hen även bidra 

med arbetskraft och föreningsarbete. Att över huvud taget kalla ideellt engagemang för 

arbetsuppgifter ifrågasattes dock av ett projekt.  

De har inte "arbetsuppgifter", det har anställda. Ideellt engagemang har 

deltagarna. (Projekt 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Vad gör de ideellt engagerade personerna för arbetsuppgifter i projektet? (Öppna svar från 

enkäten, n=178) 

Specifik kompetens  Målgruppskompetens  Arbetskraft 

Projektarbete  Föreningsarbete  ”Allt” 
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Specifik kompetens 

Arbetsuppgifter som har med den ideelles specifika kompetens att göra är ofta tätt knutna till 

projektets verksamhet, såsom datakompetens, metodutveckling, korrektur eller översättning. Flera 

gånger framgår det att det är här som personer engageras inom sina tjänster på olika sätt, som 

exempelvis sakkunniga. 

Varje ideellt engagerad person har ett specialkompetensområde, som den 

hanterar som sakkunnig. (projekt 6)  

Påverkar innehållet i metodboken, korrekturläser skrifter, hjälper till med 

utställningar, rådfrågas i specifika fall runt pedagogiken (lärare) (projekt 176) 

Målgruppskompetens 

Ett av Arvsfondens kriterier för att ett projekt ska få pengar är att målgruppen ska vara delaktig i 

projektet. Detta syns tydligt i beskrivningar av arbetsuppgifter som de ideellt engagerade är 

inblandade i. Många gånger handlar det om att delta i en referensgrupp, men ibland är de inte bara 

ideellt engagerade utan även målgrupp och deltagare. 

De kommer med det egna inifrånperspektivet. Projektet har en  

referens/expertgrupp med personer som har ADHD. Projektet lär av dessa 

människor. (projekt 3) 

De driver inte projektet i sig, utan de ÄR projektet. De ideellt engagerade 

personerna är deltagare som i sin tur engagerar ytterligare ideella personer, 

genom olika aktiviteter i sin förening. (projekt 172) 

 

Arbetskraft 

I många av projekten handlar det ideella engagemanget om att hjälpa till med allehanda praktiska 

uppgifter för att projektet ska fungera. Arbetsuppgifter som nämns är att städa, laga mat, riva, bygga, 

hämta, lämna och handla. 

Kör, hämtar och lämnar till olika aktiviteter (projekt 25) 

De har målat, monterat IKEA kök, städat. (projekt 160) 

Rivningsarbete, städning och inköp …(projekt 55) 

 

Projektarbete 

En hel del arbetsuppgifter kan knytas till administrativt arbete för att driva projektet – allt från att 

söka pengar till projektet till att slutligen återrapportera det. Andra arbetsuppgifter som kan 

förekomma är att ansvara för personal och sköta ekonomin för projektet. 

Intervjuat referensgrupper samt hjälper till med mejlutskick och annat 

administrativt som kan tillkomma. (projekt 13) 
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Ansöker om finansiella medel. Ansvarar för att parken blir byggd. Ansvarar för 

återrapportering till bl.a. Arvsfonden om hur medlen använts. (projekt 129) 

De sköter budgetfrågor och är arbetsgivare. (projekt 127) 

 

Föreningsarbete 

En del av arbetsuppgifterna är också kopplade till rent föreningsarbete, eftersom det många gånger 

är ideella organisationer som driver projekten. 

Stöd till projektledare i form av ideellt föreningsarbete (styrelse) (projekt 106) 

Våra ideella individer är styrelsemedlemmar. (projekt 197) 

 

”Allt” 

I en del av projekten finns det inga anställda, och då görs allt arbete av de ideellt engagerade – 

inklusive alla kategorier som redan har nämnts. 

Allt från planering, ekonomi, genomförande och har kontakten med 

entreprenörer. (projekt 23)  

För ordförande som även är initiativtagare och den person som ligger bakom idén 

och projektbeskrivning blir det att följa upp projektplanen mot projektledare. 

Initiera kontakter med externa aktörer. Dessutom rekrytera instruktörer till 

aktiviteterna (projekt 64) 

 

I intervjuerna betonas det att ideella med specifika kunskaper om projektet är viktiga, men även att 

vem som helst kan vara med och hjälpa till. I Habo Wolley menar de att det behövs olika personer 

med olika kunskaper till olika uppgifter. 

det brukar ju fungera så att det sitter någon förälder med sin telefon och så 

knackar man lite på den, kan inte du räkna poäng på den banan, och då säger 

dom, jag vet inte hur man gör, jag kan inte reglerna, och då säger vi att det kan 

inte barnen heller så det är bara att du ger poäng, och sedan nästa gång så får 

någon annan göra det och så får den här kasta boll i stället.  

(Habo Wolley, projektledare) 

Nej, för att den som är väldigt introvert, blyg och så kan ändå göra stor nytta i en 

träningsgrupp, där finns det fler uppgifter, på ett annat sätt och man behöver inte 

vara så, man behöver inte alls vara volleybollkunnig för att ha en sjukt viktig roll i 

en klubb (Habo Wolley, ungdomsledare) 

vi vet att språkfika och läxhjälp är populära i att engagera sig i, det är väldigt låg 

tröskel att börja som volontär i och det finns alltid ett behov (IM, projektledare) 
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Att ha arbetsuppgifter som är populära och enkla att engagera sig i kan vara ett sätt att sänka 

trösklarna. Detta kommer fokuseras mer i rekryteringsavsnittet. 

 

Hur arbetar projekten med att rekrytera ideella? 

I denna del presenteras det som projekten har berättat om att rekrytera ideella. Svaren är tagna från 

enkäter och intervjuer. 

Över 70 procent av projekten i denna studie har engagerat nya ideella till projektet, alltså personer 

som inte har varit ideella i deras organisation tidigare. Majoriteten av projekten tycker att det till viss 

del är lätt att rekrytera ideella till projektet. Endast 14 procent tycker att det är svårt (figur 8). Det 

framkommer i kommentarerna till frågan att det kan finnas en vilja att engagera sig, men att andra 

faktorer påverkar engagemanget. Det framkommer också att vissa engagemang är lättare att 

rekrytera till än andra. 

Det är svårt eftersom unga människor har mycket som händer i sina liv. De har en 

stark drivkraft, vill engagera sig men får inte alltid till tiden. (projekt 81) 

Många inom åldersgruppen vi arbetar med har lite tid på grund av studier, eller är 

i en livsfas där det är svårt att ta sig an uppgifter som sträcker sig över en längre 

tid på grund av livssituation. Det gör att flera uttrycker vilja för engagemang 

men … (projekt 180) 

Många visar intresse men det är svårare med långsiktigheten (projekt 198) 

 

 

 

Figur 8. Andel som instämmer i att det är lätt att engagera ideella till projektet (n=167). 
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Eftersom det är ett projekt med lokal förankring, så finns det alltid intressenter, 

men samtidigt så lider hela den ideella sektorn av att folk generellt har tidsbrist 

idag, och vi som är verksamma på en mindre ort har ett begränsat urval av ideella 

(projekt 6) 

Lättare andra året än första året då det var svårare. Kanske pga projektet blivit 

känt efter första året. (projekt 156) 

Majoriteten (72 procent) av de ideellt engagerade personerna i projekten har rekryterats genom att 

någon i organisationen har ställt en personlig fråga  (figur 9). Hälften menar också att de ideella har 

tagit egna initiativ i sin rekrytering. Andra sätt som uppgetts är att de ideella rekryterats genom olika 

former av annonsering. Vissa organisationer samverkar även med andra organisationer och företag 

för att rekrytera ideella och få fler att ansöka.  

 

 

Figur 9. På vilket sätt rekryteras de ideellt engagerade personerna till detta projekt? (n=181) 

Vi har affischerat, gjort inbjudningar på sociala media och uppmanar personer att 

tipsa om vårt projekt och att vi söker dem som vill engagera sig. (projekt 58) 

Vi har ett samarbete med Telia där de anställda får lägga 8 timmar/år på något 

ideellt projekt. Tio personer därifrån hjälper oss den 23/5. (projekt 101) 

Vi gör en annons och de får ansöka om plats på utbildningen. Vi har en tydlig 

kravlista och väljer ut dem som uppfyller kraven. (projekt 156) 

Det går att dra några statistiska slutsatser utifrån dessa data genom att relatera hur de ideella 

rekryteras till vilken typ av organisation de rekryteras till, hur många ideella projektet har och hur 

många timmar de lägger ner. De projekt som har många ideella har en högre andel som rekryterats 

via en personlig fråga från någon i organisationen, men de har också en högre andel som tagit ett 

eget initiativ till att engagera sig. Detta innebär att projekt med färre ideella personer i högre 

utsträckning använder andra sätt att rekrytera personer till sina projekt. 
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I projekt där de ideella i genomsnitt lägger ner tre timmar eller fler i veckan har en högre andel 

rekryterats på eget initiativ. Organisationer som räknar sig som nationella och har drivit projekt 

tidigare, har en högre andel engagerade som angett att de rekryterar på ett annat sätt. Dessa sätt 

kan vara att personer har blivit rekommenderade till dem eller att organisationen har använt sig av 

exempelvis sociala medier, annonsering och nyhetsbrev (figur 10). 

Rekryteringen kan vara både riktad och bred. Till exempel kan projekt rekrytera genom att söka upp 

potentiella ideella, både fysiskt och genom sociala medier. Flera projekt rekryterar sina ideella från 

projektets målgrupp eller från sina egna medlemmar. Några projekt rekryterar också ideella från 

samverkande organisationer och Volontärbyrån. Rekryteringssättet kan dessutom ändras i olika faser 

av projektet. Beroende på vilka de ideella är så kan projekten behöva rekrytera på olika sätt, 

exempelvis om de ska rekrytera unga, äldre, personer med invandrarbakgrund eller personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Figur 10. Ideellt engagerade personer rekryteras aktivt till projektet med hjälp av ... (n=181) 

Även här går det att dra några statistiska slutsatser genom att relatera studiens olika datauppgifter 

till varandra. I projekt som har fler ideella personer rekryteras en högre andel genom annonsering på 

webben samt genom möten på mässor och event. Dessa projekt har även ideella som lägger ner ett 

lägre antal timmar per vecka på sitt engagemang. De här resultaten ligger i linje med de tidigare 

resultaten. 

Vi tror på den personliga kontakten, speciellt när det gäller deltagarna med 

funktionsnedsättningar. Även när det gäller att knyta vanliga musiker och 

kulturarbetare till projektet är det av vikt med den personliga kontakten. 

Personkemi är utomordentligt ... (projekt 42) 

Oftast kommer det som en naturlig del då barnen i familjen börjar åka och sen 

kommer föräldrarna med av bara farten. (projekt 123) 
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I intervjuerna framträder flera teman som berör rekrytering. De som intervjuas tar bland annat upp 

hur de identifierar ideella och hur den initiala rekryteringsprocessen ser ut. Deras berättelser visar 

också att rekryteringen kan påverkas av hur känd organisationen är lokalt. Sedan belyser de även att 

rekrytering knappast kan ses som en punktinsats, utan det måste ses som en process som innefattar 

hur projektet hanterar omsättningen av ideella. Slutligen diskuteras det om bakgrundskontroller görs 

i organisationerna. 

Både Cityidrott och Habo Wolley identifierar ideella innan behovet uppstår på ett tydligt sätt. 

Cityidrotts projekt startades utifrån ett behov av att kunna erbjuda en slags fortsättning på 

barnaktiviteter för de unga. Många av de som senare blir ungdomsledare har varit med i 

verksamheten sedan de började förskoleklass. De som blir unga ledare i Habo Wolley har också 

börjat tidigt många gånger, ibland redan i 3‐årsåldern tillsammans med en förälder i Volleybompa. 

De som blir föräldraledare har blivit rekryterade genom andra föräldraledare under Volleybompa‐

tillfällen.  

Alla projekten betonar också hur viktigt det är att återkoppla snabbt efter den första kontakten. 

Cityidrott och Forza har speciella antagningsperioder, medan Habo Wolley har säsonger och IM antar 

ideella löpande vid intresse. 

Det är dock stor skillnad på hur Cityidrott och Habo Wolley sedan rekryterar sina ungdomsledare. 

Habo Wolley frågar ungdomar om de vill engagera sig, medan Cityidrott har en antagningsprocess. 

Cityidrott använde dock samma metod som Habo Wolley i sitt pilotprojekt, vilket de genomförde 

med handplockade ledare som de kände till väl från början. Men efter pilotprojektet tog slut införde 

de sin antagningsprocess, där intresserade får lämna in ett personligt brev om varför de vill vara 

ungdomsledare i Cityidrott. 

just för att det känns proffsigt, det känns lite vuxet, man måste förbereda sig 

litegrann, så jag tror det får en annan legitimitet i processen så att säga 

 (Cityidrott, projektledare) 

I IM så är volontärerna som engageras inte kända av organisationen sedan tidigare. De har i stället 

rekryterats via mässor, festivaler och bekanta, men även genom samverkan med kommunens 

uppdragsbank. Dessutom ligger IM:s uppdrag ute på Volontärbyråns webbplats. Sociala medier 

nämns, men IM tycker egentligen inte att det är ett optimalt sätt att rekrytera volontärer. De tror 

mer på personlig kontakt, eftersom det kan vara svårt att nå personer som verkligen passar till 

uppdragen genom sociala medier. I Forza of Sweden är de inne på samma linje, utifrån erfarenheten 

att det är svårt som projekt att synas bland alla andra bra projekt. Där använder de sig av 

rekommendationer när de ska rekrytera till sina uppdrag som actionvägledare. 

är god vän med M och det ar han som tipsade mig om det här, det var han som sa 

att jag tror det här kommer att passa dig, du kan vara med och göra skillnad där. 

(Forza, actionvägledare) 
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Jag kom in i det här projektet via projektledaren PL, projektledaren blev 

rekommenderad av en kille som var med här tidigare att kontakta mig (Forza, 

actionvägledare) 

En aspekt som framkommer i intervjun med Cityidrotts projektledare är vikten av att inte gapa efter 

mycket och rekrytera för många ledare på samma gång, trots att intresset är stort. Det är viktigt att 

hålla kvaliteten i verksamheten. 

vi hade ju säkert kunna utbilda de dubbla, för att intresset är enormt stort … Jag 

känner ju lite att det är synd för man skulle ju vilja ta in alla, men, vi vill ju ha 

kvalitet på det också och ta in 60 barn och ungdomar, som kanske inte känner sig 

sedda så blir det halvdant, så blir det ingen kvalitet på det, det är ju varken bra för 

dom eller för oss. Och till syvende och sist så handlar det ju om en verksamhet 

som ska fungera också (Cityidrott, projektledare) 

Hur enkelt det är att rekrytera ideella till ett projekt beror på hur känt det är lokalt eller vilket rykte 

projektet har. Cityidrott berättar att det har blivit lättare att rekrytera sedan de fick ett gott rykte i 

Landskrona. 

… nu är det enkelt … (Cityidrott, ledare) 

så jag tror det är varumärket Cityidrott är rätt så starkt i denna stan, och jag tror 

att bland ungdomar, det vi gör det uppskattas också, för att dom vet att vi gör det 

för deras skull, så jag tror vi är lite, skulle inte säga immuna, men det är svårt att 

göra skit mot märket Cityidrott ...(Cityidrott, projektledare) 

Även i Habo, som också är en liten ort, är Habo Wolley välkänt bland människor. 

det är också lilla stad‐snacket går lite att, Habo Wolley det är kul att vara med och 

hjälpa till i Habo Wolley (Habo Wolley, projektledare) 

IM och Forza har sin verksamhet i Helsingborg, som är en större stad. Det påverkar rekryteringen, 

eftersom det kan ta ett tag innan människor börja känna till verksamheten. 

det är väldigt få som känner till att det ens existerar, i alla fall i min krets  

(IM, volontär) 

i och med att vi varit verksamma nu i två år med projektet, så har ju ordet spridit 

sig, vilket gör det lättare, att nå potentiella actionvägledare. (Forza, projektledare) 

Rekrytering kan dock inte ses som en punktinsats – något man gör och sedan är klar med. Det ämnet 

berörs i avsnittet Behålla ideella, där olika former av uppskattning tas upp.  

Här knyts dock rekrytering ihop med omsättningen av ideella, det vill säga i vilken omfattning de 

ideella byts ut under en viss period. Att hantera och uppmuntra omsättning av ideella kan nämligen 

underlätta rekrytering. I IM och i många andra organisationer består de ideella ofta av unga 

människor, där förändringar såsom byten av studieorter och flyttar kan påverka. 
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det kan bero på att sommaren en sådan här kritisk, när folk slutar plugga eller får 

ett nytt jobb eller flyttar eller, som jag upplever det så har det vart att man, något 

har ändrats i livet som gör att man inte kan fortsätta, snarare än att, jag har 

tröttnat på det (IM, projektledare) 

Ett alternativ till att säga nej till ideella på grund av olika anledningar, är att hänvisa dem till ett annat 

projekt eller en annan verksamhet. 

vi ibland har haft, att man kan börja i ett annat projekt om svenskan inte är liksom 

helt där (IM, projektledare) 

just när människor säger att jag vill gärna vara med som actionvägledare, men jag 

märker att tiden i höst inte kommer räcka till för mig, och då säger vi, vad tråkigt, 

vi hade verkligen hoppats att du skulle vara med, men vi har ju dom här två 

träffarna som vi kallar give‐and‐get och där är det en punktinsats där alla kan vara 

med oavsett om man är eller inte är actionvägledare (Forza, projektledare) 

Tidsaspekten är viktig för de ideella – både att veta hur länge man förbinder sig att ha ett uppdrag 

och hur mycket tid man förväntas lägga ner. 

Och sen hur länge – det kom vi överens om att inledningsvis i alla fall så tar jag 

den säsongen och hjälper till. (Habo Wolley, föräldraledare) 

Det kan också vara viktigt att kommunicera med de ideella under tiden för att höra deras 

förväntningar på hur mycket tid de vill lägga ner och vad de vill engagera sig i. 

vi behövde gå tillbaka till kammaren och tänka hur kan vi maxa deras tid som dom 

vill lägga ner hos oss. (Forza, projektledare) 

Flera av organisationerna är också tydliga mot sina ideella i att det är okej att inte alltid kunna ställa 

upp. Det fungerar eftersom samtliga verksamheter är uppbyggda för att vara flexibla, men på olika 

sätt. I IM tar volontärerna uppdrag när de har möjlighet, annars går uppdragen vidare till någon 

annan volontär som kan just då.I både Cityidrott och Habo Wolley har de ett stort antal ledare att 

fråga om någon är borta. Habo Wolley har dessutom fler ledare anslutna till varje grupp än vad som 

verkligen behövs, just för att verksamheten ska tåla att det kommer jobb eller annat i vägen vid vissa 

tillfällen. 

det är okej att sluta, jag försöker också vara jättetydlig med uppdrag, att det är 

okej att säga nej, det är jätteokej att säga nej, jag slänger ut frågan, känn inte att 

om du sagt nej tre gånger så vågar du inte svara nej längre, det är helt okej, att i 

förväg säga att det är lugnt (IM, projektledare) 

skriver jag bara till Markus till exempel, skriver jag att jag inte kan och säger 

anledningen, ibland kan jag bara skriva, jag kan inte, alltså det finns alltid någon 

annan att prata med om det blir något så, det känner jag  

(Cityidrott, ungdomsledare) 
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sen har det bara vart, väldigt villkorslöst, är man sugen så är man sugen och dom 

tjatar inte, dom kollar gärna läget så där men, om det är något man inte har koll 

på eller frågetecken så där, men liksom inget, jag har aldrig känt mig tvingad in i 

någonting (IM, volontär) 

I Forza är de inne på ett liknande spår: de försöker skapa ett sammanhang som består av grupper av 

actionvägledare och deltagare som samverkar, i stället för att ha specifika par av actionvägledare och 

deltagare. 

för vi vill heller inte skapa en struktur där det är bara jag och du, utan vi vill skapa 

en båt där alla sitter i och sedan hjälps vi åt, men vi är inte riktigt i hamn där. 

(Forza, projektledare ) 

Ibland kan en fråga från projektet fungera som en väg tillbaka till en mindre punktinsats, efter att en 

ideell har slutat vara ledare mer regelbundet. 

men frågar man dom på en hemmaturnering, vill ni vara med och coacha, då vill 

dom ju fortfarande det. (Habo Wolley, ungdomsledare) 

Projekten tar också upp vikten av att inte ha för hög arbetsbelastning för att behålla sina ideella 

under en längre tid. 

Balansera engagemanget så att de långsiktiga målen nås. Det är ett åtagande på 

tre år. Vi behöver engagerade personer som orkar i tre år. (Cityidrott, enkät) 

Men ju fler man är ideella, desto mindre press blir det ju faktiskt att man måste 

vara där varje gång. (Habo Wolley, föräldraledare) 

sen när du blir uttagen till actionvägledare, då har du blivit utvald till ett projekt 

på fyra månader, det är inte för hela livet. Sen är det slut. (Forza, actionvägledare) 

För att inte göra processen eller arbetet för tidskrävande och riskera att det känns 

som en börda för ungdomarna så har vi satt en maxgräns på tiden man får 

engagera sig (arbeta) i projektet, 2 timmar/veckan. Ungdomarna själva vill mycket 

mer än detta (Cityidrott, enkät) 

någonstans har vi gått ifrån att vi var en förening där få gjorde väldigt mycket, 

sedan så blev vi en förening där många gjorde lite och nu är vi en förening där 

många gör mycket och folk tar på sig grejer (Habo Wolley, projektledare) 

 

Frågan om utdrag ur belastningsregistret behandlas olika i organisationerna.  

 För IM är det standard att ett utdrag visas upp innan personen börjar som volontär.  

 I Cityidrott är det ett krav för dem som är timanställda, men inte för dem som enbart är 

ideella.  
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 I Habo Wolley är det en fråga som har stötts och blötts mycket, men beslutet hittills är att 

inte kräva det på grund av administrationen som det skulle kräva. De menar också att en 

enskild ledare aldrig ensam med en barngrupp, eftersom de har så många ledare.  

 Forza of Sweden använder långa, jobbliknande antagningsintervjuer för att få veta mer om 

sina ideella. I de flesta fall går de också på rekommendationer från tidigare kända deltagare 

och actionvägledare. De ser också till att ledarna är över 18 år, eller åtminstone att det alltid 

finns med en ledare som är över 18 år.  

Vidare menar IM att en viss kunskap i svenska är en förutsättning för att delta just för projektet Aktiv 

fritid. En fråga som däremot inte alls är aktuell i dessa organisationer är att verifiera de ideellas 

kompetens genom någon slags ackreditering. 

Något som alla organisationerna menar är mycket viktigt är att ha en tydlig arbetsbeskrivning, som 

förklarar vad det innebär att vara ideell i just det projektet. Några ord som kommer upp i flera av 

intervjuerna i de olika organisationerna är flexibilitet, smidighet, låga trösklar och enkelhet.  

Enklare punktinsatser med låg tröskel fungerar som en väg in i en organisation, där man får känna på 

en verksamhet och se om det är något man vill fortsätta med. Det kan även, som nämndes ovan, vara 

ett sätt att hålla kvar band till en organisation utan att behöva sluta helt – särskilt om tiden inte 

räcker till för ett större engagemang. 

och sänka trösklarna för människor att hjälpa till, man måste inte engagera sig 4 

timmar i veckan som man inte har, utan en punktinsats den veckan och den 

veckan kanske räcker, och när man är där kanske man får en känsla för att det är 

det här ni gör, det är så ert upplägg ser ut, den här typen av bemötande, kramas 

ni alltid på era träffar, har ni alltid musik igång, så då får man liksom en, 

förhoppningsvis blodad tand. (Forza, projektledare) 

Låga trösklar in i en verksamhet kan exempelvis handla om att det inte krävs specifika förkunskaper. 

Det kan också innebära att aktiviteten bara kräver att man dyker upp och bidrar med sin tid där och 

då. 

Volleybompa är fruktansvärt rolig. Och väldigt enkel att vara ledare för. Upplägget 

är ju sådant att föräldrarna är så pass engagerade i varje träningspass eller vad 

man nu ska säga då, att man som ledare egentligen står där och håller koll på 

tiden när det är dags att byta typ av övning och ser till att förutsättningarna finns 

där för att genomföra övningarna. (Habo Wolley, föräldraledare) 

slippa planera träningen är också rätt skönt (Habo Wolley, ungdomsledare) 

Att man skulle typ göra som dom gjorde, att ha aktiviteter, barnen kommer och vi 

håller aktiviteterna, förklarar hur dom ska göra och så 

(Cityidrott, ny ungdomsledare) 

Flexibilitet i själva uppdraget nämns på olika sätt, men också organisationens flexibilitet. 

det är anpassningsbart, man känner sig inte tvingad, man tar det i sin egen takt, 

så det tycker jag är bra, det är på dina villkor. (IM, volontär) 
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Jag tycker att det har varit bra nu vi har fyra projekt igång i Helsingborg och att 

dom är ganska olika och det som då utifrån om man då är jämför inom våra fyra, 

det som Aktiv fritid är flexibiliteten, att det kan variera i tider, antal gånger eller 

att du kan avgöra (IM, projektledare) 

I Forza pratar de mycket om att hantera förväntningarna på projektet. De tar bland annat upp hur 

viktigt det är att både deltagare och actionvägledare vet redan från början vad de kan förvänta sig av 

projektet för att ha rimligare förväntningar. 

 

Vilket stöd och vilka förutsättningar får de ideella? 

Detta avsnitt belyser vilket stöd och vilka förutsättningar de ideella får i projekten. Det handlar till 

exempel om olika utbildningsinsatser, men det kan även vara handledning, introduktionsmöten, 

uppföljning och annat stöd. 

En knapp tredjedel av projekten som svarade på enkäten anger att de ideella får specifik utbildning 

innan deras uppdrag i projektet börjar, och drygt hälften anger att de ideella får utbildning under 

uppdraget. Här nämns ofta interna utbildningar inom de nationella organisationerna som driver 

projekten. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna används av de organisationer som har kopplingar 

till idrotten, medan några projekt använder andra studieförbund, som Sensus. Vissa har särskilt 

framtagna, skräddarsydda utbildningar just för projekten.  

Några projekt nämner också att de har organiserad uppföljning och stöttning efter utbildningarna, 

exempelvis genom kontinuerligt stöd, handledning, stödsamtal och uppföljningssamtal.  

Alla fyra projekten i delstudie 3 har någon form av informations‐ eller introduktionsmöten. I Forza, 

IM och Cityidrott är de inledande informationssamtalen ofta individuella och sker i samband med 

rekryteringen. Dessa kompletteras dock med informationsträffar där man samlar alla. I Habo Wolley 

blir de ideella oftare rekryterade direkt till en grupp och får då informationen löpande av de andra 

ledarna i gruppen till en början. I Forza betonar de också att klimatet att våga fråga är viktigt på 

träffarna. 

Vi får ju stöd löpande, där vi träffas bara vi som är vägledare. Och på de träffarna 

finns inga dumma frågor. (Forza, actionvägledare) 

IM och Forza erbjuder en del skriftlig information. I IM får de ideella en volontärpolicy, en 

beredskapsplan, en broschyr med de mänskliga rättigheterna samt uppdragsbeskrivningar för de 

olika projekten. I Forza får de en broschyr som kallas Forza ABC. 

om man kommer på en situation som jag inte vet hur jag ska hantera 23:30, då 

kan jag kolla i det dokumentet, om jag inte hittar något svar där så kan man sms:a 

och så kan vi svara. (Forza, projektledare) 

I citatet ovan ser man tecken på den tillgänglighet som projektledningen i Forza visar på i sin vardag –

en tillgänglighet som är tydlig även i de andra organisationerna. De har i samtliga fall anställda 

projektledare som i första hand svarar på frågor på arbetstid, men det framgår i flera fall att denna 

gräns kan vara lite flytande. Det är särskilt tydligt i Cityidrotts fall. De har sina unga ledare, och i 
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början av projektet kunde de ställa frågor vid nästan vilken tidpunkt som helst. Projektledaren 

betonade hur viktigt det var att de ideella fick göra det, för att de skulle känna sig trygga. 

men jag tror just det att faktiskt vara tillgänglig så att man inte känner sig 

övergiven (Cityidrott, projektledare) 

sedan sa dom alltid att om det är så att du inte förstår eller får någon fråga så 

finns vi här. (IM volontär) 

Jag har sagt att de jättegärna, eftersom uppdragen ofta är utanför min arbetstid 

så kommer jag inte kunna svara där och då, men du får jättegärna skicka ett sms 

efteråt, hej det gick bra, dom dök upp, om det är någonting, får jag inte det 

sms:et så kommer jag höra av mig, hej, hur gick det igår (IM, projektledare) 

I Forza har de ideella även ett stöd som kan bidra till tillgänglighet utifrån språk och kultur. Stödet är 

en person som kallas för kultur‐insider. 

han är vad vi kallar för en kultur‐insider också, en person som har tillgång och 

insyn i den svenska kulturen men också i deltagargruppens bakgrund  

(Forza, projektledare) 

När det gäller utbildning är det lite olika i de fyra projekten. I Cityidrott är den interna utbildningen 

för de unga ledarna en obligatorisk del av projektet. Den omfattar åtta till nio tillfällen under de 

första 6–8 månaderna av projektet. Utbildningstillfällena består av olika moment: en del är 

framtagna tillsammans med Skåneidrotten, medan andra har blandade inslag – till exempel att skriva 

sitt cv. 

så då satte vi oss ner med Skåneidrotten och gjorde en lite specialdesignad, en 

sådan här kompisledarskapsutbildning, så den har de egentligen varit med och 

tagit fram själva, innehållet i den är egentligen byggt på vad ungdomarna själva 

har sagt i sina utvärderingar (Cityidrott, projektledare) 

I Cityidrott är de ideella sedan med och går bredvid de äldre ledarna, för att se hur det går till och 

lära sig hur man ska göra. Det är denna form av utbildning som föräldraledarna och de unga ledarna i 

Habo Wolley främst kommer i kontakt med. Om man sedan vill gå fler utbildningar så finns det 

möjlighet till det, både internt i Habo Wolley samt genom Svenska Volleybollförbundet och SISU 

Idrottsutbildarna.  

Jag lärde mig själv också hur det går till så att jag kollade ju på dom äldre hur dom 

betedde sig, så jag gick efter dom, som en utbildning (Cityidrott, ledare) 

Man har ju stöd i varandra om man är många ledare som hjälps åt  

(Habo Wolley, föräldraledare) 

För att bli volontär eller actionvägledare i IM eller Forza behöver man inte så mycket utbildning. I 

dessa projekt handlar det mer om att komma in i projekten med de kunskaper man redan har. 
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utbildningen sker ju allt eftersom, det är ingen så här, nu har vi en utbildningsdag 

... och det vet jag inte riktigt om det behövs så mycket utbildning i, utan snarare, 

alltså det handlar om att vara människa, möta människor … (Forza, projektledare) 

Projekten följer också upp sina verksamheter genom att fråga de ideella hur aktiviteterna har gått. 

tanken är att efter varje pass så ska man ta fem minuter och gå igenom vad man 

tyckte gick bra och dåligt, vad kunde blivit bättre … den äldre kan ge lite feedback 

(Cityidrott, projektledare) 

En ung ledare i Habo Wolley berättar att sättet som föreningen har schemalagt sin verksamhet på är 

en förutsättning för att det ska fungera för de unga ledarna. Här har föreningen först lagt de grupper 

där de unga ledarna hjälper till, för att sedan bjuda på mellanmål och efter det lägga ledarnas egna 

träningar i anslutning till det, i samma lokaler.  

 

Hur arbetar projekten med att behålla sina ideella? 

Flera av de delar som nämnts i avsnitten om rekrytering och stöd är förutsättningar för att behålla de 

ideella i ett projekt eller en organisation. I detta avsnitt betonas därför de mer explicita 

komponenterna som organisationer använder sig av för att behålla ideella, exempelvis ersättning och 

uppskattning. 

När de ideella har rekryterats till projekten finns det ett antal sätt för att behålla dem som 

engagerade. Ett sätt kan vara att ge de ideella olika former av ersättning eller förmåner. En del typer 

av ersättning handlar om att ge förutsättningar för att uppdragen ska kunna genomföras på ett bra 

sätt. Då rör det sig exempelvis om fika eller mat under uppdraget, resor till och från uppdraget eller 

utrustning, ofta i form av kläder. Den vanligaste ersättningen som projekten i denna studie har 

nämnt är just fika och mat – det nämner 50 procent av projekten att de ger (figur 11). En knapp 

femtedel av projekten anger att de ideella får ett arvode. Det nämns dock i ett flertal fall att arvodet 

är symboliskt. Endast ett fåtal projekt nämner subventionerad medlemsavgift som en förmån. En 

dryg tredjedel av projekten anger dock att de inte ger någon ersättning alls till sina ideella. 
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 Figur 11. Ges någon ersättning eller förmån till de ideellt engagerade personerna?  

Ett projekt menar att det är svårt att ställa krav på exempelvis närvaro för ideella om de inte får 

arvode. Ett annat projekt menar att det är en viktig signal att de som hjälper till är just ideella.  

Alla relevanta utlägg i samband med uppdraget ersätts. Generell ersättning utgår 

aldrig. (projekt 30) 

Till exempel: Yrkesverksamma ideellt engagerade kan dra nytta av våra 

utbildningar, kompetens och nätverk. Våra unga engagerade tar naturligtvis också 

del av detta och ser detta också som en erfarenhet ut i arbetslivet och möjlighet 

att få referenser. (projekt 67) 

Många av våra mentorer vill inte ha ersättning och har i stället efterfrågat medel 

för att göra aktiviteter med tjejerna, med andra mentorer eller i storgrupp. 

(projekt 75) 

 

I de fyra projekten så nämner samtliga att de givetvis ersätter de ideella för utbildning och även att 

de har mat och fika vid informations‐ och utbildningstillfällen. Transporter är inte en relevant fråga i 

Habo Wolley och Forza. I IM, där verksamheten handlar om att följa med unga till olika aktiviteter, 

står projektet för busskostnader. I Cityidrott menar de att alla aktiviteter är så nära i staden att det 

inte är någon fråga. 

I Cityidrott har de valt att ersätta sina unga ledare med en mindre summa per tillfälle som man är 

ledare. Detta börjar dock efter utbildningstiden, så under utbildningen är alla ledare ideella. 

Cityidrott funderar dock på om det var rätt att ersätta ledarna. Som positiva aspekter nämner de att 

det fungerar som en morot och att det visar ungdomarna att det är ett jobb på riktigt. Däremot är de 

inte säkra på att det hade behövts, men nu är det så inkört att det är svårt att ta bort. 
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Jag tror mer att det är svårt att ta bort. Så det var kanske en miss att vi tog in det 

från början, men det var ju mer en rädsla … som sagt det var en morot tänkte vi 

(Cityidrott, projektledare) 

I IM menar de att hela idén är att det ska vara någon som följer med frivilligt, utan ersättning.  

så fort det är betalt så är det en helt annan signal som sänds, och det är häftigt att 

kunna säga till familjen att den här volontären kan följa med er helt frivilligt, va, 

vill dom vill följa med mig, ja, dom vill det, för att dom vill jättegärna att du ska 

komma igång (IM, projektledare) 

Något som är mycket viktigt i Cityidrott och Habo Wolley är de kläder som ingår när man är ledare. 

Dessa tröjor är speciellt viktiga för de unga ledarna, som är mycket stolta över dem. En föräldraledare 

i Habo Wolley menar mer att de har en pedagogisk vinst, eftersom man ser vem som är ledare. 

sedan får dom ju också en tröja, en hood‐tröja och det märker vi ju, och det är ju 

rätt kraftfullt (Cityidrott, projektledare) 

Jag tycker den är skitfin, så jag ser ibland på skolan, några som jobbar i skolan, så 

har dom på sig den, så jag längtar till jag får den också.  

(Cityidrott, ny ungdomsledare) 

man får en t‐shirt som är vit i stället för röd som det står ung ledare på (Habo 

Wolley, projektledare) 

Tröjan är mer pedagogiskt viktig. (Habo Wolley Föräldraledare) 

De ideella får uppskattning på olika sätt. Det kan till exempel vara mer informella saker, som att 

projektledningen säger att de är tacksamma, gör mejlutskick om att de ideellas insatser uppskattas 

och skickar julkort. Det kan också vara att ge förtroenden till de ideella, speciellt de unga ledarna. 

Sammankomster som kick‐offer, avslutningar och utflykter förekommer också. 

dom säger alltid att dom är glada vi är där och dom är jättetacksamma  

(IM, volontär) 

Men uppskattning, som sagt, behöver inte vara mer än att man får en klapp på 

axeln och sådana saker som ett par uppmuntrande ord. (Habo, föräldraledare) 

så kanske dom kan få frågan, vill du planera uppvärmning till nästa vecka, det ger 

mycket, yes, han tror att jag kan klara av det här (Habo, ungdomsledare) 

vi är duktiga på att visa vår uppskattning … ha en ordentlig kick‐off, en ordentlig 

avslutning, få med sig intyg, letter of appreciation som man kan ta med sig hem ... 

vi har middag, knytkalas … (Forza, projektledare) 
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Vilka framgångsfaktorer och hinder ser projekten i sitt arbete med ideella? 

Det finns givetvis mängder med olika faktorer som kan påverka arbetet med ideella. En del av dem 

går inte att påverka, såsom att unga byter studieort och flyttar, medan andra är möjliga att påverka 

genom att planera noggrant.  

En del av det som har nämnts tidigare under avsnitten om att rekrytera, stötta och behålla ideella 

kan vara värdefullt i planeringen av sitt arbete med ideella. I detta avsnitt behandlas ytterligare några 

teman, såsom  

 organisationens samverkan med andra aktörer 

 relationen mellan anställda och ideella 

 de ideellas delaktighet. 

Samverkan med andra aktörer 

Majoriteten av projekten i enkätundersökningen samverkar med någon offentlig aktör (86 procent). 

Den vanligaste offentliga aktören att samverka med är kommuner (figur 12).  

 

Figur 12. Samarbetar projektet med någon eller några offentliga aktörer? (n=181) 

Det vanligaste är att kommuner informerar om projektets verksamhet på något sätt. Ungefär en 

tredjedel av projekten anger även att de får offentligt ekonomiskt stöd och tillgång till offentliga 

arenor samt att lokaler upplåts till dem (figur 13). Ytterligare samverkan som nämns är att 

kommunen bistår med kunskap om säkerhetstänkande, bidrar med kontakter med målgrupper samt 

köper tjänster ur projektets utbud. 

 

 

 



 

50 
 

 

Figur 13. På vilket sätt sker samverkan med offentliga aktörer? (n=181) 

Alla de fyra projekten samverkar med sina respektive kommuner på olika sätt. I Habo marknadsför 

kommunen Habo Wolleys verksamhet. I Helsingborg får Forza hjälp att hitta deltagare till sina 

utbildningar av såväl kommunen som Arbetsförmedlingen. Cityidrott arbetar under nolltaxa, vilket 

innebär att de har tillgång till samtliga idrottshallar i kommunen och även en del olika möteslokaler 

kostnadsfritt. Detta gäller så länge lokalerna är lediga – både skola och föreningsliv prioriteras. 

Genom att verksamheten har funnits ett tag i Landskrona så har samverkan med kommunen ökat 

och omfattar nu flera olika delar. 

vi har en fantastisk relation med kommunen ... man kan nästan förklara det som 

tjänster och gentjänster ... vi är öppna för att vara med som en länk eller som en 

samarbetspartner eller bara ge input eller och dom vet om det, så egentligen kan 

man säga att allting som rör det brukar dom komma och fråga oss vad som gäller 

och i utbyte mot det så brukar vi, till exempel om vi gör saker så säger vi att vi vill 

göra detta här, ja men jättebra, som nere på Lagunen till exempel, så har dom 

byggt ett jättestort trädäck till oss, som står året om, i stället för att vi behövde 

lägga massa pengar på att bygga upp det varje år ... (Cityidrott, projektledare) 

Det förekommer även att andra aktörer ibland frågar om de får låna ungdomsledare av Cityidrott till 

olika event. 

I IM så bygger projektet på att de får uppgifter från förvaltningen om att ungdomar är intresserade 

av olika aktiviteter. Projektets idé kom från en som hade arbetat på kommunen. Personen såg 

behovet av vidare stöd till ungdomarna, men också att kommunen inte kunde stå för det själv. 

så i dagsläget får jag uppgifterna från arbetsmarknadsförvaltningen, vi 

samarbetar med dom, ser vilken aktivitet det är, var barnet bor och utifrån det 

letar upp ett provtillfälle, så att jag hittar ett första provtillfälle (IM, projektledare) 
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Både Cityidrott och IM har också samverkan med andra ideella organisationer. Cityidrott blir ibland 

tillfrågade om de kan låna ut sina ungdomsledare till olika event där det behövs ideell medverkan. IM 

har i sin tur mycket kontakter med olika idrotts‐ och fritidsverksamheter där det är populärt att barn 

och ungdomar vill börja. 

Relationen mellan anställda och ideella 

Organisationerna i denna studie är olika, men många har både anställda och ideella i sina projekt. De 

flesta har fått möjlighet att anställa en projektledare på hel‐ eller deltid i och med pengarna från 

Arvsfonden. Nedan redogörs för några av projektens tankar om just relationen mellan anställda och 

ideella i projekten. Många belyser behovet av att ha både anställda och ideella för ett framgångsrikt 

projekt och funderar på hur denna del går att göra hållbar efter projektets slut. 

Mötesplatser som bygger på frivilliga. Kommer behövas avlönade krafter för att 

driva projektet vidare i full skala. (projekt 15, delstudie 2)  

Dock kräver insatserna i projektet kontinuerlig verksamhet som kan vara svårt att 

få med ideella. Så mycket av grunden ligger på anställda runt om i organisationen. 

(projekt 8, delstudie 2) 

Det hade inte gått att driva runt projektet utan extern finansiering och 

deltidsanställda. (projekt 14) 

Inte de första två mötena som har hållits under år 1 men får vi fortsatt beviljad 

medel från Arvsfonden kommer arvode att betalas ut för engagemanget i 

styrgruppsarbetet under år 2–3. (projekt 60) 

I Habo Wolley hade de ett tydligt syfte med projektet, nämligen att genom arvoderad personal kunna 

skapa ideell verksamhet i den egna och andra föreningen. Redan innan var föreningen i ett skede där 

de ville förändras, från en elitförening med lite ungdomsverksamhet till en ungdomsförening med 

elitverksamhet – ett föryngringsarbete för att få föreningen mer hållbar. 

han var ju anställd då utav Arvsfondsprojektet och han gjorde ju massa grejer och 

såg till att, ja, men hjälpte till att starta igång de här grejerna, men när det väl var 

igångstartat så var arbetet gjort, så tror jag, jag tror verkligen att han var en stor 

hjälp, jag tror att det skulle gå att genomföra annars ändå men det är svårt att 

motivera folk, för då är det ju ideella som ska starta igång. (Habo Wolley, 

ungdomsledare) 

I IM har de förändrat projektet lite under den första tiden, just utifrån relationen mellan vad de 

anställda ska göra och vad de ideella ska göra. I början av projektet låg ett större ansvar på 

volontärerna, vilket gjorde att det tog längre tid från att den ideelle fick uppdraget till att deltagaren 

fick ett prova‐på‐besök i någon aktivitet. Nu sköter den anställde kontakten med föreningarna och 

bokar aktiviteter, medan volontären genomför besöket. 

innan så hade det gått mer lågintensivt, större ansvar hade legat på de ideella, nu 

jobbar jag 50 procent med att dels har jag kunnat fånga upp på ett annat sätt och 
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tagit mer den här kontakten med föreningslivet som ibland kan vara lite svår att 

få tag på, då den i sin tur är ideell i sin förening (IM, projektledare) 

 

De ideellas delaktighet 

Att de ideella känner sig delaktiga i organisationen kan vara en framgångsfaktor, men de fyra 

projekten och deltagarna ser lite olika på delaktighet. I samtliga projekt finns det rutiner för hur de 

ideella kan föra fram idéer och synpunkter: vissa har möten, medan andra har regelbunden 

mejlkontakt. Flera av de ideella vittnar också om att de idéer som de fört fram har blivit verklighet. 

Man säger ju sina idéer till någon på ett möte, så tar dom upp det och tänker på 

det, och skriver ner det om det är en bra idé … (Cityidrott, ungdomsledare) 

Man får alltid vara med och ge feedback och tycka, och där kan det gå ganska 

snabbt innan något ändras också. Säger vi på en träff att det här tyckte vi inte om, 

då ser vi direkt till nästa träff att de har ändrat på det. Och de är också snabba 

med att fråga vad vi tyckte om förändringarna, om det blev bättre till exempel. 

Sen tror jag också att det absolut har med ledningen att göra, de har varit 

delaktiga och det märks verkligen hur mycket de brinner för det här projektet. 

(Forza, actionvägledare) 

I IM så tänker projektledaren en del om att hon skulle vilja att volontärerna i projektet var mer 

delaktiga i hela organisationen. 

bryr dig om din förening och vill att den ska, du är inte bara deltagare utan du är 

aktiv, delaktig i föreningen, då kommer du också vilja att den utvecklas  

(IM, projektledare) 

Hon menar att kontakten i just detta projekt endast är mellan projektledaren och volontärerna när 

uppdragen delas ut och rapporteras. Detta gör att det inte blir några relationer mellan volontärerna i 

projektet. 

Jag tycker att det har varit svårt att hitta en sammanhållning bland volontärerna , 

lite det här vad som får dom att faktiskt stanna, därför att du är ganska ensam i 

ditt uppdrag, du gör det själv och du har mycket kontakt med mig, kanske sms 

eller telefon eller mejl, så man kommer ganska långt ifrån IM, det känns lite så 

här, lätt att försvinna ut i kanten, om du inte kan på ett par veckor så försvinner 

du längre och längre iväg, så att samtidigt har jag förslagit en Facebook‐grupp 

eller vill ni ses eller träffar eller så, men då har liksom personerna valt Aktiv fritid 

utifrån att det är just på det sättet, men jag hade velat ha en känsla av att man 

hade en kritisk massa som såg så det blev liksom, att man sågs tillsammans, att 

dom skulle känna sig närmare IM, och stanna och få mer spridning via vänner och 

komma igång. (IM, projektledare) 

Den här upplevelsen bekräftas också av volontärerna, som säger att de inte vill vara mer delaktiga än 

de redan är. 
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Inte jätte, lagom skulle jag säga just för min del, jag behöver inte vara 

jättedelaktig … Just nu behöver jag inte vara mer aktiv, det är lagom.  

(IM, volontär) 

Habo Wolley har både medlemmar som vill vara delaktiga och är delaktiga i mycket, och medlemmar 

som bara gör sin del. Det finns möjlighet att vara delaktig på olika sätt. 

det finns ju dom som bara gör sin grej och så finns det dom som vill göra allt, som 

vill ha sin lilla träningsgrupp men sedan så står man och säljer supporterprylar på 

elitseriematcherna också (Habo Wolley, projektledare) 

Det räcker nog där. Jag har begränsat det där. Skulle jag vilja skulle jag ju säkert 

kunna meddela att jag skulle vilja engagera mig mer och få det också. Få några 

mer uppdrag. (Habo Wolley, föräldraledare) 

Det är skönt så att man kan ha en mindre uppgift men ändå vara delaktig …  

(Habo Wolley, ungdomsledare) 

I Cityidrott tolkar flera av de ideella delaktighet som att vara en del av Cityidrott på ett bredare plan 

än bara som ideell. Att vara med i Cityidrott och vara ledare är en del av ens identitet, och många ser 

Cityidrott som sin familj. 

För att om jag gör något fel, då kommer hela Cityidrott, för jag har Cityidrott‐tröja 

på mig, så kommer det ju påverka Cityidrott, för jag jobbar ju med Cityidrott, så 

det påverkar ju Cityidrott om någon ungdomsledare gör något kriminellt och så, 

så absolut, jag känner mig delaktig. (Cityidrott, ungdomsledare) 

Att uppmuntra sina ideella att uppträda som föredömen förekommer också i de organisationer som 

har unga ledare. Speciellt i Cityidrott är detta en fråga som både projektledning och ledare 

återkommer till om och om igen.  

då pratade vi mycket om att på Cityidrott så är alla kompisar oavsett var man 

kommer ifrån, det är viktigt liksom, och det har ju blivit någon form av kultur nu … 

sedan så har ju vi märkt, nu är det ju nästan en ny generation som börja, och dom 

här enkla reglerna som vi har haft hela tiden, dom berättar ju barnen, alltså så 

kan ni ju inte göra här, för så får man inte göra här (Cityidrott, projektledare) 

man ska vara en förebild, det där, det dom förväntar sig av oss ungdomsledare 

(Cityidrott, ungdomsledare) 

I Habo förekommer det mer som en slags dold kunskap utifrån medlemskapet i föreningen. 

förutom det här självklara att man ska representera, vara en god representant för 

föreningen (Habo Wolley, projektledare) 

I Forza nämner de också att det är viktigt att de som blir actionvägledare verkligen passar i projektet 

– man säger inte desperat ja till alla som vill. 
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projektet ska passa dom ideella och dom ideella ska passa projektet … inte bara 

att dom vill vara actionvägledare och dom har nätverk och så, passar projektet 

verkligen dom … då stannar dom. (Forza, actionvägledare) 

 

Vilken betydelse har de ideella för projekten? 

Detta avsnitt belyser vilken betydelse de ideella har för projektens genomförande och resultat. Men 

det tar också upp vad projektet betyder för de ideella och vad det betyder för deltagarna att 

projektet har ideella. 

Av projekten instämmer 75 procent helt i att ideella är viktiga för projektets genomförande och 

resultat. Endast ett fåtal menar att de inte har någon betydelse. Dock förtydligar vissa projekt det 

påståendet genom att säga att de ideella kanske inte är avgörande nu, men de är viktiga för att få 

projekten hållbara när pengarna från Arvsfonden tar slut. 

Vårt projekt är inte avhängigt ideella krafter inom projektets tid, däremot kan det 

vara viktigt för överlevnad. (projekt 106) 

Nu görs arbetet av anställda på hel‐ eller deltid, eller timanställning/ 

uppdragsanställning. Det handlar ju också om att vi vill att kulturtolkar och doulor 

ska kunna finansieras inom ordinarie offentliga verksamheter i framtiden.  

(projekt 78)  

Inte i nuläget, men vi vill ha dem med för att vi ser att vi kommer att behöva dem 

längre fram. Vi vill dessutom vara en plattform för människor att utöva 

delaktighet, ta plats och känna engagemang. Då vill vi öppna upp för dem att ta 

plats, (projekt 158) 

På sikt måste det bli huvudsakligen ideellt. (projekt 101) 

 

Det är 60 procent av projekten som går så långt som att säga att projektet är helt beroende av ideellt 

engagerade personer.  

Hela projektet bygger på det. (projekt 91) 

Både för att aktiviteter sker utanför ordinarie arbetstid men också för att vi vill 

skapa frivilliga möten mellan människor. (projekt 198) 

Utan de ideella krafterna skulle detta projekt inte fungera, men det krävs även 

samordnande krafter som står får organisation, rekrytering och hjälper till med 

genomförande. Hur detta ska se ut efter att projektet är slut pågår det planering 

kring just nu... (projekt 91) 

Vi har ett stabilt och genomtänkt projekt med rätt kompetens genom 

samarbetspartners. Däremot ger de ideella krafterna projektet ännu större 

spridning och relevans. (projekt 67) 



 

55 
 

 

Dessa citat betonar många av de mervärden som togs upp i enkäten (figur 14). Det som högst andel 

menar att de ideella bidrar till är att kompetensen i projektet stärks. Fler än hälften av projekten 

menar också att de har kunnat utföra mer arbete, nå projektets målgrupp lättare, få tag på fler 

ideella samt utnyttja de ideellas kontakter för samverkan. 

 

Figur 14. Vilka mervärden upplever projektet med att involvera ideellt engagerade personer i 

arbetet? 

Habo Wolley tar upp betydelse av projektet för föreningen i stort och Cityidrott tar upp betydelsen 

av varumärket i staden. 

Volleybompan … det är motorn i vår verksamhet, alla spelare, inte alla, men alla 

träningsgrupper kommer därifrån … dom som har varit unga ledare sedan vi drog 

igång Volleybompan som själva är ledare för grupper … det är ju till och med dom 

som har slutat spela själva men är kvar som unga ledare, någonstans där känner 

man att man har lyckats … (Habo Wolley, projektledare) 

så jag tror det är varumärket Cityidrott är rätt så starkt i denna stan, och jag tror 

att bland ungdomar, det vi gör det uppskattas också, för att dom vet att vi gör det 

för deras skull, så jag tror vi är lite, skulle inte säga immuna, men det är svårt att 

göra skit mot märket Cityidrott ... (Cityidrott, projektledare) 

Dock är det betydelsen för deltagarna och de ideella själva som tas upp flest gånger. I IM menar de 

ideella att även om de bara gör en liten insats så får de mycket tacksamhet och glädje tillbaka.  

Dom är ju så glada dom man hjälper, även om man själv tycker att man har liksom 

bara lagt en timme på det eller någonting, så är dom alla väldigt glada, väldigt 

0 20 40 60 80 100

Kompetensen inom projekten har stärkts

Mer arbete har kunnat utföras för mindre pengar

Lättare att nå ut till projektets målgrupp

De ideellt engagerade personerna har i sin tur
rekryterat fler ideellt engagerade till projektet

De ideellt engagerade personerna har haft
kontakter som underlättat samarbete med andra aktörer

Arbete i projektet som genomförts utanför
"kontorstider" har underlättats

De ideellt engagerade har bidragit till att fler
medlemmar har rekryterats till organisationen
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tacksamma, så det tycker jag ger mig, liksom deras reaktion, när man gör så lite. 

(IM, volontär) 

I Cityidrott märker de att deltagarna redan vid en tidig ålder ser fram emot att själva bli ledare en 

dag. De blir inspirerade av att ledarna är ungdomar från samma område som de själva bor i. 

vi har ju barn nu som går i trean, årskurs 3, som säger att dom längtar till dom går 

i sjuan för att dom ska bli ungdomsledare, så att det har ju blivit den effekten på 

det (Cityidrott, projektledare) 

I Forza pratar de om relationerna som byggs upp mellan deltagare och actionvägledare. 

Alltså det blir vänskapsrelationer, och det vet man ju att när man blir vänner så 

kommer man varandra nära på ett annat sätt (Forza, actionvägledare) 

Forza lyfter även hur de ideella utvecklas genom att vara ideella – att de lär sig saker, får ta ansvar, 

växer som idrottare och kan bidra med sina erfarenheter. Dessutom uppstår en gemenskap över 

generationerna som skapar mervärde. 

Plus att människor känner att de lär sig något här. Den dagen de inte längre har 

något att lära sig, då kommer de att sluta. Om man känner att man ännu inte lärt 

sig tillräckligt, då fortsätter man. (Forza, actionvägledare) 

många har faktiskt vänt helt och hållet och gått från att kanske skolka väldigt 

mycket eller vara problembarn i skolan till att börja gå på läxhjälp och börja bli 

riktigt duktiga (Cityidrott, projektledare) 

så att jag kan göra skillnad på riktigt genom mina erfarenheter  

(Forza, actionvägledare) 

Mamma tyckte det var väldigt kul, hon är stolt att jag har börjat jobba och med 

barn, att jag visar så mycket ansvar och så, så hon blev riktigt stolt.  

(Cityidrott, ungdomsledare)  

Jag vill nog ännu mer få fram det här hur sjukt coolt och härligt att ha den här 

gemenskapen i alla åldrar, alltså, för man får inte det någon annanstans  

(Habo Wolley, ungdomsledare) 

sedan så tror jag man märker att det ger mycket, både att man får ge tillbaks lite, 

men också det ger ens eget spel och förståelse för hur man gör saker och ting blir 

nog större, man känner att det är väl investerad tid på flera sätt, man växer både 

som spelare och som människa och det tar inte så mycket extra tid. (Habo Wolley, 

projektledare) 
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Projektens överlevnad 

Ett av de kriterier som Arvsfonden har för att tilldela ett projekt pengar är att det ska finnas en rimlig 

plan för att projektet i någon form ska kunna leva vidare efter att Arvsfondens finansieringsperiod är 

över. Arvsfonden använder fyra kategorier när de bedömer överlevnad utifrån projektens 

slutredovisningar.  

1. Projekt som inte lämnar några spår, det vill säga projekt som inte lyckades genomföra den 

verksamhet som de beviljades pengar för.  

2. Projekt som har genomfört den verksamhet som planerades, men som vid 

redovisningstillfället inte tycks ha lämnat några synliga spår av fortsatt arbete.  

3. Erfarenheterna från projektet lever vidare, till exempel genom att en metod eller ett 

arbetssätt som projektet har tagit fram används i organisationen eller av andra aktörer.  

4. Verksamheten lever vidare genom att den finansieras av organisationen själv eller av andra 

aktörer. 

Av de tjugo projekt som valdes ut till delstudie 2 i denna studie så är åtta projekt fortfarande 

pågående eller ännu ej slutrapporterade till Arvsfonden. De tretton avslutade projekten har 

Arvsfonden kategoriserat på följande vis:  

 två projekt som kategori 2 

 sex projekt som kategori 3 

 fem projekt som kategori 4. (Tabell 4) 

Projekten har också kategoriserats utifrån svaren som de lämnat i den här studiens uppföljning. 

Kategoriseringen blir relativt lik Arvsfondens, med ett projekt som kategori 2, sju projekt som 

kategori 3 och fem projekt som kategori 4. (Tabell 4) 

Uppföljningen av studien visar att alla projekt i delstudie 2 utom ett har överlevt på något sätt. Flera 

av projekten kategoriseras som kategori 4, vilket innebär att verksamheterna lever vidare helt eller 

delvis – antingen som en del av ordinarie verksamhet i organisationen eller finansierad av en annan 

organisation eller offentlig verksamhet.  

Det projekt som här fick en annan kategorisering än vad Arvsfonden gav det är ett projekt som hade 

som syfte att skapa metoder. Arvsfonden kategoriserade projektet utifrån dess slutrapportering, då 

metoderna ännu inte hade fått någon spridning. Men vid studiens uppföljning berättar projektet att 

dessa metoder nu används i det ordinarie arbetet. Metoderna har även vidareutvecklats efter 

projektet samt spritts till andra organisationer. Därmed tillhör projektet inte längre kategori 2. 
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Tabell 4. Kategorisering av projekten i delstudie 2. 

Organisation  Projekt  Kategori 
enligt 
Arvfonden 

Kategori 
enligt 
denna 
studie 

LISA 
Forza of Sweden 
IM  
Habo Wolley 
Göteborg United  
Rädda barnen 
Göteborgs föreningscenter 
Folkbildningsförbundet  
Förbundet vi unga  
Girls in sport 
KFUK‐KFUM Göteborg  
Hjärnkraft 
Romska Ungdomsförbundet 
Kulturens bildningsverksamhet  
Somaliska Freds‐ och skiljedomsföreningen 
Hedemora Rödakorsetkrets 
Alingsås Handbollsklubb 
Dalarnas Idrottsförbund 
IK Sirius  
Demokrati för barns framtid 

Cityidrott 
Välkommen in och ta plats 
Aktiv fritid 
Volleybompa 
Funktionärsutbildning resurs 
Lyssna på mig 
Kunskapsutveckling i samverkan 
Validering av ungas kompetens … 
Bestämma trots ålder 
Strong girls 
INTERACT 
Hjärnpunkten 
Unga romska hälsoinspiratörer  
Rätten till sin identitet …  
Integration i Rosengård 
Den familjära integrationen  
Boll och bildning 
Puck eller boll  
Ronjabollen  
Integrationscenter för barn  

4 
Pågående 
Pågående 

4 
4 

Pågående 
3 
3 
2 

Pågående 
2 
4 
3 
3 
3 

Pågående 
Pågående 
Pågående 

4 
3 

4 
Pågående 
Pågående 

4 
4 

Pågående 
3 
3 
3 

Pågående 
2 
4 
3 
3 
3 

Pågående 
Pågående 
Pågående 

4 
3 

 

De projekt som har blivit kategoriserade som kategori 4 beskriver sina före detta projekt som en del 

av organisationernas ordinarie verksamhet. Vissa av de projekten har även fått en del offentligt 

finansierat stöd, såsom Göteborg United, Hjärnkraft och Ronjabollen. De sistnämnda har dessutom 

blivit en egen förening.  

I de projekt som har kategoriserats som kategori 3 lever metoder, material, kunskaper och 

erfarenheter kvar. Det gäller till exempel Göteborgs föreningscenter, Förbundet vi unga och Romska 

Ungdomsförbundet. De sistnämnda har numera stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms‐ och 

civilsamhällesfrågor) för att utbilda hälsoinspiratörer.  

Projekten drivs ibland i samverkan med andra organisationer, exempelvis genom att verksamheterna 

delar på lokaler och administrativt stöd. Vissa verksamheter drivs av före detta deltagare, antingen 

som fortsatt ideella eller som anställda. Vidare får en del av projekten nu finansiering i andra former, 

exempelvis organisationsstöd från MUCF, stadsbidrag från Skolverket, kommunala stöd eller pengar 

från olika fonder.  
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Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatet från de tre delstudierna utifrån de här områdena:  

 ordval och begrepp 

 olika organisationer 

 relationen mellan anställda och ideella 

 olika former av ideella 

 hållbarhet 

 processen att söka, få och rapportera projekt till Arvsfonden  

 projektens överlevnad.  

Rapporten avslutas med ett förslag på en modell för hur ideellt arbete skulle kunna organiseras för 

att bli mer hållbart. 

Ordval och begrepp  

Vad spelar det för roll att man använder olika namn på de ideella i sina projekt? Finns det fördelar 

eller problem med det? Påverkar projektens definition av ideellt arbete hur det arbetet organiseras? 

I rapportens bakgrund konstateras det att det inte finns någon entydig definition av vad ideellt 

arbete är, och att det finns flera olika benämningar på den som utför ideellt arbete. Detta faktum har 

verkligen illustrerats av de projekt som ingår i den här studien. Det verkar inte ha blivit så av en 

slump, utan det ser snarare ut att vara knutet till den komplexitet som finns i vad ideellt arbete kan 

innebära. Även olika strategiska val kan påverka variationen i benämningar och definitioner. 

Många av projekten har till exempel valt att kalla sina ideella för något som speglar 

arbetsuppgifterna de har. När benämningen stämmer överens med uppdraget blir förväntningarna 

på vad man ska göra tydligare, vilket i sin tur underlättar rekryteringen. I tidigare forskning nämns 

organisationen Tjejzonen (Larsson m.fl., 2016), som har valt att kalla sina mentorer för storasystrar 

eftersom det låter vänligt, könsspecifikt och mindre professionellt. I denna studie syns samma 

fenomen hos Forza, som har valt att kalla sina mentorer för actionvägledare. Anledningen till det är 

dels att de inte tycker att arbetsuppgifterna riktigt stämmer överens med vad en typisk mentor gör, 

dels att det kan locka en annan typ av personer till projektet.  

I Cityidrott är det inte namnet på de unga ledarna som står i fokus, utan snarare formen för 

uppdraget. Projektet har medvetet skapat ett upplägg som ska kännas mer ”jobblikt”. De ungdomar 

som söker blir intervjuade på ett sätt som kan liknas vid en anställningsintervju, och när de har 

genomgått sin utbildningstid får de också en mindre summa i betalning för sin schemalagda timme i 

veckan. För ungdomarna är det viktigt att det ses som ett jobb; ett jobb är något som de eftersträvar 

och som de är stolta över att ha. Under och efter utbildningstiden pratar de mycket om vad som är 

viktigt för framtiden, och flera nämner då att uppdraget är viktigt att ha med på sitt cv. 

Ett problem med att använda olika benämningar på de ideella skulle kunna uppstå när projektet 

ansöker om pengar eller rapporterar projektet till finansiärer. De olika benämningarna gör det svårt 

att se om det handlar om anställd eller ideell arbetskraft, vilket kan påverka projektets hållbarhet och 

överlevnadschanser. Ett exempel från denna studie är från ansökningar och återrapporteringar där 

det var svårt att se om de som projekten kallade för ledare och domare var ideella eller anställda. 
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Ett projekt i enkätstudien menar att en person definitionsmässigt inte är ideell om hen får ersättning, 

men så strikta är inte definitionerna av ideellt arbete. I definitionerna som har använts i denna 

rapport står det bland annat att ideella kan få symbolisk ersättning. Arbete kan även ses som ideellt 

om personen inte främst deltar för egen vinning. I Cityidrott passar verkligen definitionen att 

ungdomarna inte gör det främst för egen vinning. Projektet har valt att ge ungdomsledarna en 

mindre timbetalning efter att de har genomgått sin utbildningstid, men ingen av de ideella lyfter att 

de gör det för pengarna. Dessutom menar projektledaren att med facit i hand kanske de inte hade 

behövt ge någon ersättning, men nu är den svår att ta bort. Det finns också en vinst med 

ersättningen, och det är att ungdomarna ser sin insats som ett jobb. Därtill visade många projekt att 

ersättning kan innebära annat än pengar, som exempelvis kompensation för resor, fika och kläder. 

Vidare finns det andra definitionsfrågor om ideellt arbete som har kommit upp vid urvalet till denna 

studie. I de projekt som får pengar från Arvsfonden förväntas det alltid att målgruppen är delaktig på 

något sätt. Ibland engageras målgruppen som deltagare i projektet, till exempel genom att delta i 

självhjälpsgrupper. Frågan som kan ställas är om elever som engageras under skoltid för att vara med 

i ett projekt, som deras lärare är med i inom sin tjänst, kan räknas som ideell arbetskraft? Läraren kan 

ju ses som att den gör arbetet inom sin tjänst för projektet, och blir därmed ideell arbetskraft för 

projektet. Men gör eleverna det också? Den här typen av frågor kommer inte att utredas närmare i 

denna studie, men det är viktigt att lyfta att frågan om vad som är ideell arbetskraft inte är så svart 

eller vit.  

En slutsats som går att dra utifrån studien är att de olika begreppen för att beskriva det ideella 

arbetet gör att olika personer söker sig till organisationen som ideella. Detta kan också kopplas ihop 

med skillnader i kön som tidigare forskning har visat. Det kan alltså finnas en anledning att fundera 

på vad benämningen vill kommunicera utifrån vilka personer som projekten vill rekrytera som ideella. 

 

Olika organisationer 

Hur organisering av ideella går till skiljer sig åt beroende på faktorer som  

 hur stor organisationen är 

 vilka ens deltagare och ideella är 

 om det är en medlemsbaserad organisation 

 om organisationen har flera olika projekt eller arbetsuppgifter. 

Hur stor en organisation är påverkar hur de organiserar och har möjlighet att organisera sitt ideella 

arbete. Ibsen med flera (2019) lyfter problematiken med att många organisationer strävar efter att 

bli större, trots att det kan medföra en minskad delaktighet och ett avstånd mellan medlemmar i en 

organisation. Det kan vara en väl avvägd strategi att inte låta en verksamhet bli för stor i organisering 

av ideella. Tjejzonen (Larsson m.fl., 2016) höll medvetet sin verksamhet småskalig för att kunna hålla 

en hög kvalitet i sin relation med de ideella och därmed behålla dem. Verksamhetens storlek är även 

något som Cityidrott har reflekterat över, speciellt på senare år i takt med att projektet har blivit 

populärt och många vill vara ledare. Likt Tjejzonen vill de ta in en begränsad grupp för att 

upprätthålla kvaliteten, men också för att de ideella ska känna sig sedda och lyssnade på, eftersom 

en del av projektet går ut på personlig utveckling för de ideella. 
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Medlemmar är en annan sak som skiljer sig åt mellan organisationer. Många idrottsföreningar, men 

även andra organisationer, bygger på medlemskap. Detta är ett sätt att organisera ideella som verkar 

ha förändrats de senare åren. Tidigare var det vanligt att bli medlem i en organisation och göra 

ideella aktiviteter i den organisationen, medan det i dag har blivit vanligare att först och främst leta 

efter det ideella uppdraget och inte organisationen i sig. Organisationer som har medlemmar 

rekryterar ofta dem som redan är medlemmar till ideella uppdrag. Här menar Østerlund (2013) att 

det kan vara lättare att rekrytera om medlemmarna redan innan har blivit involverade i beslut. Det 

fungerar dock inte om organisationen rekryterar sina ideella externt. I enkätstudien framgår det att 

endast 3 procent av projekten ger en subventionerad medlemsavgift som ersättning till sina ideellt 

engagerade. Detta skulle kunna tyda på att ett flertal av organisationerna inte är medlemsbaserade.  

En annan faktor som skiljer organisationer åt är om organisationen eftersträvar att skapa ett särskilt 

klimat, en identitet som organisation. Skillnaderna där kan bero på om det är en 

medlemsorganisation eller ett enskilt uppdrag. I både tidigare forskning och i denna studie dyker det 

upp kommentarer som ”de är som min familj” och ”det känns som mitt vardagsrum”. I tidigare 

forskning tas det upp att vissa organisationer har unga som först är med som deltagare, för att sedan 

komma tillbaka till organisationen som ledare och göra ideella insatser (Bussell & Forbes, 2002; 

Fredriksson m.fl., 2015). Inte sällan anger de unga att de vill ge tillbaka till organisationen som har 

betytt så mycket för dem.  

Gemensamt hos dessa organisationer verkar vara dels att de riktar sig till barn‐ och 

ungdomsverksamhet, dels att de finns i speciella bostadsområden. Dessa faktorer tas upp i en 

undersökning av Fredriksson och kollegor (2018), som beskriver fritidsgården i Verdandis verksamhet 

i ett miljonprogramsområde i förorten. I den här studien kan man se faktorerna i Cityidrott och Habo 

Wolley. Båda dessa riktar sig till barn‐ och ungdomsverksamhet. Cityidrott finns i liknande 

bostadsområden som Verdandi, medan Habo Wolley finns i en mindre ort där många känner 

varandra. Vad som verkar vara viktigt här är att organisationerna uppmuntrar sina medlemmar att 

uppträda som föredömen. De ideella är stolta över att tillhöra organisationen och vill visa att de 

tillhör den, och de vill också undvika att skada den.  

En viktig identitetsmarkör i dessa organisationer visar sig vara kläder. Det framgår både i denna 

studie och i tidigare forskning (Geidne m.fl., 2013). Kläderna kan till exempel vara en hoodie 

(luvtröja), en träningsoverallsjacka eller en t‐shirt som organisationens logotype finns på. Kläder 

nämns däremot inte alls i IM och Forza i den här studien. I Forza nämner de dock att klimatet i 

organisationen har betydelse för om personer vill engagera sig. 

 

Relationen mellan anställda och ideella 

Relationen mellan de anställda och de ideella i en organisation är något som lyfts som viktigt, både i 

tidigare forskning och i den här studien. Tre fjärdedelar av organisationerna i denna studie har i och 

med pengarna från Arvsfonden kunnat anställa en person på hel‐ eller deltid. Att över huvud taget ha 

anställda ses som en förutsättning, åtminstone i början av ett projekt.  

Habo Wolley hade en anställd under projektperioden med hjälp av Arvsfondspengarna. De menar att 

en anställd som sätter igång allt och sätter strukturen för verksamheten är viktig i ett inledande 
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skede, men att åtminstone delar av deras verksamhet sedan kan rulla på utan en anställd som har 

ansvar för bara Volleybompa‐delen. I IM har projektet ändrat vad den anställde och de ideella har 

ansvar för. I början av projektet hade de ideella ansvar för allt ifrån att hitta en aktivitet och boka ett 

prova‐på‐tillfälle till att sedan följa med på det. Detta innebar att det kunde ta relativt lång tid från 

att den unga önskade att få prova på något till att det faktiskt blev av. När den anställda sedan tog 

över kontakten med de olika fritidsaktiviteterna så rullade projektet på smidigare. Projektledaren 

uttrycket dock en möjlig fara med detta upplägg, nämligen att kontakten mellan volontären och den 

unga och dennes familj blir alldeles för kort för att ett mer ömsesidigt möte ska ske. 

En viktig uppgift för de anställda är att hålla de ideella nöjda och därmed behålla dem i projekten 

(Studer & Schnurbein, 2013). Det är till exempel viktigt att projektledaren är tillgänglig för 

regelbunden kontakt (Larsson m.fl., 2016). Hur projektledaren är tillgänglig skiljer sig lite mellan de 

olika projekten i den här studien. I IM och Forza – där volontärer och actionvägledare är vuxna 

personer med olika sysselsättning, såsom arbete eller studier – anger båda projektledarna hur viktigt 

det är att de är tillgängliga för sina ideella. Att vara tillgänglig innebär att de båda svarar snabbt via 

sms, mejl och telefon, samtidigt som de nämner att det handlar om tillgänglighet under deras 

arbetstid (även om den inte alltid är klockan 8–17). Båda dessa projekt har också tagit fram skriftliga 

instruktioner att ta till om någon har en fråga vid en annan tidpunkt. 

I Cityidrott ser situationen annorlunda ut, eller har åtminstone sett annorlunda ut tidigare. De ideella 

ledarna är här unga människor som ofta har sitt första engagemang som ledare. Här behövs det en 

balans mellan att de unga ska känna sig trygga i sin nya roll och att projektledaren inte ska behöva 

svara på när träningen är dagen efter klockan 2 på natten. Projektledaren menar att detta är rutiner 

som har blivit bättre under projektets gång, i och med att fler känner till hur det fungerar och att alla 

på så sätt känner sig tryggare. Man kan dock fråga sig vart gränsen går för hur tillgänglig 

projektledaren ska vara. Denna gräns mellan människor som arbetar i en organisation med ideella 

bryts sannolikt ofta, och det gäller inte bara när på dygnet de arbetar utan även hur många timmar 

per vecka de arbetar.  

Gränsen mellan att vara anställd och ideell kan också vara flytande på andra sätt. En person kan vara 

med och skriva ansökan som ideell, för att sedan bli avlönad av projektet när det får pengar (Geidne 

m.fl., 2014). Det händer också att dessa personer fortsätter göra ideellt arbete, trots att de är 

anställda. Både i Habo Wolley och Cityidrott syns tendenser till detta i faktumet att organisationen 

nästan är ens liv och ens familj. Det är så roligt att de ideella kan göra hur mycket som helst, med risk 

för att bränna ut sitt engagemang. Cityidrott har försökt förebygga att ungdomarna bränner ut sig 

genom att trycka på att det viktigaste för ungdomarna är deras eget skolarbete, sedan deras fritid 

och sedan deras roll som unga ledare. Därför schemaläggs de unga ledarna bara en timme per vecka. 

Det framgår dock att det finns många som gör mer, just för att de tycker att det är så roligt. 

I denna studie visade det sig att projekt som hade mer än 100 procents anställning oftare hade 

många ideella. I dessa projekt gjorde dock de ideella färre ideella timmar per vecka än i projekten 

med färre procents anställda. Utifrån en hållbarhetsaspekt går det att tänka sig att personer som gör 

lagom många ideella timmar per vecka håller längre än de som gör för många, även i en gemenskap 

med många andra ideella. 
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Det handlar också om vad de ideella kan tänka sig att göra och lägga ner tid på. Ideellt engagerade 

vill hellre fokusera på kärnverksamheten än göra det administrativa runt omkring (Stirling m.fl., 

2011). Det verkar som att en viss struktur med administration och stöd är nödvändig, men att de 

ideellas delaktighet inte får tummas på.  

I en rapport om hur ideell verksamhet organiseras är det också nödvändigt att kort nämna de 

eldsjälar som förekommer i vissa organisationer och föreningar. Det är exempelvis personer som gör 

allt och alltid ställer upp, men också personer som är otroligt tongivande och ibland orsaken till ett 

visst klimat i en organisation. Många gånger frågar man sig hur mycket de här inkluderande, 

välkomnande och varma personligheterna betyder för sina projekt. Att ha en sådan person är en 

styrka, men det kan vara viktigt att skapa rutiner som bygger på dennes kunskap för att sprida 

kunskaperna och stödja personen i fråga (Geidne, 2012). Det handlar delvis om att inte bränna ut 

eldsjälarna, men också om att inte stå handfallna dagen de slutar.  

 

Olika former av ideella  

Både i tidigare forskning och i resultatet av den här studien slås man av hur många sätt det går att 

vara ideellt engagerad på. MUCF (2019) menar att frågan om hur nya former av ideellt engagemang 

påverkar det civila samhället behöver utredas närmare. I detta avsnitt behandlas inte vilka 

arbetsuppgifter de ideella kan ha, utan med form avses ramarna för uppdraget – hur länge det pågår 

och hur omfattande uppdraget är.  

I tidigare forskning benämns de olika formerna av ideellt arbete som exempelvis tillfällig, sporadisk, 

långsiktig, evenemang och arbetsgivarstödd. De huvudsakliga ideella i den här studiens projekt kan 

sägas vara i någon slags långsiktig ideell form. I Cityidrott och Habo Wolley pågår verksamheten 

antingen terminsvis eller för ett kalenderår eller en säsong i taget. Som ideell säger du ja till att vara 

med en period i taget, men många fortsätter under flera perioder. Det här kan ses som ett slags 

långsiktigt engagemang uppdelat i perioder, där de ideella kan välja att fortsätta eller sluta. I Forza 

pågår de olika kursomgångarna i 120 dagar. Actionvägledarna förbinder sig till ett uppdrag i taget, 

men många av dem har varit actionvägledare flera gånger tidigare – ibland med ett uppehåll mellan 

gångerna. I IM är volontärerna knutna till projektet Aktiv fritid (och ibland till andra projekt i IM 

också), men de tackar bara ja till uppdragen som de kan ta. Detta innebär att de under vissa perioder 

tar fler uppdrag, för att sedan inte ta några alls under en period. Detta kan ses som en form av mer 

sporadiskt ideellt arbete. 

Det kan säkert vara så att olika former av ideellt arbete passar olika människor, men det är inget som 

behandlas i denna studie. Däremot verkar det utifrån studiens resultat som att människor i olika 

åldrar, men kanske främst i olika faser i livet, har möjlighet och vill engagera sig som ideella på olika 

sätt. Forskning tyder på att ungdomar kan vara lättare att rekrytera, men att det senare kan vara 

svårt att behålla dem (Hager & Brudney, 2011). Detta kan höra ihop med vad de önskar få ut av att 

engagera sig som ideella.  

Om den ideella exempelvis letar efter ett sammanhang där den kan få nya kompisar och ett nytt 

sammanhang, så är sammanhållningen i en organisation viktig. Därmed blir det sociala klimatet något 

som prioriteras, såsom i Cityidrott och Forza. Om huvudorsaken däremot är att göra en insats för 
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andra människor utifrån en vilja att förändra världen, men utan behov av ett socialt sammanhang, så 

kan mer sporadiska insatser som i IM passa bättre. I en traditionell idrottsförening som Habo Wolley 

går det att se flera olika former av engagemang, motiverat av olika orsaker. De föräldrar som 

engagerar sig som föräldraledare i Volleybompa gör det för och med sina barn. De som engagerar sig 

som unga ledare gör det av flera olika anledningar, till exempel för att 

 de tycker om sporten volleyboll 

 de vill ge tillbaka till föreningen det som de själva fick 

 de gillar att jobba med barn 

 de ser en möjlighet till att bli bättre i volleyboll. 

Ingen av dessa olika anledningar är ömsesidigt uteslutande. Motiven kan gälla för alla projekten och 

insatserna ovan, men karaktärsdragen gör att man ändå kan fundera på vad som passar bäst i vilka 

organisationer. I Forza och IM går det också att vara ideell på lite olika sätt utifrån vilken fas i livet 

man är i. Flera av de ideella berättar att de uppskattar förståelsen som projekten visar och 

möjligheterna att anpassa engagemanget utifrån sin livssituation. Det gör att de ideella kan vara kvar 

i organisationen genom att delta i de projekt och verksamheter som fungerar för tillfället. I Habo 

Wolley och Cityidrott finns kontinuiteten på ett delvis annat sätt, genom att många kommer in i 

verksamheten redan som barn för att sedan få chansen att på ett naturligt sätt stanna kvar i 

organisationen som ledare. 

Olika former av ideellt arbete är också något som verkar ha med förändringar i samhället att göra. I 

de tidigare medlemsbaserade organisationerna gjorde medlemmarna uppdrag åt organisationen och 

stannade lojalt i organisationerna. Nu är det kanske i högre utsträckning själva uppdraget, insatsen 

eller aktiviteten som personer letar efter, medan organisationen kommer i andra hand. Man kan byta 

organisation för att göra insatser någon annanstans, eller vara med i flera organisationer. En tanke 

som nämns i en intervju  är att det inte bara är de ideella som är mer hoppiga mellan olika 

aktiviteter, utan även barnen byter idrotter och föreningar oftare, vilket gör att föräldrarna också 

byter mellan de olika ideella engagemangen.  

Dessa olika former av ideellt arbete har också behov av olika typer av stöd. Delar som introduktion, 

utbildning och kontinuerligt stöd måste se olika ut. I projekt som IM och Forza är det till exempel 

mycket viktigare med introduktion och stöd under tiden än med en utbildning, eftersom de ideella 

redan har den kompetens som behövs för projektet när de startar. Även i Habo Wolley är tröskeln låg 

i och med att föräldern är med sitt barn från början. Utbildningen kan därmed komma senare, om 

den ideella själv vill. I Cityidrott är utbildningen däremot en del av uppdraget på ett helt annat sätt.  

Formen för utbildningen kan också anpassas och bestämmas i samråd med de ideella. De kan med 

fördel få tycka till om hur lång utbildningen ska vara, när den ska genomföras och om den ska ske 

med fysiska eller digitala träffar.  

Något som har problematiserats i tidigare forskning är relationen mellan olika former av ideellt 

arbete och delaktighet, solidaritet och demokrati, vilket även går att göra i denna studie. 

Delaktighet har diskuterats tidigare som en betydelsefull faktor för att ideella ska stanna kvar i en 

organisation, samtidigt som det inte alltid upplevs som ett behov av de ideella. I tidigare forskning 

framgår det också att det kan vara viktigt att känna kollektiv solidaritet mot en organisation för att ta 
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längre uppdrag i organisationen (Schlesinger m.fl., 2013). Dock verkar det som att professionalisering 

kan göra att de ideella känner mindre solidaritet med en organisation (Schlesinger m.fl., 2013). 

Delaktigheten påverkas troligen också av den professionalisering av civilsamhället som pågår (Herz, 

2019). För de som hade varit ideella länge så var det faktorer som rörde själva uppdraget som gjorde 

att de stannade, inte de bakgrundsfaktorer som kan ha haft betydelse när de började (Schlesinger 

m.fl., 2013). Solidaritet med föreningen är något som kommer av att man har varit med ett tag, men 

det är uppdraget som gör att det är roligt att stanna. Här blir det viktigt för organisationer att fråga 

de ideella som har rekryterats för en specifik insats vad som skulle kunna få dem att stanna i 

organisationen för andra uppdrag. Om de stannar kvar kan det till slut få dem att känna en solidaritet 

med organisationen i sig. Det komplexa i sammanhanget är att de faktorer som gör att personer 

stannar i längre ideella uppdrag också är de faktorer som byggs upp av att ha varit ideell länge i 

samma organisation. 

Relationen mellan den ideella sektorn och att fostra demokratiska medborgare har ofta lyfts i 

tidigare forskning, exempelvis att majoriteten av idrottsföreningsdeltagare i flera europeiska länder 

deltar i föreningsdemokratiskt arbete. Denna relation ligger huvudsakligen utanför studiens fokus. 

Man kan dock fråga sig om betydelsen av ideella organisationer kommer att se likadan ut för 

demokratifostran när det ideella arbetet organiseras på ett annat sätt än tidigare. Om människor inte 

är med i en organisation under en längre tid utan endast gör en specifik insats, hur kan man arbeta 

med demokratifostran då? 

 

Hållbarhet 

Det har redan nämnts att faktorer som har med organisering av ideellt arbete att göra kan leda till att 

projektet blir hållbart och därmed överlever sin projektperiod. Det är också ett krav att det ska finnas 

en plan för överlevnad om projekt ska få pengar från Arvsfonden. Men vad krävs för att göra ett 

projekt hållbart?  

Hållbarhet kan diskuteras på två olika sätt: dels vilka faktorer som kan bidra till en hållbar 

organisering av ideellt arbete i ett projekt eller en organisation, dels vilka faktorer som påverkar 

projektets överlevnad och därmed skapar förutsättningar för organisering av ideellt arbete. 

Hållbarheten diskuteras i detta avsnitt, medan projektens överlevnad diskuteras senare i ett eget 

avsnitt. 

För att behålla ideella i en organisation krävs det ibland andra faktorer än de som gör att personer en 

gång har börjat vara ideella. I tidigare forskning nämns en del faktorer som bidrar till att behålla 

ideella i organisationer:  

 socialt klimat 

 tydliga förväntningar  

 flexibilitet.  

Alla dessa faktorer nämns av projekten i denna studie, dock på olika sätt och med olika tyngd.  

Det sociala klimatet har nämnts som en viktig aspekt i tre av projekten. I Cityidrott pratar alla om 

målet att alla ska vara kompisar, visa respekt och vara snälla mot varandra. I Forza har de ett varmt 
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socialt klimat och skämtar om att någon har frågat om de alltid kramar varandra på sina möten. I 

Habo Wolley finns det också ett mycket familjärt klimat där alla hjälps åt. I det fjärde projektet, IM, är 

däremot projektledaren lite orolig över att volontärerna inte har någon plattform för att ens få ett 

socialt klimat. Samtidigt menar volontärerna själva att de inte är med i projektet av den anledningen. 

Tydliga förväntningar är också något som framkommer som viktigt i samtliga projekt. I Forza nämns 

begreppet förväntanshantering som en framgångsfaktor när det gäller flera olika delar. De ideella ska 

veta vilka förväntningar som finns på deras uppdrag, både för att veta vad de förbinder sig till och för 

att ha rimliga förväntningar på vad de kan bidra med och uppnå. Att vara tydlig med förväntningarna 

leder också till att rätt personer tackar ja till uppdragen. Vidare är det minst lika viktigt att veta vilka 

förväntningar som deltagarna har, av samma orsaker. IM och Cityidrott har intervjuer med sina 

ideella innan de börjar – inte bara för att se om de passar projektet, utan också för att se om 

projektet passar dem. I Habo, där de flesta rekryteras när de redan till viss del kommit in i 

verksamheten med sina barn, har de ideella mer fysiskt fått en känsla av vad de kan förvänta sig av 

uppdraget. 

Flexibilitet är också ett av orden som kommer igen på olika sätt. Som en actionvägledare i Forza 

uttryckte det: det positiva med projektet är ”hur uppstyrt det är, men även hur opretentiöst det är”. 

Flera lyfter att de ändringar som de föreslår ofta testas snabbt efter att de har föreslagit dem. Till 

exempel jobbar Cityidrott hela tiden utifrån en tydlig plan, men de utvärderar den kontinuerligt och 

ändrar den utifrån önskemål från sina ledare. Även IM frågar återkommande sina volontärer hur de 

vill ha det och hur saker och ting ska passa för dem.  

Andra framgångsfaktorer som kan bidra till att göra organiseringen av ideellt arbete hållbart är 

faktorer som  

 samverkan 

 kontinuitet 

 en låg tröskel  

 en kritisk massa.  

Dessa begrepp fördjupas i styckena som följer.  

Tidigare forskning har lyft vikten av samverkan mellan ideella organisationer, kommuner och 

forskare, men också mellan organisationerna själva (Geidne, 2012; Eriksson m.fl., 2014). I flera av 

projekten i denna studie samverkar organisationer med både kommuner, regioner, 

stadsdelsnämnder och andra organisationer. Mycket av denna samverkan rör dock inte 

organiseringen av det ideella arbetet explicit. Sådan explicit samverkan är till exempel om 

organisationer samarbetar med Volontärbyrån eller liknande organisationer vid rekrytering av ideella 

till projektet.  

Ett exempel på samverkan syns i IM:s projekt. IM har som mål att knyta sig närmre andra föreningar i 

Helsingborg för att samverka kring volontärer. En idé är att samverka med exempelvis populära 

föreningar, där många ungdomar vill prova på deras verksamhet. På så sätt kan IM hitta volontärer 

med kännedom om just dessa aktiviteter. Detta kan också öppna upp möjligheten att eventuellt 

samverka med ett ungdomslag och jobba mer med unga ledare; i dagsläget krävs det nämligen att 
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volontärerna är över 18 år i IM. De skulle även kunna samarbeta med fritidsgårdar för att kunna 

erbjuda fler fritidsaktiviteter.  

Cityidrott samverkar lokalt i Landskrona på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att bli 

rådfrågad i ungdomsfrågor av kommunen och verkligen ses som en delaktig part att skapa ett 

Landskrona som fungerar för unga. Cityidrott samverkar även i mindre frågor, som genom att låna ut 

sina ideella ledare till andra evenemang.  

Kontinuitet var något som framkom i projekten Cityidrott och Habo Wolley. Med kontinuitet menas 

här verksamheter som på något sätt krokar i varandra – i dessa fall genom att det finns verksamheter 

i samma organisation eller förening som de engagerade kan fortsätta med när de blir äldre. Detta 

sågs också som en framgångsfaktor i studierna om Verdandis fritidsgård i Tensta och Rinkeby (se t.ex. 

Fredriksson m.fl., 2018). I Cityidrott börjar man som deltagare när man är ett barn, för att sedan ha 

möjligheten att fortsätta som ung ledare och därefter som äldre ledare. Här har föreningen nästan 

identifierat ett motsatt problem – ingen vill ju sluta – men hittills har det fungerat ändå, eftersom 

barnverksamheten har vuxit enormt sedan starten. I Habo Wolley har de olika verksamheter som 

hänger ihop: engagemanget startar i Volleybompa, fortsätter i Kids Volley och går därefter över till 

mer vanlig volleybollträning. Du kan vara ledare på olika sätt både som ung och förälder. Det finns 

även möjlighet att både skala upp och ner sitt engagemang genom andra föreningsuppdrag, men 

också att bara göra någon punktinsats vid en hemmaturnering. 

Låg tröskel innebär att det ska vara lätt att börja som ideell i en verksamhet. Till exempel ska 

förkunskapskraven vara överkomliga, kontakten ska gå lätt och förberedelserna ska kunna ske i 

anslutning till uppdraget. Att verksamheter har en låg tröskel pratas det om i IM och Habo Wolley. I 

IM har de flera olika projekt igång samtidigt. När en volontär söker sig till IM är det inte alltid denne 

har något bestämt projekt den vill delta i. Då kan IM lyssna in vad som finns att göra som passar just 

den personen. Här nämner IM att projektet i denna studie, Aktiv fritid, är det projektet som har lägst 

tröskel med flexibla tider, ett flexibelt antal engagemang och möjligheten att säga nej när man inte 

kan. Andra projekt som sägs ha låg tröskel är språkkafé, som är en öppen verksamhet, medan projekt 

där du helst ska vara på plats vid samma tid en gång i veckan kan vara högre tröskel till.  

Habo Wolley skapar låg tröskel genom att inte kräva några förkunskaper för att vara föräldraledare i 

Volleybompa – de är ju ändå där med sina egna barn. Konceptet Volleybompa är också relativt 

standardiserat på så sätt att man gör liknande saker varje gång. Vidare nämner Habo Wolley fördelen 

med den rent praktiska organiseringen av barn‐ och ungdomsverksamheten, som gör att de unga 

ledarna deltar i Volleybompa direkt innan sin egen träning i samma lokal, med mellanmål mellan 

passen. Detta ses som en enkel lösning för att passa in dessa aktiviteter bland skolarbete, kompisar 

och föräldrarnas möjligheter att skjutsa till träningen. 

Habo Wolley har dessutom löst problemet med låg tröskel på ytterligare ett sätt, och det är att vara 

en kritisk massa. Det innebär att vara en grupp ideella av tillräcklig storlek. De säger så här: 

 någonstans har vi gått ifrån att vi var en förening där få gjorde väldigt mycket, 

sedan så blev vi en förening där många gjorde lite och nu är vi en förening där 

många gör mycket (Habo Wolley, projektledare) 
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Denna framgångsfaktor kan också ses i Cityidrott, som har vuxit mycket under och efter 

projektperioden. Det framgår att det alltid är okej att säga ”nej, jag kan inte vara med i dag”, utan att 

behöva förklara sig. Den här faktorn går också att utläsa ur resultatet i enkäten, där det framgår att i 

projekt med många ideella är det en högre andel som har rekryterats genom att få en personlig fråga 

från någon i projektet. Detta kan dock leda till att samma typ av personer tillfrågas. Fler föder fler, 

men kanske inte mångfald. 

 

Att söka, få och rapportera projekt till Arvsfonden 

För att kunna söka pengar från Arvsfonden krävs det att den huvudsökande är en ideell organisation 

eller en icke vinstdrivande förening, alternativt att huvudsökanden har en nära samverkan med en 

ideell organisation (Arvsfonden, 2018). När ett projekt ansöker om pengar från Arvsfonden används 

en mall för projektstöd eller lokalstöd. I ansökan ska den sökande redogöra för många olika 

perspektiv, till exempel  

 hur målgrupperna är delaktiga i projektet 

 om projektet är nyskapande 

 hur projektet arbetar med demokratiska värderingar och inkludering 

 vad projektet har för mål och metoder 

 hur projektet ska organiseras.  

Den sökande ska även berätta om referensgruppen och styrgruppen (om sådana finns), förankringen 

med samverkansorganisationer och eventuella planer på att anställa personal. Därtill ska den 

sökande beskriva eventuella ideella insatser.  

I återrapporteringsmallarna nämns liknande delar som i ansökan. Där ska den sökande även 

”kommentera eventuell avvikelse som gäller annan finansiering eller egen finansiering respektive 

ideellt arbetade timmar som projektet haft under det gångna projektåret jämfört med vad som 

angavs av er i ansökan.”  

I denna studie gick delstudie 2 ut på att analysera det som projekten skrev om ideella i sina 

ansökningar och rapporter, utifrån frågan om hur det ideella arbetet organiseras. Det viktigaste 

resultatet av denna studie var att det i princip inte fanns något att analysera. De flesta av de projekt 

som undersöktes inför denna delstudie skriver nämligen ingenting om ideell verksamhet i sina 

ansökningar och återrapporteringar. Vad kan det bero på? 

I en del av fallen är det för att projekten förmodligen inte har någon ideell verksamhet (eller 

åtminstone inte definierar de personer som exempelvis utför uppdrag inom sin tjänst som ideella 

krafter). Men det kan givetvis skilja sig åt mycket, eftersom vissa av projekten bygger på ideellt 

arbete till stor del, medan det är en mindre del i andra projekt. I andra fall kan det bero på att de 

ideella redan finns som en självklar del i organisationerna. Därmed redogör inte projekten för hur 

denna verksamhet ska organiseras, eftersom det inte är det nya i projektet som organisationen söker 

pengar för.  

Det finns dock delar av organiseringen av ideella som organisationer berättar om. Den del som oftast 

finns med i planen av projektet är rekrytering. Det är angivet som ett moment i tidsplaneringen. I 
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några av projekten framgår det även varifrån de tänker sig rekrytera och hur de planerar att gå 

tillväga.  

Det framgår sällan hur projektet har tänkt organisera ideella under projektets gång, eller om de har 

en plan för hur de ska behålla de ideella genom och efter projektet. Det är förvånande, eftersom 

överlevnaden av projekten många gånger bygger på att det är ideell arbetskraft som ska säkra 

projektet.  

Så varför beskrivs inte ideell organisering i högre utsträckning i ansökningar och rapporteringar? 

Resultaten från enkäter och intervjuer i denna studie visar ju på en stor omfattning av ideella och 

många väl genomtänkta strategier för att organisera ideellt arbete. Studien visar även att projekten 

anser att de ideella nästan är oumbärliga för att projekten ska fungera, och i en del fall går projekten 

helt enkelt inte så bra på grund av just brist på ideella.  

Frågan är om de få meningar som nämner ideella i Arvsfondens mallar räcker? Genom att efterfråga 

tydligare beskrivningar och tankar om organiseringen av det ideella arbetet kan Arvsfonden hjälpa 

organisationerna att tänka till om detta redan i planeringsfasen. 

Tidigare forskning menar att trenden att organisationer får mer projektstöd än organisationsstöd kan 

vara en fara, eftersom projekt ofta tar längre tid än vad de får pengar för (Geidne, 2012). Flera av 

utvärderarna av just Arvsfondsprojekt pekar på att alla delar i ett projekt – inkluderat att få det att 

överleva – tar tid (Friberg m.fl., 2018). Vidare upplever en relativt stor andel av föreningarna som har 

fått stöd från MUCF att bidragssystemets utformning gör det svårt för dem att ha en långsiktig 

planering (MUCF 2019). En möjlig orsak är att föreningarnas ekonomi är osäker vid varje årsskifte, 

eftersom de inväntar besked om huruvida de får bidrag eller inte. 

Redan att söka pengar för ett projekt är ett omfattande arbete och kräver nästan en anställd. MUCF 

(2019) menar att det bara är en minoritet av ideella organisationer som har tillräckliga resurser för 

att söka bidrag. De menar också att högre krav på ansökningar och återrapportering ger en ökad 

administrativ börda. Samtidigt kan de omfattande bidrag som Arvsfonden ger ändå kräva en tydlig 

ansökan för att utfallet ska bli den hållbara verksamhet som de vill ha för sina beviljade medel. 

Friberg och kollegor (2018) nämner att idén med att verksamheterna ska bedrivas och finansieras 

som tidsbegränsade projekt ligger i direkt konflikt med de tankar om långvarighet, överlevnad och 

permanens som finns i uppdragen.  

Att Arvsfonden och många andra finansiärer endast betalar ut bidrag för specifika projekt kan 

missgynna mindre organisationer, som inte har byggt upp den administration som behövs för att 

stötta ett projekt. I Arvsfondens metaanalys (2018) nämns begreppet organisationskapital som en 

faktor som kan påverka överlevnaden i projekt. Med det begreppet menar Arvsfonden både 

administrationen och förvaltningen av projektet, dess ekonomi och dokumentation, men också det 

större sammanhang som projektet hamnar i. I denna studie kan man koppla det till de faktorer som 

har med klimatet i organisationerna att göra, där projekten finns, och hur dessa faktorer är en 

framgångsfaktor för att behålla ideella och därmed säkra överlevnaden för ett projekt. 
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Projektens överlevnad 

Det finns vissa frågor som alla studier om Arvsfonden ska beakta: 

 Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar, och under vilka betingelser pengarna lämnar spår? 

 Vilka framkomliga vägar projekten finner och vilka hinder stöter de på? 

 Hur upplever målgruppen insatserna?  

Under vilka villkor pengarna lämnar spår samt vilka framkomliga vägar och vilka hinder projekten 

stöter på, har diskuterats i flera av de tidigare avsnitten. I detta avsnitt ska därför spåren av 

projekten samt målgruppernas upplevelser av insatserna diskuteras närmare. Dessa frågor hör 

dessutom ihop, eftersom de upplevelser som målgrupperna har fått kan ses som spår av projekten. 

Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar?  

Arvsfonden använder fyra kategorier när de bedömer projektens överlevnad utifrån deras 

slutredovisningar. I uppföljningen av denna rapport har de 13 projekt som bedömts hamnat i samma 

kategori som Arvsfonden bedömde. Ett fall hamnade till och med i en högre kategori än i 

Arvsfondens bedömning. Överlag har både denna rapport och Arvsfonden bedömt att projekten i 

hög grad har överlevt. Detta kan bero på flera olika faktorer, men tre olika reflektioner kommer att 

lyftas här.  

Den första reflektionen rör att projekten som valdes ut till den här studien var i olika faser. I studien 

fanns både pågående projekt och projekt som avslutades i början, under eller i slutet av 

utvärderingsperioden. Detta urval gjordes på grund av att syftet med denna rapport var att titta 

tematiskt på hur ideellt arbete organiseras. Därför valde forskaren ut projekt som hade varierande 

exempel på organisering av ideellt arbete. Bedömningen av ett projekts överlevnad kan på så sätt ha 

påverkats av hur länge sedan det var projektet avslutades. 

Vidare gjordes urvalet av projekten utifrån ett antal kriterier, där det viktigaste var att projekten 

arbetade organiserat med ideella på ett tydligt sätt. Detta var som sagt inte helt lätt att utröna ur 

ansökningar och rapporteringar. De projekt som valdes ut arbetar organiserat med ideella och skulle 

därför kunna antas ha en högre chans att överleva, eftersom ett väl fungerande arbete med ideella 

är en framgångsfaktor för en organisation eller ett projekt. 

Slutligen bör definitionen av vad ett projekt eller en verksamhet är problematiseras. Vad är det som 

ska leva vidare? Om syftet med projektet är att exempelvis skapa metoder för något, exempelvis ta 

fram ett arbetsmaterial eller skapa en utbildning, och dessa metoder lever vidare, kan inte det 

projektet bli kategoriserat som mer än en kategori 3 då? Kan inte en metod som lever vidare bli 

betraktad som en verksamhet? Projektet var ju att ta fram metoder, och dessa lever vidare hos den 

egna organisationen och i andra organisationer. Kategoriseringen måste fungera oavsett vilket mål 

projekten har från början. Kan det vara så att vissa projekt har svårare att få en kategori 4 än andra 

på grund av vad projektet ska uppnå? 

 

Spår för målgrupperna 

I denna studie om hur det ideella arbetet organiseras i projekt kan man fråga sig vilka som är 

målgrupperna som projekten ska lämna spår hos. Är det de som projektet riktar sig till, eller är det de 
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ideella? Ibland är dessa samma målgrupp, ibland olika. I denna studie ligger fokus på betydelsen av 

att använda ideella i projekten – både för projektens målgrupper, för de ideella och för samhället i 

stort. 

I flera av projekten, men även i tidigare forskning, vittnas det om betydelsen av att använda ideella i 

sina projekt i stället för anställda. Organisationen IM betonar hur viktigt det är att få mötas av en 

medmänniska som gör detta helt frivilligt, i stället för en myndighet. De säger också att en sådan 

verksamhet inte får plats inom en offentlig verksamhet, men den kan tillföra en extra service riktade 

till människor i behov av den – en service som de dessutom kan få utanför ordinarie arbetstider.  

Just att insatser kan göras utanför arbetstid är något som också påtalas som mervärde för 

målgrupperna. Till exempel menar fritidsgården Verdandi Tensta/Rinkeby (jfr Fredriksson m.fl., 2018) 

att de ”skalar upp verksamheten när andra stänger ner”. Det innebär att när skola och ”vanliga” 

fritidsgårdar har stängt under sommaren eller på helgerna så finns deras verksamhet där i stället. I 

den här studien finns samma tendens hos Cityidrott, som såg att ungdomarna som tidigare varit 

deltagare i deras aktiviteter hade ett behov av att få finnas kvar i verksamheten på något sätt. Detta 

kom att bli projektets huvudidé: att låta ungdomar finnas kvar i en trygg miljö med uppgiften att vara 

unga ledare, som dessutom har möjlighet att gynna nästkommande generationer i staden genom att 

verksamheten kan ta emot fler barn.  

Cityidrott berättar också många solskenshistorier om hur ungdomar som tidigare varit stökiga har 

fått en ny attityd till både livet och skolan genom den andra chans och det ansvar som 

organisationen har gett dem. Även Forza belyser vikten av att ge fundamental tilltro till människor, 

och säger att det är en faktor som betyder något för människor. De menar att det bästa betyget de 

kan få är när de unga som organisationen har hjälpt kommer tillbaka till verksamheten och i sin tur 

vill hjälpa andra. Den aspekten betonas även av alla i Habo Wolley – att man vill ge tillbaka till den 

förening som har gett en så mycket. 

En annan fördel med att involvera unga som ideella i ett projekt i en stad eller ett bostadsområde, är 

det varumärke som projektet kan få. Varumärket kan sedan få effekter utanför den ordinarie 

verksamheten. I Landskrona finns det exempelvis ett område för ungdomar utomhus, som Cityidrott 

har ordnat. Det området har inte vandaliserats på samma sätt som en del andra områden i samma 

stad.  

Detta är bara ett litet smakprov på vad ideell arbetskraft kan innebära för projektens primära 

målgrupp, för de ideella själva och för samhället. Givetvis finns det också rent ekonomiska effekter av 

ideell arbetskraft, samt sociala och kognitiva effekter.  

 

En modell för att organisera ideellt arbete  
Utifrån tidigare forskning, trender i samhället och resultatet från denna studie presenterar jag som 

forskare här en modell för hur ideellt arbete skulle kunna organiseras. Målet med modellen är att 

lättare rekrytera, stötta och behålla ideella, vilket i sin tur kan skapa mer hållbara verksamheter. 

Modellen utgår från tanken om att det behöver finnas en flexibilitet i hur det ideella arbetet 

organiseras för den enskilda ideella (jfr Studer och Schnurbein, 2013).  
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Modellen 

I stället för att varje projekt eller organisation ska rekrytera, stötta och behålla ideella på egen hand, 

föreslår jag en modell där projekt eller organisationer samverkar i organiseringen av ideellt arbete 

(figur 15). Här kan olika former av ideella finnas i samma organisationer eller i ett nätverk av 

organisationer. Därmed kan individer i olika faser av livet byta sätt att vara ideell på, men fortfarande 

vara kvar i samma organisation eller nätverk av organisationer. Detta gör att orsakerna som får en att 

börja vara ideell inte behöver vara samma orsaker som attraherar en att fortsätta. Engagemanget 

kan gå upp och ner i intensitet, men en tillhörighet till organisationen finns ändå kvar.  

 

     

Figur 15. En modell för att organisera ideella. 

 

Modellen ligger i linje med ett flertal av projektens framgångsfaktorer som har belysts i den här 

studien, såsom flexibilitet, kontinuitet, låga trösklar och en omsättning som uppmuntras. 

Ett exempel kan tas från hur IM arbetar. De är flexibla på så sätt att de har olika projekt som 

volontären kan välja att engagera sig i. De menar också att IM som organisation borde samverka mer 

med andra organisationer, såsom idrottsföreningar och fritidsgårdar. Idén om samverkan med 

fritidsgårdar kommer delvis ur svårigheten att hitta kulturaktiviteter åt dem som efterfrågar sådana 

inom projektet Aktiv fritid. Detta kan ses både som en jämlikhets‐ och jämställdhetsfråga. 

Kulturaktiviteter i form av musiklektioner eller lektioner på kulturskolan är nämligen svåra att ta sig 

in i om du inte har ställt dig i kö tidigt, vilket nyanlända inte har möjlighet att göra. Det är också en 

högre andel tjejer i det här fallet som efterfrågar den här typen av aktiviteter. Fritidsgårdar erbjuder 

en lösning på problemet, eftersom de ofta har ett stort utbud av kulturaktiviteter och en möjlighet 

att använda musikutrustning i verksamheterna.  

Även andra typer av organisationer kan samverka mer. Min granne sa det så klokt: ”Varför frågar de 

inte oss pigga pensionärer om vi kan komma och bygga upp sargen inför innebandyträningen innan 

klockan 17.00 en vardag – det ska ju inte föräldrarna tvingas göra.” I det här fallet skulle det alltså 
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handla om samverkan mellan den lokala innebandyföreningen och någon lokal pensionärsförening. 

Betydelsen för de ideella ligger i egenvärdet som de pigga pensionärerna får av att känna sig behövda 

av innebandyklubben, där deras barnbarn kanske spelar. I förlängningen kan man också tänka sig att 

den ideella arbetskraften går åt andra hållet, genom att ungdomarna hjälper pensionärerna. 

I stället för att en verksamhet med låg tröskel rekryterar en ideell som sedan slutar, så kan denna 

person ”slussas vidare” inom organisationen eller nätverket till en verksamhet som utifrån den 

ideelles förändrade livssituation nu kan passa. Situationen kan till exempel vara att personen flyttar, 

får barn eller får mer eller mindre tid över till ett uppdrag. 

Vad skulle en modell för organiseringen av ideella kunna medföra? 

Förutom de jämlikhets‐ och jämställdhetseffekter som redan nämnts så kan modellen gynna andra 

intersektionella perspektiv. En hypotes är att en mångfald av sätt att vara ideell på borde gynna olika 

sorters människor som vill vara ideella. Som fördelningen av ideella ser ut i Sverige just nu så är det 

en klar övervikt av en viss andel av befolkningen som är ideella. 

En annan hypotes har att göra med att ideellt arbete är relativt polariserat som det ser ut nu: vissa 

utför inget ideellt arbete alls, och andra har flera olika engagemang. Med en modell för organisering 

av ideellt arbete skulle denna polarisering kunna mjukas upp lite. 

Som jag har betonat tidigare är inte alla organisationer så pass stora att de kan ha flera olika typer av 

projekt med olika typer av ideella. Små organisationer kan dock lösa det problemet genom att bilda 

nätverk med andra organisationer – organisationer som finns på samma ställe geografiskt eller som 

har liknande mål och uppdrag.  

Vad kan och bör Arvsfonden förändra? 

Givetvis kan inte Arvsfonden som bidragsgivare uppmana organisationer som söker pengar hos dem 

att använda den här modellen. Det de däremot kan göra är att fundera på vad de borde fråga om i 

ansökningar och återrapporteringar för att organisationer ska planera sitt projekt så att det har 

chansen att bli hållbart. 

Här följer några förslag på frågor som skulle kunna finnas med i sådana dokument (figur 16). 

 

 Ska ideella rekryteras till projektet? 

 Hur ska de ideella rekryteras till projektet? 

 Vilka är era målgrupper när ni rekryterar ideella till projektet? 

 Vad ska de ideella göra i projektet? 

 Vilken kompetens ska de ideella bidra med? 

 Vilket stöd innan och under projektet ska de ideella få? 

 Hur ska ni få dem att stanna i projektet eller organisationen även efter projektets slut? 

Figur 16. Förslag på frågor till Arvsfondens ansökningar och återrapporteringar. 
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Slutord 
Utgångspunkten för denna studie var att de förändringar som skett inom ideellt arbete bör innebära 

att organiseringen av det ideella arbetet också utvecklas. Denna studie har visat behovet av att ta 

hänsyn till många olika aspekter av hur ideella organiseras, dels för att projekten som sådana ska bli 

hållbara, dels för att kunna göra ideellas engagemang hållbart även när engagemanget tar sig nya 

uttryck. 

Framgångsfaktorer för hur ideellt arbete kan organiseras utifrån aspekterna rekrytering, stöd och 

bibehållet engagemang. Faktorerna kan sammanfattas med följande viktiga områden: 

 tydliga förväntningar, både från den ideelles och organisationens sida 

 låga trösklar in i ideella uppdrag 

 en fungerande relation mellan anställda och ideella i en organisation 

 en tydlig kontinuitet i organiseringen av ideella, som samtidigt måste kunna vara flexibel 

 en uppmuntran till att omsätta engagemang till andra typer av uppdrag inom eller i 

samverkan med andra organisationer 

 samverkan mellan organisationer om ideella personer, stöd, lokaler och annat. 

Ett sätt att hjälpa organisationerna att planera sitt arbete skulle vara att Arvsfonden och andra 

finansiärer redan i ansökningsfasen efterfrågar en beskrivning av organiseringen av ideella utifrån 

aspekterna och områden ovan. Det skulle kunna öka möjligheterna för projekten att överleva även 

efter projekttidens slut.  

Hur man organiserar ideellt arbete har också stor betydelse för vilka spår projekten lämnar hos olika 

målgrupper, däribland de ideella själva. Spår som framkommit ur den här studien är exempelvis stöd 

för utsatta målgrupper, men även unga förebilder för andra unga – som en trygghet i närsamhället. 

Studiens resultat belyser också att Arvsfondspengar till projekten har genererat en hög andel nya 

ideella till organisationerna, men också att över hälften av projekten ser sig som helt beroende av 

ideella för att genomföra projekten. 

Det är viktigt att organiseringen av det ideella arbetet utvecklas, för det kan få stor betydelse för hela 

kedjan: från den ideelle själv och uppdragets olika målgrupper till projektet, organisationen och i 

förlängningen även det lokala samhället och samhället i stort. Men den effekten uppnås bara om det 

ideella arbetet är organiserat på ett hållbart sätt.  
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